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Būsimasis premjeras 
sulaukia v is daugiau rėir r 

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį prezi
dentas Valdas Adamkus ofi
cialiai pateikė Seimui svarsty
ti konservatoriaus Vilniaus 
mero Rolando Pakso kandi
datūrą į ministro pirmininko 
postą. 

Vėliau kandidatas susitiko 
su Jungtinės valstiečių parti
jos (VP), Krikščionių demo
kratų sąjungos (KDS) ir na
cionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva" (JL) frakcijos at
stovais. Susitikime dalyvavo 
frakcijos seniūnas Nacionalde-
mokratų partijos vadovas Ri
mantas Smetona, KDS vado
vas Kazys Bobelis, jauna
lietuvių vadas Stanislovas 
Buškevičius bei valstiečių at
stovas Albinas Vaižmužis. 

R. Paksas pareiškė parla
mentarams neabejojąs Lietu
vos tikslais įstoti į Europos 
Sąjungą ir NATO. ^Europos 
reikalai Lietuvos yra tikslas, 
bet į jį reikia eiti nepaminant 
savo orumo ir nacionalinių in
teresų", sakė R. Paksas. Jo 
teigimu, „mums pirmiausiai 
turi prieš akis stovėti mūsų 
šalies žmogus". 

Dauguma Jungtinės frakci
jos narių smarkiai remia sto
jimą į NATO, tačiau abejoja 
dėl Lietuvos pasirinktos takti
kos kelyje į Europos Sąjungą. 

Kandidatas į premjerus tei
gė, kad likus ld> mėnesių iki 
eilinių Seimo rinkimų „įsivelti 
į vyriausybės struktūrų refor
mas būtų neatsakinga". „Ma
no tikslas sėkmingai nuvai
ruoti iki kitų rinkimų be dide
lių ekscesų, be griūčių, be 
sukrėtimų", teigė konservato
rius. 

Parlamentarų paklaustas, 
ar yra užtikrintas dėl buvusį 
premjerą Gediminą Vagnorių 
remiančios konservatorių gru

pės paramos, R. Pai ...t-
minė prašęs prezidež^, pa
silikti galimybes atsitraukti. 
„Ministro pirmininko postas 
nėra tas, į kurį aš turėčiau eiti 
bet kuria kaina", sakė jis. 

Vėliau R. Paksas konsulta
vosi su dviem iš trijų nepri
klausomos frakcijos narių Mo
terų partijos/Naujosios demo
kratijos pirmininke Kazimiera 
Prunskiene ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovu Janu 
Senkevičium. 

R. Paksas gerai įvertino bu
vusios pirmosios premjerės K. 
Prunskienės pasiūlymą nauja
jai vyriausybei nuolat rengti 
pasitarimus su Ekonomikas 
ekspertų taryba, kurios veik
loje dalyvauja keli buvę mi
nistrai ir ekonomikos žinovai. 

Su J. Senkevičiumi aptarda
mas Rytų Lietuvos gyventojų 
problemas, R. Paksas padė
kojo parlamentarui už pa
siūlymą būsimojoje vyriausy
bėje vienu švietimo vicemi
nistru skirti lenkų bendruo
menės atstovą. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalai) vadas, ad
vokatas Artūras Paulauskas 
pareiškė, jog NS pritaria pre
zidento Valdo Adamkaus „ge
riausiam pasirinkimui" teikti 
kandidatu į ministrus pirmi
ninkus Rolandą Paksą. 

A. Paulauskas teigė, kad R. 

Lietuva per savaitę 

Lietuvoje jau tapo tradicija viešai ir iškilmingai prisaikdinti karinei tarnybai pasiruošusius karius. J švente, 
rengiamą Vilniaus Kalnų parko Vidaus reikalų ministerijos stadione gegužės 14-ąją susirinkę jaunuolių gimi
nės ir draugai galėjo stebėti saviškius duodant priesaiką. Po io vyko daug dėmesio susilaukusios kovinių veiks
mų parodomosios pratybos. 

Nuotr: Jaunuosius karius šventina kapelionas kapitonas Tautvydas Aukštikalnis. (Elta) 

Latvijos prezidentas nustebino 
Lietuvos ir NATO diplomatus 

Vilnius, gegužės 14 d. 
(BNS) —Lietuvos ir Vakarų 
diplomatai su nuostaba atsi
liepė apie Latvijos prezidento 
pareiškimą, kad trys Baltijos 
valstybės tik kartu turėtų būti 
pakviestos į NATO 

kad Vilniuje G. Ulmanio pasi
sakymas sukėlė nuostabą, nes 
neatitinka ankstesnių pareiš
kimų, kad vienos valstybės 
priėmimas į NATO reikštų 
visų trijų pergalę. .Mes ma

tę", sakė Vilniaus diplomatas. 
Bendrus pareiškimus, kad 

bent vienos Baltijos valstybių 
priėmimas į NATO būtų visų 
trijų laimėjimas, yra skelbę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai, parlamentarai ir 
ministrai. Pastarąjį kartą tai 
padaryta per Lietuvos ir Lat
vijos užsienio reikalų ministrų nome, kad vienos Baltijos 

Latvijos prezidentas Guntis šalių prasiveržimas per šį psi- Algirdo Saudargo ir Valdis 
Ulmanis per vizitą Čekijoje chologinį ir politini frontą nu- Birkavs susitikimą Palangoje 
šią savaitę, be kita ko, pa- tiestų ir kitoms tJtą į narys- balandžio 9 dieną. 

Paksas kaip, politikas „nėra reiškė, kad jei j_sąjungą bus A-^-SUj^Ai,,: nnitnro i n Viet ini i Am <S 
išaugęs su Konservatorių par- pakviesta viena ar dvi Baltijos AmeilKieCiai p r i t a r ė inVeSIlCIJOmS 
tija", todėl galima kalbėti, kad valstybės, bus pakenkta Balti-
jo kandidatūra pasirinkta „ne jos regiono saugumui". 
pagal partinę liniją". „Tai ge- Agentūrų AP ir ČTK cituotų 

į Lietuvos naftos ūkį 
riausias pasirinkimas, kuris 
tenkina visas puses", sakė so
cialliberalų vadas. 

Visi kalbėjusieji su būsi
muoju premjeru, pažadėjo sa
vo paramą balsuojant dėl jo 
patvirtinimo. 

Gegužės 20-ąją bus sustabdyta 
Ignalinos elektrinė 

Visaginas, gegužės 14 d. 
(BNS) — Ignalinos atominė 
elektrinė pradėjo ruoštis stab
dyti pirmąjį reaktorių, nes jau 
akivaizdu, kad pirmadienį ne
gaus Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos 
(VATESI) leidimo toliau jį 
naudoti. Galutinai sustabdyti 
reaktorių ketinama ketvirta
dienį, gegužės 20 dieną, pra
nešė IAE administracijos at
stovas. 

Jėgainės vyriausiasis inži
nierius Genadijus Negrivoda 
sakė, kad pirmadienį, gavusi 
VATESI raštą, jog leidimas 
neišduodamas, IAE adminis
tracija kreipsis į „Lietuvos 
energiją" leidimo sustabdyti 
pirmąjį reaktorių. Pasak vy
riausiojo inžinieriaus, visiškai 
sustabdyti reaktorių planuoja
ma praėjus trims dienoms, 
nes tiek laiko reikės „įsukti" 
Lietuvos šiluminės, Vilniaus 
ir Kauno termofikacinių ir 
kitų jėgainių generatorius, ku
rie kompensuos sutabdytąją 
IAE. 

Ignalinos AE specialistų ver
tinimu, viena para nevei
kiančios IAE atneš Lietuvai 
iki 1 mln. litų nuostolių dėl 
branduolinio ir šiluminių elek
trinių kuro kainų skirtumo. 

Antrasis IAE reaktorius ne
veikia nuo kovo pabaigos, kai 
buvo sustabdytas planiniam 
trijų mėnesių remontui. 

G. Negrivoda pirmojo bloko 
sustabdymą laiko „normaliu", 

laikantis vakarietiškų bran
duolinės saugos reikalavimų, 
nors tebėra įsitikinęs, kad 
reaktorius galėtų visiškai sau
giai veikti, kol leidimas bus 
išduotas. 

Bendrovės „Lietuvos energi
ja" atstovai užtikrina, kad 
sustabdžius IAE, vartojai ne
pajus nei energijos trūkumo, 
nei jos savikainos padidėjimo. 
Tačiau elektros eksportas bus 
nutrauktas, ir Lietuva galbūt 
importuos tam tikrą kiekį 
energijos iš Latvijos hidroelek
trinių. 

IAE dabar pagamina apie 80 
proc. palyginti pigios Lietuvos 
elektros energijos, kurios di
delė dalis eksportuojama į 
Latviją, Baltarusiją ir, mai
nais už branduolinį kurą, į 
Rusiją. 

Protestuoti prieš greitą Ig
nalinos atominės elektrinės 

Latvijos prezidento žodžių Ry
ga nepaneigė. 

Tačiau įtakingos NATO val
stybės diplomatas interviu 
BNS patvirtino, kad sąjunga 
nekeičia nuostatos visas kan
didates vertinti individualiai. 
rtJei visos Baltijos valstybės 
bus pasiruošusios, visos trys 
galėtų būti pakviestos tuo pat 
metu. Tačiau nėra jokių geo
grafinių ar kokių nors dirbti
nių apribojimų, kad jos ne
galėtų tapti NATO narėmis 
atskirai", sakė diplomatas. Pa
sak jo, „tai tik valstybės pasi
ruošimo ir sąjungos politinio 
sprendimo klausimas". 

Vilnius, gegužės 14 d. 
(BNS) — JAV bendrovė „Mi
liams International" direkto
rių taryba ketvirtadieni pri
tarė investicijų į „Mažeikių 
nafta" projektui. 

Kitą savaitę jį svarstys 
..VViliiams" vadovybė, pranešė 
_Wi!liams Lietuva" atstovas 
spaudai Darius Šilas. 

Lietuvos vyriausybė ir „VVil
iiams'" sutartis dėl investicijų, 
valdymo bei 33 proc. „Mažei
kių naftos" akcijų paketo pir
kimo numatoma pasirašyti iki 
birželio pabaigos. Lietuva ke
tina vėliau „Williams" parduo
ti dar 33 proc. naftos susivie
nijimo akcijų. 

Prieš pasirašant sutartis, 
Lietuvos diplomatas sakė, Seimas dar turi priimti ben-

Vyriška stiprybė ir moterų 
humanizmas turi susivienyti 

Vilnius, gegužės 14 d. partijų steigimosi etapas bai-

drovių „Būtingės nafta'. .Ma
žeikių nafta" ir „Naftotiekis" 
reorganizavimo bei Paskolų iš 
užsienio banku Būtingės naf
tos terminalo projektui fman-
suoti įstatymų pataisas. Be to, 
turi būti baigtas rengti abiem 
šalims priimtinas „Mažeikių 
naftos" finansavimo planas, 
kurį dabar rengia trys Vakarų 
bankai — „Chase Manhattan", 
„Deutsche Bank" ir ^ABN 
Amro". 

Laikinasis ūkio ministras 
Vincas Babilius teigė, kad jau 
netrukus bus pasirinktas vie
nas iŠ trijų bankų, kuris pa
rengs galutinį finansavimo 
planą, kuris numatys, iš kur 
pasiskolinti maždaug 600 
mln. JAV dolerių Mažeikių ga
myklos pertvarkai ir Būtingės 
terminalo statybai bei grąžinti 
apie 400 mln. JAV dolerių jau 
pasiskolintų lėšų. 

(Elta) — Susijungimo galimy
bes rimtai svarsto Naujoji de
mokratija/Moterų partija ir 
Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai). Apie galimą sąjungą 
penktadienio spaudos konfe
rencijoje kalbėjo partijų vado
vai Kazimiera Prunskienė ir 
Artūras Paulauskas. 

giasi", sakė A. Paulauskas. 
Anot jo, Naujoji sąjunga ir 
Moterų partija yra artimos 
ideologija, todėl reikia ir orga
nizacine prasme turėti stipres
nę stuktūrą. 

K. Prunskienė pažymėjo, 
kad vyksta praktinis darbas 

* Vyriausybe teigia tau
piai naudojanti reprezenta
cijai skirtas lėšas, nes per ke
turis šių metų mėnesius pa
naudota 27.9 proc. metams 
numatytų tokių lėšų. Šiems 
metams buvo numatyta 
892,700 litų lėšų, iš jų per 4 
mėnesius buvo galima panau partijų skyriuose, sadaryta 

Pasak A. Paulausko, mintis speciali darbo grupė, gludi- doti 297,500 litų, o faktiškai 
apie partijų bendradarbia- nanti nesutampančius partijų buvo panaudota 249,100 litų, 

(IAE) uždarymą ir reikalauti v i m a i k i visiško susijungimo programų kampus, svarsto- arba 83.7 procentų leistinos 
aiškių socialinių garantijų kilo P n e g keletą mėnesių, mas būsimos partijos pavadi-
penktadienį prie vyriausybės >J&U a t eJ° laikas, kai poli- nimas. K. Prunskienė pateikė 
rūmų susirinko apie pusšimtis tinėje arenoje dalyvaujančios galimą jo variantą — Naujo-
Ignalinos AE darbuotojų bei organizacijos turi jungtis, 
Lietuvos darbininkų sąjungos stiprėti, skaldymosi ir naujų 
narių. 

Netrukus kelis Ignalinos AE 
darbuotojų profsąjungos atsto
vus bei Lietuvos darbininkų 
sąjungos prezidentę Aldoną 
Balsienę priėmė vyriausybės 
priimamojo vedėjo pavaduoto
jas Vladislovas Martikonis bei 
konsultantai energetikos klau
simais. 

Piketuotojai jiems išdės
tė pagrindinius reikalavimus: 

suformuoti aiškią vyriausybės 
politiką Ignalinos IAE užda
rymo klausimu, numatyti so
cialines garantijas ir lengva
tas IAE darbuotojams, aiškiai biavimo principais 

šios demokratijos sąjunga. Ta' 
būtų plataus vidurio politinės 
orientacijos partija. Moterų 
partijos pirmininkė nemano, 
kad kiltų problemų dėl vado
vavimo partijoje, nes tai būtų 
grindžiama lygaus bendradar-

* Lietuva i r Rusija už
t ikr ino v iena kitą, kad pasi
keitimai abiejų valstybių vy
riausybėse neturės įtakos ge
riems dvišaliams santykiams. 
Apie tai penktadienį Sankt 
Peterburge Šiaurės Europos ir 
Baltijos valstybių bei Rusijos 
užsienio reikalų ministrų susi
tikime kalbėjosi laikinieji Lie
tuvos ir Rusijos užsienio rei
kalų ministrai Algirdas Sau
dargas ir Igor Ivanov. A Sau
dargas pabrėžė, kad nepaisant 
sudėtingos Rusijos politinės 
situacijos, Lietuvos premjero 
vizitas į Maskvą., planuojamas 
birželio pabaigoje, „vis dar iš
lieka darbotvarkėje". (BNS) 

* Išplėst inė Aukščiausio
jo teismo teisėjų kolegija an
tradienį atmetė už pasikėsi
nimą sukčiauti stambiu mastu 
nuteisto parlamentaro Aud
riaus Butkevičiaus ir jo gynė
jų kasacinius skundus. 1998 
m. lapkriti teismas paskyrė A. 
Butkevičiui, kuris savo kaltę 
visada kategoriškai neigė, 5.5 
metų laisvės atėmimo bausmę 
ir 50,000 litų baudą, taip pat 
nurodė konfiskuoti pusę tei
siamojo turto. Advokatų teigi
mu, prieš A. Butkevičių buvo 
surengta persekiojimo kam
panija, todėl ji prabilo 
apie Europos Žmogaus teisių 
teismą Strasbūre, į kurį gali
ma kreiptis t ik išnaudojus vi
sas gynybos galimybes savo 
valstybėje. Aw 

* Lietuva i r Švedija susi
ta rė vėl drauge ieškoti nuo 
karo likusių sprogmenų bei 
įvairių kitos kilmės objektų. 
Lietuvos teritoriniuose vande
nyse Baltijos jūroje aptiktos 
minos bei nesprogusi amunici
ja bus sunaikinta, o dugne 
rasti kiti stambūs objektai — 
iškelti į krantą.. Šie darbai bus 
atliekami per gegužč-s 17 d. 
prasidėsiančias pratybas, kn-
rias surengti susitarė Švedijos 
vyriausybė ir Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerija. Sprog
menų ir kitų objektų ieškos 
keturi priešmininiai Švedijos 
karinių jūrų pajėgų laivai ir 
trys Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų laivai: fregata „Že
maitis", patrulinis laivas 
„Dzūkas" ir patrulinis kateris. 
* Sociologinė apklausa, ar 

gyventojai pr i ta r tu netoli 
Druskininkų esančiame Grūto 
miške steigiamai sovietų lai
kotarpio vadų skulptūrų paro
dai, bus atl ikta birželį, tvirti
no valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų viceminist
ras Vladas Katkevičius, pa
neigdamas pranešimus, kad 
apklausos buvo nuspręsta at
sisakyti dėl to , kad „Hesonos 
klubas" sovietinių skulptūrų 
muziejų rengia privačiose val
dose. Vilniaus miesto sąjūdžio 
grupių susivienijimas „Labo-
ra" pasmerkė minėto muzie
jaus organizatorius ir kreipėsi 
į prezidentą, Seimo pirminin
ką ir premjerą bei paprašė iš
siaiškinti jo nuostatas ir tiks
lus. 

* Se imas , p r i imdamas 
Tabako kontrolės įstatymo 

suformuluoti, kaip ateityje 
bus finansuojama IAE. 

Ignalinos jėgainės adminis
tracija pranešė neremianti sa
vo darbuotojų protesto rengi
nio. 

„Mes manom, kad Naujoji 
sąjunga Moterų partiją turėtų 
sustiprinti vyriška partnerys
te, o Moterų partija pagerintų 
Naująją sąjunga Humanistine 
prasme", sakė K. Prunskienė. 

sumos. 
* Rytų Lietuvos mokyklų 

vadovėliams bei mokymo 
priemonėms įsigyti Švietimo 
ir mokslo ministerija papildo
mai skyrė 300,000 litų, ir tai pataisas, uždraudė Lietuvoje 
50 proc. viršija bendrą'sumą. tabako reklamą. Nuo liepos 1 
Mokykla turi talkinti tėvams, d. kartu su tabako reklama 
norintiems mokyti vaikus vai- bus reikalaujama pateikti ir 
stybine kalba, juo labiau, kad antireklamą, o nuo 2000 m. 
naująsias mokyklas pradeda sausio 1 d. tabako reklama 
lankyti vis daugiau vaikų iš bus visiškai uždrausta. Taba-
kitakalbių ir mišrių šeimų, ko reklama Lietuvoje yra 
kuriose paprastai yra kita kai- draudžiama nuo 1995 m., kai 
binė aplinka, mano Švietimo buvo primtas Tabako kontro-
ir mokslo ministerijos parei- lės įstatymas, tačiau jo nebu-
gūnai. !Efc»' vo laikomasi. <BNS 

* Lietuva prisijungė prie 
gegužės 10 d. priimtos ben
dros Europos Sąjungos (ES) 
nuostatos, kuria numatoma 
sugriežtinti iki šiol taikytas 
priemones Jugoslavijos Fede
racinei Respublikai (JFR). ES 
valstybės numato neišduoti vi
zų JFR prezidentui Slobodan 
Miloševič, jo šeimos nariams, 
aukštiems Jugoslavijos ir Ser
bijos vyriausybių pareigū
nams bei valdančiajam reži
mui artimiems asmenims. Nu
matoma uždrausti komercinį 
ar privatų oro susisiekimą su 
JFR, prekių, paslaugų, tech
nologijų ir įrangos pardavimą 
bei išplėsti asmenų bei firmų, 
kurių sąskaitos bankuose bus 
įšaldytos, sąrašą. * w 

* Išreikšdama dėmesį i r 
pagarba nepriklausomybės 
gynėjams, vyriausybė pritarė 
nepriklausomybės gynėjų, nu
kentėjusių nuo 1991 m. sausio 
11-13 d. vykdytos agresijos ir 
po to buvusių įvykių, teisinio 
statuso įstatymo projektui, pa
gal kurį nepriklausomybės gy
nėjams bus suteikta teisė į 
valstybės paramą. Generali
nės prokuratūros duomeni
mis, dėl tomis dienomis vyk
dytų veiksmų ir po to buvusių 
įvykių 25 žmonės žuvo, jų šei
mos narių yra — 66, 31 žmo
gus buvo sunkiai sužalotas, 
291 žmogus apysunkiai suža
lotas ir apie 500 lengvai suža
loti. (BNS i 

* Kauno „Žalgirio" žai
dėjai amerikiečiai Tyus Ed-
ney ir Anthony Bovvie antra
dienį iš Vilniaus oro uosto iš
skrido namo, į JAV, o čekas G. 
Zidek iš Karmėlavos — į Pra
hą. Abu JAV krepšininkai vie
ningai tvirtino, kad jiems il
gam įsiminė su „Žalgiriu" iš
kovotos pergalės Eurolygoje, 
siautulio Miunchene akimir
kos, karštas aistruolių sutiki
mas Karmėlavoje. Tokių įspū
džių žaidėjams dar nebuvo te
kę patirti. Tačiau nei T. Ed-
ney, nei A. Bowie negalėjo pa
sakyki, ar kitą sezoną pasiro
dys ..Žalgiryje". 

* Pe r praėjusią savaitę 
te r i tor inės mokesčiu ins
pekcijos sulaukė vieno Utenos 
gyventojo, panorasio deklaruo
ti laikomą spiritą. Vyriausybė 
buvo nustačiusi 7 dienų laiko
tarpį, per kurį gyventojai, lai
kantys iki 1996 m. įsigyto 
daugiau kaip 5 litrus nedena
tūruoto, denatūruoto ar tech
ninio spirito bei per litrą jų 
skiedinių, privalėjo apie tai in
formuoti teritorines mokesčių 
inspekcijas. Tokiu būdu buvo 
siekiama užkirsti kelią netei
sėtam spirito laikymui. 

* Padėt i Klaipėdoje įkur
ti varžytines, kuriose vyktų 
pirmoji visos pagautos žuvies 
prekyba, numato Nyderlandų 
vadovų bendradarbiavimo pro
gramos specialistai. Ne viena 
Baltijos valstybė tokių varžy
tinių neturi, o Vakarų valsty
bėse šia veikla užsiimančios 
bendroves sėkmingai dirba 
jau seniai. Lietuvoje nėra nus
tatyta žuvų pirmojo pardavi
mo tvarka, dėl ko rinkoje ir 
svyruoja jų kaina. EM-

KALENDORIUS " 
Gegužės 15d.:Šv. Izidorius, ar

tojas; Algedas. Deimanto. Jaunute. 
Sofija 

Gegužės 16 d.: Andriejus. Bitė. 
Inga, Jonas. Vaidmantas, L'baldas. 

Gegužės 17 d.: Bazilė, Gailė. 
Paskalis. Tautrr.ilas, Virkantas 

mailto:ORAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood A ve. 
Ariington Heigfats, IL 60004 

JUBILIEJINĖ KONFERENCIJA 
Mieli Bičiuliai ateitininkai, 

Šiais metais sukanka 10 
metų nuo ateitininkuos atsi
kūrimo Lietuvoje. Šiai datai 
paminėti rengiame konferen
ciją, kuri tikimės bus mūsų 
visų šventė, o kartu ir proga 
apmąstyti per dešimtį metų 
nueitą kelią, bei nubrėžti gai
res dabarties ir ateities veik
lai. Norime, kad šis renginys 
būtų mums visiems proga pa
bendrauti, pasidalinti patirti
mi, rūpesčiais ir džiaugsmais. 
Todėl kurdami programą sten
giamės, kad būtų išlaikyta pu
siausvyra tarp akademinės 
dalies ir teminių darbo gru
pių, kuriose aktyviai galės da
lyvauti visi renginio dalyviai. 

Taip pat numatomos atski
ros programos jaunučiams bei 
ateitininkų tėveliams. Šešta
dienio vakarą (07.24) ketina
me surengti jaunųjų ateitinin
kų talentų kūrybos vakarą, 
kuris, tikimės, atskleis geriau
sius talentus ir paskatins nau
jus kūrybinius užmojus. Šia
me talentų vakare kviečiame 
dalyvauti tiek ateitininkų ko
lektyvus, tiek pavienius kūrė
jus. Dėl informacijos galite 
kreiptis už vakaro programą 
atsakingų asmenų telefonais, 
kurie pridedami prie šio laiš
ko. Kadangi teminių darbo 
grupių tikslas yra mažesnia
me rate aptarti aktualiausius 
dabartinės ateitininkuos klau
simus, prašome jus nesikuk-
linti ir pasiūlyti jūsų požiūriu 
aktualias temas (pasiūlymus 
siųsti į AF raštinę organiza
ciniam komitetui iki balandžio 
30 dienos). (Red. raštinės ad
resas: Laisvės Alėja 13, 3000 
Kaunas. Lietuvos Respublika, 
Lithuania.) 

Tikimės, kad ateitininkijos 
atsikūrimo dešimtmetis mums 
visiems taps švente, atsinauji
nimo paskata ir naujų užmojų 
pradžia. Todėl visus ateitinin
kus sendraugius, studentus, 
jaunučius, moksleivius, globė
jus, ateitininkų tėvelius ir bi
čiulius kviečiame nepraleisti 
progos dalyvauti jubiliejinėje 
konferencijoje. 

Laukiame atvykstant, 
Ateitininkų federacijos 

valdyba 

JUBILIEJINfeS 
KONFERENCIJOS 

INFORMACIJA 

Konferencija vyks Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune, 
adresas: Daukanto gatvė 28 
1999 metų liepos 23-25 dieno
mis. 

Tema: „Ateitis prasideda da
bartyje" 

Numatoma darbotvarkė: 
Penktadienis, liepos 23 d. 
5 v. p.p. — 7 v.v. registraci

ja; 
7 v.v. — 12 v. n. vakaronė 

Santakoje. , 
Šeštadienis, liepos 24 d. 
10 v.r. — I v . p.p. Akademi

nė dalis; 
3 v. p.p. — 7 v.v. Teminės 

grupes; 
8:30 v.v. Jaunųjų ateitinin

kų kūrybos vakaras. 
Sekmadienis, liepos 26 d. 
9 v.r. šv. Mišios įgulos baž

nyčioje; 
10 v.r. — I v . p.p. Akade

minė dalis; 
3 v. p.p. — 4 v. p.p. Disku

sijų apibendrinimas. 

Dalyvių apgyvendinimas: 
Ateitininkų federacijos val

dyba šiuo metu ieško konfe
rencijos dalyvių ir svečių ap
gyvendinimui patogiausių vie
tų. 

Maitinimas: Ateitininkų fe
deracijos valdyba ieško lėšų 
padengti bent dalį maitinimo 
išlaidų. 

Informacija: Teirautis gali
ma Ateitininkų federacijos 
raštinėje telefonu — (8 27) 
32 40 25 arba — ei. paštu — 
afi@ateitis.lt Taip pat atskirais 
klausimais galima kreiptis į 
asmenis, atsakingus už atski
ras jubiliejinės konferencijos 
rengimo sritis (organizacinio 
komiteto narių sąrašas ir jų 
telefonai pridedami). 

Registracija: Konferencijos 
dalyvius prašome užsiregist
ruoti telefonu, paštu arba ei. 
paštu iki birželio 15 d. 

Organizacinio komiteto 
narių sąrašas, atsakomy
bės ir telefonai: 

Vygantas Malinauskas, pir
mininkas — (8 27) 32 40 25. 

Saulius Girnius, akademinė 
programa — (8 22) 62 59 02 
darbe; (8 22) 6118 49 namų. 

Erika Laucevičiūtė, ateiti
ninkų kūrybos vakaras — (8 
27) 22 64 79. 

Vilhelmina Raubaitė, litur
gija — (8 27) 20 11 16 darbe; 
(8 27) 71 94 24 namų. 

Vidas Abraitis, programa tė
vams — (8 27) 22 06 53 darbe; 
(8 27) 73 40 55 namų. 

Ramūnas Aušrotas, svečiai 
— (8 242) 58128. 

Aušra Kazlauskaitė, infor
macija — (8 27) 32 40 25 dar
be; (8 27) 74 69 84 namų. 

Liutauras Serapinas, paro
dos ir salės papuošimas — (8 
22) 22 23 63 namų. 

Petras Kimbrys, leidyba — 
(8 27) 20 75 27 namų; (8 22) 
22 03 11 darbo. 

Laimutė Mikuckienė, ūki
niai reikalai — (8 27) 32 40 25 
darbe; (8 27) 22 93 34 namų. 

Aušra Kazlauskaitė 
Ateitininkų federacijos 

raštinės sekretorė 

JUBILIEJINIAI 
SVEIKINIMAI 

Į LIETUVĄ 
Šiais metais, Ateitininkų at

sikūrimo Lietuvoje sukaktu
viniais, visi išeivijos ateitinin
kai yra kviečiami dešimtme-
tinio jubiliejaus proga pasvei
kinti mūsų brolius ir seseris 
anapus Atlanto. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
„Jei pato nemylėjo" 

Vasario 16-sios gimnazijos Vokietijoje jauniai »»*itįninfc«i vaidina mokyklos talentų vakare. 
Nuotr. M. Šmitienės 

biausios vertybės yra laisvė, 
tikėjimas ir meilė. Jis tik bū
damas kunigu jaučiasi laisvas. 
Galima suprasti, kad ir groji
mas jam tam tikra laisvės 
išraiška. Nors šiaip jo albume 
ramios dainos ir, anot jo, jis 
niekada nesilankytų roko kon
certe. Jam patinka tokios gru
pės kaip „Queen", ,jMetalica". 
Visą pokalbį jaučiau, kad ku
nigas šneka atvirai ir nuošir
džiai, nepraleisdamas ir nela
bai, kaip kunigui, tinkamų pa
sakoti faktų. Bet tai tik paryš
kino jo norą būti laisvu. Lais
vu nuo melo, dviveidystės. 
Nors girdėjau, kad kai kam 
nelabai patiko. Lyg buvo tokių 
replikų, kaip „apsimetėlis", 
„kaip jis gali rašyti dainas 
apie meilę, jei pats nemylėjo'. 

Egidijus Auksorius 

Kovo mėnesio 19-tą d. Vil
niuje vyko studentų ateitinin
kų organizuojami „ateities 
pėdsakai", (red. „Ateities pėd
sakai" — pavadinimas skirtas 
Lietuvos studentų ateitininkų 
paskaitų ir seminarų ciklui. 
Kaip rašoma aštuntame pus
lapyje „Ateitininkų Federadja 
(Lietuva)" lankstinuke, tai 
„Teminių vakarų metu kvie
čiami įvairaus profilio prele
gentai, žymūs visuomenės vei
kėjai, aktoriai, rašytojai, mu
zikantai. Jie supažindina su 
savo veiklos sritimis, dalinasi 
su jaunimu patirtimi, disku
tuoja, apžvelgia aktualias 
šiandienos problemas bei eg
zistencijos svarbą"). Svečias 
buvo kunigas Egidijus Arna-
šius, neseniai išleidęs savo kū
rybos albumą. Jis prieš keletą 
dienų koncertavo Jaunimo 
teatre. 

Į susitikimą su kunigu atėjo 
daug naujų žmonių. Aišku, 
kunigas atsivežė ir gitarą, ku
ria vis ką nors paskambindavo 
iš savo albumo. Iš jo kalbos 

Kviečiame visus veikiančius 
vienetus parašyti kelių eilučių 
sveikinimą ir drauge su jūsų 
vieneto nuotrauka pasiųsti 
Danguolei Kuolienei, sutiku
siai vadovauti šiam projektui, 
21 Silver Fir Lane, Danville, 
CA 94506. Turintys elektro
ninį paštą galite siųsti 

Drkuolas@aol.com Faksu 
galite siųsti 925-648-9312. 
Nuotraukas prašome siųsti tik 
paštu. Pažymėkite asmenų 
vardus ir pavardes antroje 
nuotraukos pusėje. 

Malonėkite viską Danguolei 
pasiųsti iki š.m. gegužės 16-os 
dienos. Jeigu turite klausimų, 
galite nurodytais numeriais 
kreiptis į Danguolę. 

Jūsų sveikinimai ir nuotrau
kos bus išleisti įrištoje kny
gutėje, pateikti konferencijos 
metu ir liks kaip istorinis pri
siminimas ateitininkų archy
vuose. Nuoširdžiai kviečiame 
prisidėti. Pavieniai asmenys 
ar pavienės šeimos mielai 
kviečiami prisidėti. 

Laima Šalčiuvienė 

Marytė SandanaviCiūte -Newsom ir rašytoja Al* Rota Arbien* buvo pa
gerbtos Los Angele* ateitininku Advento susirinkime, 1998 m. gruodiio 
20 d. 

galėjai susidaryti įspūdį, kad 
tai paprastas (bet ne prastas) 
žmogus. .Viskas, kas gemalu, 
yra paprasta, viskas, kas gera 
ir žmogiška, yra paprasta", — 
sakė jis. Motinos meilė vaikui 
yra paprasta, nesudėtinga. Di
deli darbai prasideda nuo pa
prastų dalykų. Tai, kad jam 
koncerte pritarė tokios įžymy
bės kaip Smoriginas, Vyš
niauskas ir kiti, kad jis su
gebėjo kažkaip išleisti savo 
kūrinius yra didelis jo pasieki
mas, prasidėjęs nuo mažmo
žių, bet be jokios puikybės ar 
didelių pretenzijų (kaip Dieve 
duosi taip bus gerai). Kun. 
Egidijus pasitiki Dievu ir 
mąsto taip: jei Dievas duos tai 
sudainuosiu ir su Sarah 
Brightman, kurios balsas jam 
labiausiai patinka. Jam svar-

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 28 - liepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

Liepos 5 - 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla.. 

Liepos 18 - 25 d, — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 26 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 
' Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 1 5 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacuos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

JASSTOVYKLAI 
REGISTRACIJA BAIGĖSI 

Jaunučių ateitininkų sto
vyklai Dainavoje registracįjt 
jau pasibaigė. Visos vietos sto 
vykioje jau užimtos. Iki pasi
matymo stovykloje! 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

> 
Daumanto • Dielininkaičio 

jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas sekmadienį, ge
gužės 23 d., vyks Ateitininkų 
namuose, tuojau po vaikams 
skiriamų šv. Mišių Pal. J. Ma
tulaičio misijoje. Susirinkimo 
mintis — „Ateitininkįja čia -
gyva". Visi dėvime sportiška 
apranga. 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Ar jau gavote šios vasaros 
MAS stovyklos Dainavoje re
gistracijos lapus? Jei negavo
te, nedelsdami kreipkitės į Vy
tą Žemaitaitį, 773-927-6877, 
arba į JuUją Krumplytę, tel. 
312-670-8845. Stovykla prasi
dės birželio 26 d. ir baigsis 
liepos 3 d. Jei turite klausimų, 
ar norėtumte prie darbų sto
vykloje, tuoj skambinkite Juli
jai arba Vytui. 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
O b a t e t r i c s & Gynecology 

3825 Hkjhland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medfcal Center 

10400 75 St, Kanoaha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

DR ARVYDAS J.DAIUDE 
DANUI GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Matt—on, IL 60443 
T s i 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANUI GYDYTOJA 

7815 W. 171 S t 
TWsyPark.IL 60477 

708414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-24*0067 arba 708-2484581 
8448 S. PUaakl Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEV1ČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chteago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Vatandos susitarus 

DR. DAUA JODVVALIS 
DANUI GYDYTOJA 

3800 HJgNand Ava., Sto. 201 
(Danai gaMs nuo Oood Sanaitan igonMs) 

Downsro Grova, IL 60615 
Tat 830-960-3113 

DR. K. JUČAS 
OOOS UGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2A1ZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzk* Ava., Chteago 

773-778-8888 arte 773-4894441 

DR. VIUJA KERELYJE 
Chiropratttnls gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hartam. DndoavUo, IL 80455 

Tat. 708-5940400 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai 708-852-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S\ 50ti Ava.. Ctearo 

Kasdlan 1 v.p.p. - 7 v.v 
Batryrm trecd Sestad 11 -4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kadzie Ava. 
Chteago, IL 60852 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300WeetAve. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR EUGIJUS LEUS 
AKIU. LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave.. Suite 113, 

Jdiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY ME0ICAL CLINiC 
15505-127 St, Lamortt, IL 60439 
Priklauso Palos ComTiunity Hosp»:al 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2265 

Cardiac Dmgnosis, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, L 60652 
T»l. 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
siržeaJmų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Waa4chaater.IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave. 

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 25 v.p.p. 
Sėsto:, pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2880 
Nemų tel. 708-448-5545 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St.. Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St, Chteago, IL 
Tel. 773-735-5556 

4707 S. G^art. La Granas, IL 
Tel. "8-352-4467 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 VVest 63rd Stroot 

Vai pirmd ir ketvd 3 v p p - 6 v p p. 
Kitr*ms dtf->w ' s •«• *a"is 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Northvvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Sorrt Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hictory HiBs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab*. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory His , IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317Fairview,Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-988-0984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave , Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tat. (630) 4350120 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Vatandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy oi 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61atAve. 
Hobart. IN 46342 Fax a 947-5279 

947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Internal Medicina 

Vatandos jūsų patogumui 
Holy Cross Profeaaional PavMton 

3II . South 
Lithuanian Piaza Ct. at Cattomla Ave. 

Chteago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

mailto:afi@ateitis.lt
mailto:Drkuolas@aol.com
http://TWsyPark.IL
http://Waa4chaater.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Serbai išvedė 120 karių dolerių ir nieko gero neatliko. 
iš Kosovo, ir teigia, kad tai Jiems vadovaujant, IMF siūlė 
esanti pasitraukimo pra
džia. NATO nepasitiki pareiš
kimu ir tebepuola Jugosla
viją. Praėjusį savaitgalį NATO 
karinės jėgos numetė tris 
bombas ant Kinijos ambasa
dos Belgrade. Žuvo keturi as
menys. Nors prez. Clinton at
siprašė už klaidą, Kinijos 
žiniasklaida pranešė, kad tai 
buvo sąmoningai padaryta ir 
kurstė žmones prieš ameri
kiečius. Vyko masinės demon- kurį JAV švietimo vadovai se-
stracijos prieš JAV ambasadą n i a i atmetė, nes „makimams 
Beidžinge ir į ambasadą buvo nuobodus", gal vėl grįš į madą. 
mesti sprogmenys. (WSJ) Neseniai užbaigto American 

•NATO aiškina, kad Kini- Institutes for Research tyrimų 
jos ambasados puolimas duomenys rodo, kad „direct 
buvo klaida: NATO pilotai instruction" metodas ne tik 

ekonomiškai nepastoviems 
kraštams paskolas, tačiau pir
ma stipriai ragino tuos 
kraštus nuvertinti savo valiu
tas. To rezultatas buvo ekono
minė krizė, viena po kitos — 
Azijoj, Rusijoj, Brazilijoj. Se
nato finansų komitetas turės 
patvirtinti Summers. (WSJ) 

•Tradicinis „direct in
struction" mokymo būdas, 

Danutė Bindokienė 

naudojo senus žemėlapius, ir 
pagal juose pažymėtą karinį 
taikinį, nustatė puolimą. Tie 
žemėlapiai rodė, kad Kinijos 
ambasada buvo kitoje Belgra
do dalyje. Tuo tarpu tarptau
tinė verslo konsultavimo orga 

ugdo gerai skaitančius ir 
rašančius vaikus, bet ir pake
lia mokinių savijautą. Tik vie
nas kitas mokymo metodas 
davė panašius rezultatus. 
Praėjusių dvidešimties metų 
JAV švietimo mokyklų filosofi-

nizacija „Center for Military Ja mokė dėstytojus „padėti 
Preparedness" pranešė, kad mokiniams žinias „atrasti , 
turi 4 m. senumo Belgrado vietoj žinias tiesioginiai mo-
žemėlapius, kuriuose Kinijos kiniams perduoti įrjaskarto-
ambasada aiškiai kitur 
pažymėta. Tačiau tie patys 
žemėlapiai nerodo jokio kari
nio taikinio puolimo vietoje, 
tik tuščią aikštę, apsuptą rezi
denciniais namais. Tik toliau 
rodomas vienas didesnis pas
tatas — „Jugoslavijos" vieš
butis. (AP, WLS) 

•Rusijoje krizė didėja, o 
krašte liko per 10,000 bran-

ti („direct instruction" būdas). 
Tuo tarpu JAV-ose vis dau
giau gimnazijos abiturientų 
nesugeba savo diplomo per
skaityti. Verslininkų organiza
cija American Management 
Assoc. praneša, kad 1998 m. 
trečdalis darbo ieškančiųjų 
nesugebėjo gerai skaityti, ra
šyti, skaičiuoti, ir dėl to nek
valifikavo darbui, kuriam pa-

duolinių ginklu. Šią savaitę davė prašymą.(WSJ) 
prez. Jelcin pašalino ministrą 
pirm. Primakov ir į jo vietą 
laikinai paskyrė šalininką S. 
Stepašin. Po dienos Dūma 
pradėjo nagrinėti prezidento 
apkaitės stcaipsnius. Pagal 
konstituciją, jeigu Dūma tris
kart nepatvirtins paskirto 
ministro pirmininko, prez. Jel
cin turi teisę Dūmą paleisti iki 
gruodžio mėn. rinkimų. Ta
čiau jam neleidžiama to pada
ryti, jeigu Dūma nubalsuos už 
bent vieną prezidento apkal
tos straipsnį. (WSJ) 

•JAV iždo sekretorius 
Robert Rubin pasitraukė iš 
pareigu ir \ jo vietą laiki
nai paskirtas jo asistentas 
Lawrence Summers. Versli
ninkai teigiamai įvertino Ru 

•Skatinti daugiau pa
šaukimų, Indiana valstijos 
šv. Benedikto seserys sėk
mingai naudojasi moder
niomis priemonėmis. Prieš 
dešimtį metų seselių vienuoly
nas sulaukdavo po vieną nau
ją postulantę per metus, ir 
kilo rūpestis, kad vienuolynas 
gali greit užsidaryti. Dabar, 
naudodamas apklausas, pa
tarėjus ir reklamomis prista
tydamas vienuolyno gyveni
mą, šis ordinas per šešerius 
metus sulaukė 18 naujų 
narių. (WSJ) 

•JAV didieji universite
tai ieško studenčių, kurios 
sutinka dalyvauti irklavi
mo komandose. Joms siūlo 
stambias stipendijas, o irkla-

bin už nesikišimą į Federal v i m o patyrimas nebūtinas. 
Reserve pirm. Alan Green- Pasirodo, kad 1972 m. įvesti 
span reikalus ir už stiprų įstatymai reikalauja u-tus 
laisvos rinkos rėmimą. Tačiau s i u l v t l t i e k P a t sPorUi stipen-
Rubin, ir vpač Summers. yra d lJu moterims ir vyrams. Mo-
kritikuojami už vaidmenį t e r u irklavimo komandų struk-
Tarptautinio lėšų fondo (IMF) tūra tokia, kad u-tai gali ko-
sprendimuose, kurie kainavo mandos narėms siūlyti iki 20 
JAV gyventojams milijardus stipendijų, tokiu būdu išba-

Premjerų mainų 
maratonas Kremliuje 

GRESIA LĖTA MIRTIS 

„Polish American Congress" surengto pokylio metu. 14 k.: JAV LB vykdomasis vicepirmininkas Vytautas Bie
liauskas, Lietuvos Respublikos prezidento žmona Alma Adamkienė ir JAV LB pirmininkė Regina Narušienė. 

Nuotr. Audronės Pakš t ienės 

lansuodami vyrams siūlomas 
futbolo stipendijas ir paten
kindami federalinius reikali-
vimus. (WSJ) 

•Viceprezidentas Al Gore 
nustebino savo patarėjus 
pa r inkdamas kalifornietį 
Tony Coelho vadovauti 2000 
m. Gore prezidentūros kampa
nijai. Prieš dešimt metų Coel
ho turėjo atsistatydinti iš savo 
įtakingų pareigų JAV Atstovų 
rūmuose po to, kai iškilo 
įvairūs korupcijos ir kitų nusi
kaltimu reikalai. (WSJ) 

•Autobusas apsivertė, va
ž iuodamas greitkeliu prie 
New Orleans. Žuvo 23 asme
nys. Autobusu važiavo „casi-
no" klubo nariai į lošimus Mis-
sissippi valstijoje. (WSJ) 

•Šiaurės Korėja pirmą 
kartą pa tvi r t ino, kad šim
tai tūkstančių gyventojų mirė 
badu per praėjusius kelis me
tus. (VVSJ) 

•Malazijoje baigėsi viru
so epidemija po to, kai 
100.000 kiaulių buvo paskers
tos. 100 žmonių mirė epidemi
jos metu. (AP) 

•Bangladesh valstybėje 
audros metu apsivertus 
keltui , prigėrė 200 žmonių. 
Teigiama, kad audrai kilus, 
kelto įgula nutarė uždaryti 
žemutinių aukštų išėjimus, 
nes bijojo, kad žmonių bėgi
mas į viršų labiau sups laivą. 
Dauguma išsigelbėjusių šoko 
nuo laivo į vandenį. (AP) 

•Indonezijos East Timor 
apylinkėje tebevyksta ne
ramumai ir smurtas tarp 
frakcijų, kurios remia ir prieš
tarauja nepriklausomybei nuo 
Indonezijos. Balsavimas ne
priklausomybės reikalu vyks 
rugpjūčio 8 d. (WSJ) 

•Izraelio r inkimu kampa
nijos metu niekas nekalba 
apie silpną krašto ekonomiką, 
aukštą nedarbą, aukštus 
palūkanų procentus. (VVSJ) 

Jau daugiau kaip tris mė
nesius Vilniaus bendrovė 
„Kuro aparatūra" negali lais
vai disponuoti savo sąskaito
mis. Įmonės veikla paraly
žiuota, sutriko atsiskaitymai 
su ryšininkais ir energeti
kais. Areštas uždėtas „Sod
ros" ir Mokesčių inspekcijos, 
kurioms bendrovė skolinga 
apie 20 mln. litų, iniciatyva. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Ūkio viceministras ir įmonių 
bankrotų skyriaus viršinin
kas Vytautas Požėra įsitiki
nęs, kad, areštavus įmonės 
sąskaitas ir dalį turto, gamy
ba nutrūksta, o tai reiškia, 
kad bendrovė turi skelbti 
bankrotą.Tačiau skelbti bank
rotą neleidžia įstatymai. Mat 
„Kuro aparatūra" skolinga 52 
mln. litų, o-jos turto vertė 
siekia 120 mm litų. Bankro
tas gali būti skelbiamas tik 
tada, kai įmones skola tampa 
didesnė už įmonės turtą. 

Pasak V. Požėros, įmonė ga
mina paklausią produkciją, 
tačiau laikinai prarado pa
grindinę rinką Rytuose. „Ku
ro aparatūrai* pavyko už
megzti verslo kontaktus su 
klientais Suomijoje, tačiau 
kaip tik tuo metu įmonei 
buvo išjungti telefonai, o suo
miai, nusistebėję, kad įmonė 

net nesugeba susimokėti už 
telefoną, mandagiai atsisakė 
bendradarbiauti. 

Įmonės vadovas Klemensas 
Šeputis aiškina, jog prie ben
drovės nuosmukio daugiau
sia prisidėjo Rusijos krizė ir 
nuolat į nuostolius įmonę 
skandinęs neproporcingai di
delis darbuotojų skaičius. 

„Kuro aparatūra" Ūkio mi
nisterijai pateikė persitvarky
mo planą, pagal kurį pir
miausia rengiamasi suma
žinti darbuotojų skaičių iki 
1,500. Dar praėjusių metų pa
baigoje įmonėje dirbo apie 
2,300 žmonių, dabar jų liko 
1,600. Su daugeliu atleistų 
darbuotojų įmonė iki šiol nėra į 
atsiskaičiusi. 

Tačiau, nepaisant projektų. 
kai kurie akcininkai sėkme ne-1 
tiki ir mano, kad „Kuro apa-1 
ratūra" yra pasmerkta žlugti 
dėl prastos privatizacijos, nes 
šiuo metu bendrovė neturi nė 
vieno rimto akcininko. Didžią
ją dalį — 32 proc. akcijų valdo 
valstybė, dalį — įmonės dar
buotojai, dalį Estijos vienas 
bankų ir t.t. Akcininkai mano, 
jog yra tik viena išeitis — su
daryti kontrolinį akcijų paketą 
ir ieškoti strateginio investuo
tojo. 

R. Jakutytė 

•Gydytojai pirmą kartą 
sėkmingai naudojo naują 
genetinę diagnozės tech
niką, nustatyti „sickle cell 
anemia" ligos diagnozę žmo
gaus gemalui. Naudodami 
naują techniką bei „in vitro" 
apvaisinimo metodą, gydytojai 
užtikrino gimimą dvynukių 
be „sickle cell" ligos. Gemalai, 
kurie turėjo „sickle cell" ligos 
genetinę medžiagą, buvo su

naikinti. Anksčiau dvynukių 
tėvai buvo dukart abortavę 
vaikus, paliestus „sickle cell" 
ligos. (WSJ) 

•Lenkijos prezidentas 
pasirašė įstatymą, kuris 
leidžia vadovybei nuversti 
300 kryžių, pastatytų prie 
Auschwitz kaceto. Lenkijos 
katalikai pastatė kryžius, o 
žydai protestavo, jog tai esą jų 
įžeidimas. (VVSJ) 

Jeigu Rusija šiandien ne
turėtų daugiau kaip 10,000 
branduolinių ginklų, daug jos 
prezidento veiksmų užsieniui 
sukeltų tik juoko. Dvi žy
miausios Boris Jelcin ypa
tybės yra pašlijusi sveikata ir 
nelogiški, staigūs posūkiai — 
iš vieno kraštutinumo į kitą. 
Kiekvieną kartą, kai Rusija 
pradeda rodyti bent kiek pa
stovumo, pagerėjimo žymių, 
jos prezidentas ištraukia kitą 
netikėtumą iš kepurės ir vėl 
viską apverčia aukštyn kojom. 

Nepaisant nuolatinių ne
nuoseklumų, jam iki šiol pa
vyko ne tik išsilaikyti val
džioje, bet aplink save suburti 
pakankamai šalininkų, kurie 
— galbūt iš įprasto lojalumo 
viršininkui arba asmeninės 
naudos, turint prezidento pa
lankumą — padeda išvengti 
pašalinimo iš pareigų ir remia 
prezidento nutarimus. 

Vienas Boris Jelcin mėgsta
miausių būdų tvirtai išlaikyti 
valdžią savo virpančiose ran
kose yra pašalinti turimą 
ministrą pirmininką ir pasi
rinkti jo vieton kitą. Na, ir 
maino Rusijos prezidentas 
savo premjerus kaip čigonas 
arklius... Per kiek daugiau 
kaip metus laiko buvo net 
penki pakeitimai — vėliausias 
šią savaitę. Tiesiog sunku at
siminti, kas kuomet stovi Ru
sijos vyriausybės priekyje. 
Buvo Černomyrdin, Kirijenko, 
vėl Černomyrdin, Primakov, 
dabar Stepašin... Kai tik 
premjeras įgyja pasitikėjimo 
Dūmoje ir populiarumo tau
toje, kai jis pradeda kiek veik
smingiau suramstyti smarkiai 
svyruojančią ekonomiką, sten
giasi pažaboti biurokratijos 
laisves, prezidentas atranda 
priežastį jį iš pareigų atleisti. 

Tiesa, Dūma galėtų naujo 
ministro pirmininko nepatvir
tinti, nes joje vyrauja opozici
jos (komunistų partijos) dau
guma, tačiau anksčiau ar 
vėliau prezidento noras pa
tenkinamas, kai pagrasinama 
Dūmą paleisti ir suruošti nau
jus rinkimus. Komunistų par
tija jaučia, kad vargiai vėl 
pasisektų užimti Dūmoje tiek 
vietų, kaip dabar turi, tad ir 
nuolaidžiauja Boris Jelcin 
užgaidoms, patvirtindama jo 

j naujausią kandidatą į prem
jerus. 

Kaip prisimename, ilgiau
siai šis procesas truko pernai 
kovo mėnesį, kai prezidentas 
būtinai užsispyrė skirti jauną, 
neprityrusi Kirijenko, prieš 
tai pašalinęs Černomyrdin , 
kurį jau tų pačių metų 
rugpjūčio mėnesį prisiprašė 

grįžti atgal j buvusias parei
gas, o Kirijenko pasiuntė 
„šunų šukuoti". Černomyrdi
nas vos po mėnesio vėl neteko 
prezidentiškos malones, jo 
vieton pasodinus Primakovą. 
Ir taip toliau... Dabar pasiū
lytasis ėjo Vidaus reikalų 
ministro pareigas, bet jo 
didžiausias nuopelnas — be
sąlyginis lojalumas Jelcinui. 

Nėra abejones, kad šiuo 
metu Boris Jelcin lojalumą 
vertina labiau už bet kurią 
kitą kandidato į premjerus 
ypatybę. Kadangi jo sveikata 
nuolat prastėja (iš tikrųjų Jel
cin niekuomet taip blogai ne
atrodė, kaip Šiuo metu — 
aiškiai matyti, kad jis ligo
nis), opozicija įgauna vis dau
giau jėgos ir jau rimtai kalba
ma apie prezidento pa
šalinimą. Atrodo, kad visa li
kusioji Jelcin energija dabar 
yra nukreipta į žūtbūtinį iš
silaikymą valdžioje. Nors per 
aštuonerius Jelcin valdymo 
metus jokio apčiuopiamo pa
gerėjimo nemato nei Rusijos 
gyventojai, nei užsienis, vaka
riečiai, ypač Amerika tebetiki, 
kad vienintelė šios didžiulės 
valstybės galimybė išlikti de
mokratija yra kaip tik Boris 
Jelcin. Vakarai pasiryžę ne
matyti Rusijos klaidžiojimų 
tarp visiško ekonomikos chao
so ir neištesėtų pažadų, siun
čia milijardus dolerių para
mos, kuri dažniausiai subyra 
į biurokratų ir nomenklatū
rininkų kišenes, tikėdami, 
kad netrukus reikalai pak
ryps demokratiškesne linkme. 

Nėra abejonės, kad Jelcin 
gerai supranta vakariečių bai
mes, nepasitikėjimą ir norą 
atrasti pelningą rinką Rusi
joje. Jis tas pažiūras veiks
mingai panaudoja, kariais pa
rodydamas palankumą, ko
operuodamas, prisiimdamas 
net taikdario rolę (pvz., Ju
goslavijoje), kartais vėl dau
žydamas kumščiu stalą, kaip 
mėgdavo daryti sovietų impe
rijos diktatoriai, ir šaukdamas 
griežtą „Niet!" Jeigu Boris 
Jelcin elgesio negali suprasti 
jo tauta, ką jau bekalbėti apie 
Ameriką ar apskritai Vakarų 
pasaulį, kuriam ruso charak
teris — ir politika — visuomet 
buvo mįslė. 

Lietuva pati šiomis dieno
mis pergyveno vyriausybės 
krizę. Nors sutrikimas jos val
džios viršūnėje užsieniui jokio 
pavojaus nesukėlė ir dėl to 
nesulaukė didesnio dėmesio, 
mes vis tik džiaugiamės, kad 
vėl reikalai nusistovėjo, nes 
įvykiai Rusijoje ypač reika
lauja ypatingo budrumo. 

„GRANDINĖLĖS" REIKŠMĖ... 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

(Pabaigai) 

Štai ir baigėsi, keletą mėnesių trukęs knygos iš
traukų apie L. ir A. Sagius bei jų „Grandinėlę" spaus
dinimas. 

Dėkoju „Draugui", jas spausdinusiam ir visiems 
skaičiusiems, atsiliepusiems, taisiusiems atsiradusias 
klaidas. Knyga išeis kokybiškesnė. 

Beje. knyga dar neparašyta. Tai, ką skaitėte — ke
lerių metų kruopštaus darbo pasekmė. Reikia daug 
laiko, bet reikia dar ir duoną užsidirbti. Oją, beje, ne 
šiuo darbu pelnau. Nėra lengva. Pradėjau rašyti, 
rinkti medžiagą, atsiminimus niekieno neprašoma. 
Tik iš didelės pagarbos L. ir A. Sagiams, jų kūdikiui, 
meilei, gyvenimui — „Grandinėlei". Būdama čia, su
prantu, kad laikas bėga labai greitai, trindamas iš 
žmonių atminties retai ir svarbius įvykius, kurie 
buvo išeivijos kultūrinio, politinio, sportinio gyveni
mo neramioji jėga. Žmonės sensta, iškeliauja Anapi-
lin. Reikia daugiau rašančių, turinčių istoriko gysle
lę, galinčių, mokančių atrinkti svarbesnį. Atvažiuo
jantys iš Lietuvos ir dirbantys Lituanistikos studijų 
bei tyrimu centre (čia ieškantys medžiagos savo diplo
miniams, magistro ar daktaro laipsniui įgyti), tik da
lelė tų. kurie prisideda prie išeivijos gyvenimo tyrimo 
aprašymo. 

Tačiau yra ir čia, Čikagoje, ne vienas talentingas, 
kūrybingas žmogus, galintis imtis tyrinėti išeivijos 
gyvenimo istoriją įvairiais aspektais. Juos reiktų pa
remti finansiškai, tai paakintų, pagreitintų darbą. 
Galbūt geriausiai tai galėtų padaryti Lietuvių fondas. 
Reikia tik atrasti formą, kaip patikrinti norinčiuosius 
imtis tokio darbo. Juk negali to daryti bet kas. Dar
bas labai svarbus. Pvz.. vien „Išeivijos kultūros istori
jai" turėtų būti skirta ne viena knyga. Tai — dailinin
kai, mokytojai (apie juos knygą parengė S. Peter
sonienė ir J. Masilionis), kompozitoriai (A.Zaboras) 
parengė knygą, šokių mokytojai, dirigentai, žurnalų, 
laikraščių leidėjai, įvykių žmonės, įvairios tarybos ir 
t.t. Pats laikas susirūpinti, nes ryt poryt gali būt per 
vėlu. 

Viliuosi Lietuvių fondo paramos, kad knyga išvystų 
šviesą, nes savo lėšomis būtų neįmanoma to padaryti. 

Visus, norinčius prisidėti prie knygos išleidimo 
nuotraukomis (jas būtinai sugrąžinsiu), atsiminimais 
(galima įrašyti į garso juostelę ar raštu, kad ir anglų 
kalba), patarimais ar kuo kitu. prašau rašyti šiuo 
adresu: P.O. Box 4102, Vv'heaton, IL 60189, USA 

Knyga apie „Grandinėlę" — įpusėta. Dar laukiu 
daugiau nuotraukų, atsiliepimų iš buvusių dalyvių, 
organizatorių, žiūrovų, viskas labai kruopščiai patik
rinama — siunčiu į Lietuvą A. Sagienei, po to redak
torei D. Skersytei ir tada atkeliauja atgalios Čika
gon... 

Ganioji Clevelando „Grandinėle" 1969 metais. Vadovas Liudas Sagys — paskutinėje eilėje, viduryje 'su juodu 
koatiumu). Nuotr J. Garlos 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
VILNIUJE DĖSTYS SKAUSMO GYDYMO KURSĄ 

Dr. Renata Variakojytė, 
„Assistant Professor" Čikagos 
universitete, vyksta į Lietuvą 
dėstyti intensyvų kursą apie 
skausmo gydymo teoriją ir 
praktiką Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikose š.m. ge
gužės 19-28 d. 

Dr. Variakojytė buvo pa
kviesta pasidalinti žiniomis 
apie skausmo gydymo mokslą 
ir specialistų gydytojų ruo
šimą JAV-se ir pravesti pirmą 
specialistų ruošimo kursą. 

Dr. Variakojytės kelionės 
tikslas — įsteigti Vilniaus uni

versiteto skausmo gydymo 
specialistų mokslo programą. 

Pagal vieną pacientų ap
klausą, Santariškių Onkologi
jos ligoninėje 80% pacientų 
serga nenuvaldomais skaus
mais. 

Skausmo gydymo specialistų 
ruošimas apima lėtinio skaus
mo evoliucijos mokslą, bei far
makologinių ir intervencinių 
gydymo metodų pritaikymą 
įvairioms ligoms. Dr. Variako
jytė dėsto anesteziologiją ir 
skausmo gydymą Čikagos uni
versitete. 

Dr. Renata Variakojytė 

SĖKMINGAI BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
ninės kvėpavimo organų gydy
mo skyrių. Thomas ligoninė 
yra viena iš šimto žymiausių 
ligoninių JAV-se. 

Stefanijos mokslo pabaigimo 
iškilmėse dalyvavo jos tėvas 
Thomas Maulding, teta Regi
na Juškaitė-Švobienė iš De
troito, broliai Mykolas ir Mor
kus Maulding su šeimomis. 

Stefanija aukštais pažy
miais 1993 m. baigė Livings-
ton Academy. Jos tėvas Tho
mas Maulding su šeima, mo
čiutė Stefanija Juškienė, sene
liai Margaret ir Joel Maul
ding, tetos Valerija Ruzgienė 
su šeima ir Regina Juškaitė-
Švobienė, broliai Mykolas ir 
Morkus Maulding su šei
momis ir sesuo Kristina Maul
ding su šeima sveikina Stefa
niją. Džiaugiamės jos pasieki
mais, linkime daug sėkmės 
gyvenime ir pradedant kar
jerą. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

Stefaiuja Gintarėle Maulding 

Stefanija Gintarėle Maul
ding, a.a. Elenos Juškaitės 
Maulding ir Thomas Maul
ding jauniausia dukra, Stefa
nijos ir a.a. Prano Juškų bei 
Margaret ir Joel Maulding 
anūkė, Reginos Juškaitės-
Švobienės ir Valerijos Ruz
gienės dukterėčia, š.m. gegu
žės 1 d. Cumberland universi
tete Lebanon, Tennessee, me
dicinos sesers mokslą baigė 
cum laude bakalauro laipsniu. 

Stefanija priklauso Tennes
see valstijos Student Nursing 
Association (TASN). 1998 m. 
lapkričio 8 d. Tennessee val
stijos Nursing Association i 
(TNA), kartu su Tennessee 
Assoc. of Nursing Students 
suvažiavime ji buvo išrinkta 
pirmąja pavaduotoja. 

Stefanija yra Student Nur
sing Assoc. vietinio skyriaus 
iždininkė. Jai buvo įteikti 
Cumberland universiteto Stu
dent Nursing Assoc. 1998-99 
m. žymenys. Š. m. balandžio 
30 d. Cumberland universiteto 
specialioje programoje Stefa
nijai buvo prisegta oficiali 
medicinos sesers sagtelė. 

Šiuo metu Stefanija Maul
ding dirba Vanderbilt ligo
ninėje vaistinės technike. Šį 
darbą sėkmingai dirba jau tre
ji metai. 

Išlaikiusi atitinkančius me
dicinos sesers egzaminus, Ste
fanija bus priimta į Nashville, 
Tennessee, St. Thomas ligo-

Los Angeles, Calif., JAV LB Vakarų apygardos suorganizuotame susitikime su Lietuvos Užsienio reikalų mini
sterijos Politikos skyriaus viršininku Vygaudu Ušacku Iš kairės: LB Vakarų apygardos vicepirm. Angelė Nel-
sienė, V. Ušackas, Zita ir Darius Udriai. Jaunavedžiai Udriai, neseniai apsigyvenę Kalifornijoje, jau įsijungę j 
visuomeninę veiklą. 

VYTAUTO KASNIUNO 
AŠTUONIASDEŠIMT PENKERI 

METAI 
Žurnalistas, visuomeninin

kas Vytautas Kasniūnas, gy
venantis prie gražaus Michi-
gan ežero, Beverly Shores, MI, 
1999 m. balandžio 14 d. savo 
gražios ir mylimos šeimos bei 
artimųjų ratelyje kukliai 
šventė savo brandaus am
žiaus — aštuoniasdešimt pen
kerių metų sukaktį. 

Žurnalistą ir visuomeni
ninką Vytautą Kasniūną pa
žįsta iš jo šakotos veiklos ne
priklausoma Lietuva, o ypač 
išeivija. Šios prasmingos su
kakties proga žvilgtelėkime į 
sukaktuvininko Vytauto Kas-
niūno gyvenimo kelią. 

Gimė 1914 m. balandžio 14 
d. Joniškyje. Nuo pat vai
kystės norėjo būti mokytas, 
tad mokslo siekė pradėdamas 
Lietuvoje. 

Trokšdamas naudingai tar
nauti Lietuvai, Vytautas pasi
rinko mokytojo profesiją. Bai 

Vytautas Kasniūnas 

likimą, tremtinio nežinomą 
dalią. 

Karui pasibaigus, po kurio 
laiko pasiekė Ameriką, apsigy-

gęs Šiaulių mokytojų semi- veno Čikagoje ir dirbdamas 
nariją, mokytojavo, tačiau tuo įvairius darbus savo šeimai 
nepasitenkino. Vytautas stu- pelnė pragyvenimą. 
dijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Tuo pačiu metu re
porteriu pradėjo dirbti „Lie
tuvos aide". Pasižymėjo gabu
mais, gražiu rašymo stiliumi. 

Gyvendamas Čikagoje, veik
liausiame lietuvių telkinyje, 
Vytautas Kasniūnas įsijungė į 
plačią lietuvišką veiklą. Ben
dradarbiavo išeivijos spaudoje 
— „Drauge". „Dirvoje". Būda-

Jis, kaip reporteris, keliauja mas Lietuvių žurnalistų są-
po Lietuvą su ministrais, jungos centro valdyboje, vykdė 
aukštais valstybės pareigu- įvairias pareigas, sumaniai re-
nais, jo reportažai spausdina- dagavo ir „Lietuvį žurnalistą". 
mi „Lietuvos aide". Redagavo Įsijungė į Susivienijimo Lietu-
„Panevėžio apygardos balsą". vių Amerikoje veiklą, jo tary-

Pergyveno bolševikų okupa- boję ir buvo ir tebėra įvairiose 
ciją, visus pavojus, o antrą pareigose, redaguoja SLA laik-
kartą okupantams grįžtant, raštį „Tėvynė". 
Vytautas Kasniūnas pasirinko Ilgą laiką girdėjome jo ma-

Simto mt-tų sukakties proga balandžio 23 d pasveikinta- Lietuvos ka
riuomenes kūrėjas savanoris Aleksandras Petrauskas. Nuotr. El tos 

Lietuvos Dukterų drauguos Seattle skyriaus suruoštoje margučių dažymo pamokoj*' Vita Jessen. Gabija 
Vaičekonyte ir Lina Jessen džiaugiasi savo pastangų rezultatais 

lonų balsą „Margučio" radijo 
programose. Jo įdomiai pa
ruošti reportažai apie Lietuvą 
„Margučio" klausytojų buvo 
labai laukiami ir mielai klau
somi. Taip pat apie dešimtį 
metų klausėme „Lietuvių foru
mo" programų, kurioms suma
niai vadovavo Vytautas. Šalia 
spaudos Vytautas Kasniūnas 
jungėsi į organizacinę veiklą: 
veikliai reiškėsi lietuvių skau
tų organizacijoje, BALFo akty
vus direktorius, valdybos sek
retorius, JAV LB tarybos na
rys, Korp! Neo-Lithuania tary
bos narys. Daugiau negu de
šimtmetį dirbo Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdy
boje. Buvo miela sa Vytautu 
dirbti žurnalistų sąjungoje. 

Jis malonus, pareigingas, 
rūpestingas, gero, malonaus 
būdo, kas atsispindi jo straips
niuose, perpintuose lyrine 
mintimi. 

Ir dabar, sulaukęs brandaus 
amžiaus, Vytautas Kasniūnas 
nepavargęs. Dar spaudoje 
skaitome jo gražius straips
nius, jis kviečiamas į minė
jimus, skaito paskaitas. Daž
nai prisimena savo jaunystę, 
veiklą su jaunimu, įvairias 
stovyklas. Ir dabar aktyviai 
dalyvauja renginiuose, domisi 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
visokeriopu gyvenimu. 

Tai tik trumpos užuominos 
minint žurnalisto ir visuome
nininko Vytauto Kasniūno 
reikšmingą amžiaus sukaktį. 

O jo darbų, darbelių visur 
gilūs pėdsakai. Bet Vytautas 
kuklus, nesigiria, nesididžiuo-
ja, j u k tai — jis sako, — no
rėjau atlikti pareigą Tėvynei 
bei išeivijai". Tu, mielas Vy
tautai, sąžiningai tai atlikai, 
gali didžiuotis. 

Daug metų su Vytautu teko 
bendrauti, dirbti spaudos ko
misijose ir pajusti Jo kil-
naširdiškumą, pagarbą žmo
gui, meilę šeimai, Lietuvai, 
išeivijai. 

Tyliai praėjo Tavo, mielas 
Vytautai, garbingo amžiaus 
sukaktis. Daugelis Tave ger
biančių sveikiname šia proga 
kaip garbingą Tėvynės Lietu
vos Sūnų. 

Gyvuok, Vytautai, dar dau
gelį metų! Nepadėk lakios 
plunksnos, nes darbų dar 
daug, o darbininkų maža. 

Gyvuok, gyvuok, mielas Vy
tautai, savo mylimos šeimos 
apsuptas, o mes tikimės dar 
daug metų gėrėtis Tavo dar
bais. 

Jurgis J anu la i t i s 

• Jubiliejinis tortas su de
gančiom žvakutėm primena 
saldų, bet per karštą bučinį. 

• Per lengvai ant pakylos 
užkeltas, gali būti vėjo nu
pūstas. 

Veikli lietuviška šeima Motinos dienos vaišėse FLC Lemonte 
Pranutė Domanskiai. 

Rimas 

Brookfield zoologijos sode, „Pipirų ratelio" surengtoje pavasarinėje išky-
je, dalyvavo ir delfinų nardymais džiaugėsi moCiutė Rima Rėklaitienė su 
anūku Povilu ir ratelio steigėja dukra Elyte Sieczkowski. 

Nuotr. I. Ti jūnėl ienės 

Alė Lelienė su savo dukrytėmis modeliuoja ..Žiburėlio". Montessori mo
kyklėlės pavasarinėje madų parodoje Nuotr Indrės Ti jūnėl ienės 



MUZIKA NERINGOS 30-AJAM 
PAVASARIUI 

Paklausykit — ar girdit, 
kaip medžiai dar vis nuogomis 
šakomis ošia keistą melodiją. 
Kas tai — lopšinė vis dar po 
žiemos miegančiai žemei, ar 
odė vis aukščiau kylančiai 
saulei? Pažiūrėkit — ar matot, 
kaip sugrubusią žemę bando 
išjudinti pirmieji daigeliai, 
kaip atsargiai ir baikščiai pir
moji gėlė stiebiasi į saulę? 
Įkvėpkit giliau — ar jaučiat, 
koks puikus jausmas sklando 
aplink mus, ar tai džiaugsmas 
šilumai, ar tai meilė tiems, 
kurie šalia mūsų? Tai visuma 
jausmų, kurių neįmanoma iš
sakyti. Tai pavasaris. Turtin
gas savo spalvomis ir garsais. 

Visada stebėjausi atbun
dančios gamtos grožiu. Balan
džio 11 d. saulė buvo aukštai 
pakilusi virš horizonto, kai vy
kau į Putnamą. Viskas aplin
kui šaukte šaukė — pavasa
ris! Net nuogos uolos, išaižy
tos tirpstančio sniego upelių, 
atrodė paslaptingai, ir pakly
dęs nenuorama vėjas, atsimu
šęs į jas, skleidė keistą melo
diją. Tą dieną St. Mary's baž
nyčioje įvyko religinės muzi
kos koncertas. Didinga var
gonų muzika, kurią atliko var
gonininkas virtuozas iš Lie
tuvos Virginijus Barkauskas 
ir malonus operos solistės Ma
rytės Bizinkauskaitės balsas 
suteikė dvasinio pakylėjimo ir 
peno. Kūriniai, kurie buvo at
likti, kalba apie aukštą profe
sinį solistų lygį. Malonu buvo 
girdėti J. S. Bach, F. Handel, 
G. Veroli, W. A. Mozart, G. 
Rosini ir kt. kūrinius. Su ypa
tingu susidomėjimu klausiau
si lietuvių kompozitoriaus Ju
liaus Juzeliūno „Fantazijos". 
Ypač aukštą balso diapazoną 
parodė solistė Marytė Bizin-
kauskaitė, atlikdama G. Ros-
sini „Stabat Mater". 

Visa programa buvo gerai 
sudaryta: galingi vargonai, 
plačiaskalis solistės balsas ir 
tarsi meditavimui įterptas 
skaitovas. Poeziją skaitė vi
siems žin< 10 Bostono vyrų 
seksteto solistas Norbertas 
Lingertaitis. Širdis virpėjo, 
kai maloniu ausiai tembru bu
vo perskaitytas kūrinys iš An
tano Miškinio psalmių ciklo 
„Regėjimas". Nukryžiuotojo 
veide poetas regi prisikėlusį 
Kristų, kuris jį stiprina: 

Tu ateini per storas mūro 
sienas, 

Sargybas apginkluotas ir 
grotas 

Man atnešė žvaigždėtą 
mėnesieną 

Ir klausinėji — „Kur gi tu? 
Artas? 

Aš — tas". Tu išganytojas, 
Tave pažįstu — 

Gyvenimas Tu, kelias ir 
tiesa. 

Ir mano rūšis žvaigždėmis 
pražysta, 

Ir liejasi ramybė ir šviesa... 
Nenuostabu, kad netrūko 

aplodismentų ir padėkos žo
džių solistams. Už maloniai 
praleistą laiką, dvasinį paky

lėjimą norisi padėkoti koncer
to organizaciniam komitetui: 
pirmininkei Aldonai Prapuo-
lenytei, seserų atstovei provin-
cijolei Paulei Savickaitei, na
riams Gitai Kupčinskienei, So
fijai Sakalienei, Gintarei Ivaš-
kienei, Danai Grajauskaitei, 
dr. Česlovui Masaičiui, Juozui 
Rugeliui, Romui Drazdauskui, 
Gintarui Čepui, Aidui Kup
činskui. Nuoširdus ačiū tiems, 
kurie, įeidami į garbes komi
tetą, suteikė moralinę paramą 
organizatoriams. Tai: Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Sa
kalauskas ir Jūratė Sakalaus
kienė, Lietuvos generalinis 
konsulas NY Anicetas Simutis 
ir Janina Simutienė, Lietuvos 
švietimo ir mokslo viceminist
re Vaiva Vėbraitė-Gust, Pa
saulio katalikių moterų sąjun
gos tarybos atstovė dr. Aldona 
Šlepetytė-Ianaace, Amerikos 
Lietuvių vyčių atstovė Loreta 
Stukienė, JAV LB CT apyl. 
pirmininkas Vytautas Alksni
nis ir Irena Alksninienė, Auš
ros Vartų NY baž. mecenatė 
dr. Gražina Baliūnaitė-Aus-
tin, Yale University, New Ha-
ven, CT-, dr. Elona Marijošiū-
tė-Vaišnienė, L.M.F. Hartfor
do klubo atstovė Ada Ustija-
nauskienė. 

Po koncerto visi dalyviai bu
vo maloniai pakviesti pas se
seles į Nekaltai Pradėtosios 
Švč. M. Marijos vienuolyną. 
Nenusakomas jausmas, šilu
ma ir ramybė nuvilnijo kūnu, 
tik įėjus į vienuolyną. Svetin
gas seselių priėmimas, nuos
tabūs A Galdiko paveikslai, 
gražiai sukomponuotos puokš
tės iš pirmųjų pavasarinių 
gėlių dar labiau praskaidrino 
susirinkusiųjų nuotaikas. Prie 
gausaus vaišių stalo, kurias 
organizavo Regina Taunienė, 
smagu buvo pasidalinti įspū
džiais, pasisemti naujų žinių, 
pabendrauti su solistais. Ne
abejoju, kad visi lietuviai žino, 
kas yra Neringa. Įdomiais pri
siminimais apie stovyklos įsi
kūrimą ir jos egzistavimą per 
praėjusius 30 m. pasidalino, 
nuolat meiliai besišypsanti ir 
kilniais darbais praturtinusi 
neringiečių gyvenimą, sesuo 
Paulė Savickaitė. Kokią didelę 
įtaką turi jaunimo gyvenime 
Neringos stovykla, įrodė 
mums savo pasakojimu Dana 
Grajauskaitė. Į koncertą jie 
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TILTAS TARP LIETUVIŲ 

Neringos stovyklai š.m. balandžio 11 d. Putnam, CT, St. Mary's bažnyčioje koncerto-vajaus programos dalyviai. 
Iš kairės: Norbertas Lingertaitis, Maryte Bizinkauskaite ir Virginijus Barkauskas. Nuotr. J. Bružo 

SPAUSTUVININKO 
ATSIMINIMAI 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Ko gero, atidžiausi atsimini
mų skaitytojai yra istorikai. 
Atsiminimai jiems tarsi aukso 
gysla, kur galima rasti tokių 
grynuolių, kokių joks archy
vas neturi ir kurie būtini, mė
ginant sudėstyti praėjusių lai
kų mozaiką. Ir nesvarbu, kas 
atsiminimų autorius — vals
tybės veikėjas, generolas ar ei
linis pilietis. 

Šiuo metu Lietuvoje išlei-

jimui, skiepija religinių ir tau
tinių tradicijų išsaugojimą. 
Kruopštus ir atsakingas va
dovų darbas atnešė vaisių, ku
riais galime didžiuotis: buvę 
neringiečiai yra dabartiniai 
stovyklos vadovai ir nariai. 
Tie, kurie vaikystėje dalinosi 
džiaugsmais ir rūpesčiais su 
bendraamžiais Neringos sto
vykloje, dabar atveža savo vai
kus, kad jie suprastų, kaip yra 
svarbu turėti draugų, jausti 
pagarbą vyresniems, pažinti ir 
pamilti artimą. Dabar admi
nistravimą ir vadovavimą 
tvarko jaunųjų lietuvių karta. 

Religinės muzikos koncer-
tas-vajus buvo suorganizuotas 
ne tik švęsti Neringos 30-metį, 
bet ir papildyti lėšų fondą, ku
ris padeda stovyklai egzistuo
ti. Atsilankiusiųjų gerano-

atvyko tiesiai iš Čikagos, kur riškumas dar ilgai stiprins va-
antrus metus iš eilės buvę ne- dovaujančiųjų ištvermę ir en-
ringiečiai ruošia vakarones — tuziazmą. Šis koncertas savo 
vajus. Vakaronėje dalyvavo programa ir atlikimo lygiu pa-
120 jaunų žmonių, kurių dau- tenkino susirinkusiųjų lūkes-
gelis dar neturi vaikų, bet jie čius ir lėšų vajus pavyko, 
visapusiškai remia Neringos Ilgai girdėjosi vienuolyne 
stovyklą. Puikūs atsiminimai, šnekos ir linksmas juokas. Ir 
gera nuotaika, malonus bend
ravimas parodo, koks svarbus 
gyvenimo tarpsnis jiems buvo 
Neringa. Ir kaip pati Dana pa
brėžė: ^Neringa paveikė mūsų 
gyvenimą, tarsi padarė mus 
geresniais*. 

Ir nereikia abejoti, jog Ne
ringa jaunime ugdo meilę ir 
ištikimybę savo tautai ir tikė-

tada supranti, kaip yra svarbu 
žmogui bendravimas, tarpusa
vio supratimas, šalia esančio 
šypsena ir meilė. Išsiskirstė
me visi su Dievo palaima, pra
turtėję dvasiškai, tarsi riešku
čiomis pasisėmę gėrio iš viso 
to, kas supo mus, ir atidavę 
dalelę savęs, kad tas gėris ne-
i š s e k t * Estera G. 

Dano* Grajauskaitės, Neringoe stovyklos administratores, padėkos žodžių klausosi \ vaisęs susirinkę svečiai. 
Prie vaišių stalo ii kaires: ses Bernadeta, dr Aldona Šlepetytė-Ianaace, Vytautas Alksninis, Aldona Prapuole-
nyte, Virginijus Barkauskas, Ada Ustijanauskienė, Marytė Bizinkauskaite ir provincijole ses. Paulė. 

džiama nemažai atsiminimų 
knygų, tarp jų — ir išeivių. 
Viena tokių — Prano Nagio 
„Gyvenimo vingiuose: Lietuva, 
Vokietija, Australija, Lietu
va", — dienos šviesą išvydo 
1998 m. 

Knygos autorius priklauso 
tai unikaliai ir tragiškai kar
tai, kuri gimė ir brendo ne
priklausomoje Lietuvoje ir ku
rios pečius ypat skaudžiai pri
slėgė sovietinė okupacija. Tai 
ji sudarė tautos pasipriešini
mo raudoniesiems ir rudie
siems okupantams branduolį, 
patyrė skaudžiausius represi
jų ir trėmimų į Rytus bei Va
karus smūgius. 

Prano Nagic biografijos pra
džia gan tipiška tai kartai. Gi
męs 1923 m. sausio 28 d. Vy
žuonų valsčiuje, Vyžuonų 
vienkiemyje, Utenos apskrity
je, baigė Vyžuonų pradžios 
mokyklą ir vėliau keletą metų 
mokėsi Utenos gimnazijoje, 
kol dėl šeimyninių aplinkybių 
turėjo ją palikti. Pro Nagių 
šeimą nepraėjo pirmosios so
vietinių okupantų represijos 
— buvo suimtas Prano dėdė ir 
krikštatėvis, šaulių sąjungos 
vadas Pranas Saladžius, po 
patirtų sukrėtimų susirgo ir 
mirė penkiolikmetė sesuo Ma
rytė. 

Pats Pranas paliko namus ir 
išvyko mokytis į amatų mo
kyklą Vilniuje, kur praleido 
pirmuosius sovietinės bei dalį 
vokiečių okupacijos metų, kol 
1943 m. turėjo stoti į antrąjį 
statybos batalioną. Su juo P. 
Nagys praėjo pavojingus Rytų 
fronto ir pafrontės kelius, kur 
neretai, vietoj kastuvo, į ran
kas tekdavo paimti šautuvą, 
kad apsigintų nuo vis stip
rėjančių partizanų antpuolių. 

Tačiau tarnyba batalione 
buvo svetima P. Nagiui. Jis, 
pasitaikius progai, pabėgo ir 
įstojo į Vietinę rinktinę, ku
rios bataliono gretose dalyva
vo kautynėse su lenkų parti
zanais prie Ašmenos. 

Vėliau P. Nagiui teko išgerti 
Vietinei rinktinei tekusią kar
tybės taurę — jis buvo tarp 
karių, kuriuos, vokiečiai nu
ginklavę, išvežė į Vokietiją ir 
privertė tarnauti karinėse oro 
pajėgose, o paskutinėmis karo 
dienomis metė į Vakarų fron
tą. Čia, netoli Oldenburgo, P. 
Nagys su savo likimo draugais 
sulaukė karo pabaigos. Tiesa, 
pirmosios taikos dienos nebu
vo jam meilios — pasiprieši
nęs vokiečių karininkui, pate
ko į kalėjimą ir tik po kurio 
laiko, su anglų pagalba iš jo 
ištrūkęs, pagaliau rado prie
glaudą Bremeno DP stovyk
loje. 

Bremene ir prasidėjo P. Na
gio išeiviška odisėja. Tiesa, 

galima sakyti, jog jis gimė po 
išeiviška žvaigžde. Jo motiną 
— Teofilę Saladžiūtę — Pir
mojo pasaulinio karo audros 
nubloškė į Rusijos gilumą, net 
į Ulan-Ude, kur ji susipažino 
su karo belaisviu vengru Kal
marai Nadiu ir už jo ištekėjo. 
1921 m. jauna šeima grįžo į 
Vengriją, bet po 10 mėnesių 
atvyko aplankyti Teofilės gim
tinę ir liko čia visam laikui. 
Kalmanas Nadis, priėmęs Lie
tuvos pilietybę, pakeitė pavar
dę į Nagys, tačiau neužmiršo 
savo tėvynės. Matyt, tik pats 
netekęs tėvynės, sūnus suvo
kė, kiek džiaugsmo turėjo jo 
tėvas, kai 1936 m. Nagių na--
muose apsilankė po Europą 
keliavęs vengras motociklinin
kas. 

P. Nagiui teko pakelti visus 
lietuviams DP tekusius sun
kumus, tačiau jis ir nelaimėje 
ieškojo laimės — pagelbėjo 
broliui Juozui ir kitiems, bu
vusiems Vietinės rinktinės ka
riams, pabėgti iš anglų nelais
vės bei su broliu nuėjo moky
tis į Niurtingeno lietuvių gim
naziją, o vėliau įstojo į ameri
kiečių inžinerijos kuopą. Bro
liai Nagiai paliko Europą dar 
prieš masinės emigracijos pra
džią, tačiau jų kelias vedė ne į 
daugelio išsvajotą Ameriką, 
bet į paslaptingą Australiją. 

Tokiu — paslaptingu — šis 
žemynas lieka iki šiol. Mes 
daugiau žinome apie dabartinį 
Australijos lietuvių gyvenimą 
nei apie pirmuosius jų žings
nius šiame žemyne. P. Nagys 
savo atsiminimuose skiria 
jiems nemažai dėmesio, pasa
kodamas apie metus, kuriuos 
pagal sutartį turėjo praleisti 
cukrinių nendrių plantacijose, 
vynuogynuose bei miško dar
buose. 

Atidirbę privalomą laiką, 
broliai Nagiai persikėlė į Sid-

Nors mes esame Amerikoje, 
tačiau mes turime tiltą į Lie
tuvą. Tiltas yra tarp Lietuvos 
lietuvių ir lietuvių be Lietu
vos. 

Daug lietuvių, gyvenančių 
Amerikoje, labai rūpinasi ir 
domisi Lietuvos gyvenimu, 
žmonių laime ir jų vargais. 
Nesvarbu, ar mes esame gimę 
Lietuvoje, ar Amerikoje, ta
čiau vis tiek esame Lietuvos 
dalis, ir tai yra didelė garbė. 
Nors Lietuva yra maža, bet ji 
yra garsi savo istorija ir savo 
žmonėmis. 

Lietuva yra garsi, nes pa
saulio lietuviai ją garsina, or
ganizuoja šventes, sporto žai
dynes, operas, lituanistines 
mokyklas, ir visa tai artina vi
sus Lietuvos lietuvius su po 
pasaulį išsisklaidžiusiais. 

Viena iš tų gausių organiza
cijų yra lituanistinė mokykla. 
Nors daugelis mokinių ne
mėgsta keltis anksti šeštadie
nio rytą ir keliauti į mokyklą, 
bet tai nesvarbu. Lituanistinė 
mokykla niekada neleis nie
kam užmiršti lietuvių kalbos. 
Mums yra svarbu, kad visi 
moltiniai šnekėtų lietuviškai, 
nes jie turi lietuvio kraujo sa
vyje. Mes jiems perduosime 
žinias, kurias jie panaudos gy
venime. 

Lituanistinėse. mokyklose 
yra labai geri ir protingi mo
kytojai, kurie mums rodo kelią 
per tiltą į Lietuvą. Ypač aukš
tesniųjų klasių mokytojos, ku
rios kiekvieną šeštadienį su 
pasiaukojimu veda lietuvinti 

kiekvieną vaiką, kuris įžengia 
į jų klases. Nors mokiniai kar
tais sako, kad jie nemėgsta 
mokytojų, bet jie to neturi gal
voje, nes jie žino, kad mokyto
jos linki gero ir suteikia daug 
žinių, kurias panaudos gyve
nime. 

Nors ir visi šie dalykai tiesia 
mums tiltą į Lietuvą, aš ma
nau, kad Geležinio Vilko isto
rijos būrelis yra vienas iš 
svarbesnių dalykų, kuris mus 
įstūmė į lietuvybę. Tai yra bū
relis, kuris yra tiltas į Lietu
vą. Kadangi mes susitinkame 
su svarbiais Lietuvos žmonė
mis, tai mus supažindina su 
Lietuvos džiaugsmais ir var
gais. Daug svečių visą laiką 
stebisi, kad mes tokie maži ir 
nekalti, taip rūpinamės Lietu
vos ekonomikos ir politikos 
dalykais. Kadangi mes esame 
lietuviai be Lietuvos, mes gy
vename su Lietuva mūsų šir
dyse. Mus bent kokia žinutė 
pražiugina, nes mus domina 
tokie dalykai, kurie yra susiję 
su Lietuva.' Lietuvos istorija 
domina visus, nes yra gali
mybė sužinoti apie visą Lietu
vos kraštą. 

Aš dėkoju lituanistinei mo
kyklai, mokytojams, istorijos 
būreliui ir tėveliams už pasta
tytą tiltą tarp manęs ir Lietu
vos. Mes gimėme lietuviais ir 
lietuviais būsime visada. 

Ugnė Adikevičiūtė 
Maironio mokyklos 

„Geležinio Vilko" istorijos 
būrelio vicepirmininkė 

nėjų, kur Pranas sutiko savo 
būsimąją žmoną Eleną Kyze-
lytę. Sidnėjuje P. Nagys rado 
ir tikrąjį savo pašaukimą — 
spaustuvininko darbą. Iš pra
džių jis buvo vienas lietuvių 
spaustuvės „Mintis" steigėjų 
bei akcininkų, kol pagaliau 
1953 m. tapo jos vedėju. Visas 
tolimesnis P. Nagio ir jo šei
mos gyvenimas buvo neatsie
jamai surištas su šia spaus
tuve. P. Nagys išmoko spaus
tuvininko amato, o 1955 m. 
supirko kitų akcininkų akcijas 
ir, tapęs „Minties" savininku, 
padarė ją sėkmingai dirbančia 
įmone, kuri aptarnavo ne tik 
lietuvius, bet estus, latvius, 
slovakus ir kitų tautybių 
Australijos gyventojus. Iki pa
sitraukimo į pensiją P. Nagys 
buvo žymiausias lietuvių 
spaustuvininkas Australijoje. 

Sykiu P. Nagys aktyviai da
lyvavo Australijos Lietuvių 
Bendruomenės veikloje, buvo 
jos valdybos nariu. Lietuvai 
atstačius savo nepriklausomy
bę, Nagių šeima grįžo į gimti
nę. 

Ratas apsisuko: iš kur išėjo, 
ten P. Nagys ir grįžo, nuėjęs 

kupiną įvykių gyvenimo kelią, 
kurį mes turime galimybę pa
žinti iš jo atsiminimų. Juose, 
be jau minėtų dalykų, P. Na
gys didelį dėmesį skiria vi
suomeniniam bei kultūriniam 
Australijos lietuvių gyvenimui 
ir nedidelės savo šeimos — jo, 
žmonos Elenos ir brolio Juozo 
— kasdienybei. Nereikia pa
miršti, jog daugiausia nese
niai mirusios Elenos Nagienės 
dėka atsirado ši knyga. Jos, 
jau mirtinai sergančios, prašy
mu P. Nagys pradėjo rašyti 
savo atsiminimus ir taip atsi
rado knyga, kuri įdomi ir lie
tuvių kultūros tyrinėtojams, ir 
kiekvienam, nors kiek besido
minčiam lietuviškos išeivijos 
istorija. 

•Panevėžys. Kovo 19 d. 
Panevėžio K. Paltaroko kata
likiškos vidurinės mokyklos 
Jaunųjų ekologų studijos na
riai bei gamtos ir geografijos 
mokytojai pakvietė visus pa
minėti Žemės dieną. Taip pra
sidėjo ekologinis mėnuo mo
kykloje. Balandžio 6 d. orga
nizuota ekologinė pamoka — 
viktorina mokytojams. 

Vilniuje dauic parkų ir kampelių, kur vaikų akys ir girdys atsigauna Nuotr Eito* 
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DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko
mendacijas. Tel. 708-656-6599 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiusime 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO,IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau- ' 
šiomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

HELP VVANTED 
AMERICAN TRAVEL ABROAD. 
a teading tour operator to Europe, 
is Iooking for a reservation agent 
with travel background. Eotperience 
in SABRE, APOLLO a pkis. Mušt 
be f luent in Uthuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
working condrtions and excellent 
pay. Please <ax resumes to 
773-467-0701. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

Tel. 773-778-1451 

Reikalingas sunkvežimių 
vairuotojas, 

turintis CDL teises ir 
ne jaunesnis kaip 23 metų. 

TeL 847-357-0337 
arba 630-816-0030 

NERINGOS stovykla Marlboro. 
VT, ieško pagrindinės šeiminin
kes ir pagalbininkių. Pagrindinė 
šeimininkė turi turėti patirties 
ruošti didelius maisto kiekius 
(100-180 žmonių) ir turi turėti dar
bo leidimą Amerikoje. Prašome 
skambinti Danai Grajauskaitei 
(stovyklos vedėjai) 617-923-4583 

A M E R I C A AT N &ROADt , INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVR. 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000N.MILWAUKEE 
AVE.,CfflCAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO.IL 60641 
TEL.773-i»3-2US. 

3637 W. BELMONT AVE, 
CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237^747. 

5058 S. ARCHER AVE^ 
CHICAGO.IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO.IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 NADLWAUKEE 

AVE, NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

S K E L B I M A I 
[vairas 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTTJMOeUO.NAMaSVEKATr^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoit ir 00. Mgr. Auks« 
S. Kana kalba touvtakai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W«at8«hStr«et 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8664 

S TAŠYS' CONS1RUC TtON 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės, "sidings", 

'soffite*, 'decks*. "gutters', plokšti 
ir "sNngle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S-BeneM, tel. 630-241-191Z, 

VVESTERN UNION - pinigai pasieks adresatą, 
lyg jūs pats juos Įteiktumėte! 

Siunčiant per VVESTERN UNION, pinigai pasieks Lietuvą 
saugiai, per kelias minutes. 

Informacijai tel.: 8 0 0 - 3 2 5 - 6 0 0 0 
VVebsite - http://www.westernunion.com 

e rVestemUnionO 

V V E S T E R N M O N E Y 
U N I O N T R A N S F E R 

The £•••*•# M y a» 

tno«l3a«usv 
For uniąue Lithuanian 

Arts and crafts, 
please visit 

ridant. 
KIU KIGALI AUIOMOTIVI 

auto. Pigiu parduodame lisimo-
tejimui. remontuojame po avarijų; atsu-
U M M Moffnw«ri ją, nHakomr dalis ge
riama kaina, keičiame agregatus 

tei. 7t»-2ti-«S86\ 

Atitekame namų išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "sofrits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-72S 0 2 0 * 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

r-Mortg 

B&D C0NSTRUCTI0N 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai, *skSng", 
lwtvarradžiaJ,medW^baJkonai, 
"porches" ir "decks"; mortnimas, 
tuck pocrttfng", namų ir garažų 
remontas. Skambinti KsaMmni, 
M. 708-453-1250. 

Lemont, IL 
Only 8 condos left within 

walking distancc of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

Open Sundays 12-4p.m. 
or by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

TeL 430-257-3305 

Home Health Care Inti. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 {meną. Skambinti 

Phil arba Janusz. tel. 414-763-2615. 

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Artbur, 
tel. 708-220-4797 

žM-i-J ^Mm&vaf 
mmmm 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WUUOW SPIUNCS. ILUNOIS T t t 708439.1000 

yskdm mltt - tinka fMtJBM — — 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

HELP VVANTED 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
Permanant Residence! 

Anyone can apply. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
CTS concentrating n immigraBon to Canada 

www.re4euaa.com 

Hoet Peiaon 
Meaon Sabika has brougnt a True Taste 
oi Spamr to the Nortri Store. 
We ar* an upacale. caaual restaurant 
thatoffers: • Aproraaatoneland 

energsttc work envtiorvnent 
• FtaeŠM acheduBng 
• <J1 KPlan 
• Group rate insurance 

If you rtave been searcNog for work tnat is 
both personaffy and tmanciaiiy rewa-3ing. 
your search is ovefl 

Please appty in person 

S l t S . 1 
(IntaiMclian of W*ow Rd. am) S. Happ Rd 1 

I V I a * 

,a 
(•47,7S4.tM*) 

35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

a » o x I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

1001d 136 sveaų 

jį. 
1 2 S f c i 1 7 5 s v c k 4 

No Appicatatao F## 
Down Pcyrnont 3-5% 
NoPoMk 
Fast Tumaround 

© Hlghland 
B&RC Corp. 

is tbc oaiy basines* «e do.. 

Speclml Progrmms 
• Documented 5% Down 
• Derogatory Credit 
• No Cost Rsfinancing 

Jurgita 
Janavičienė 

Kalbu 6etuviSkai 

No Income Veriflcatlon Programs 
(773) 229-0022 • (000) LOAN-203 • (773)205-1414 

6945 W. Archer Ave. 4750 N. Milwaukee Ave. 
Chicago. IL 60638 Chicago, IL 60630 

22SW 560 svečių 

to LITHUANIA 
$0.42 per/m i n 

Great rate* to the ręst oftheworW-anyday, anytime. 
We also offer prepaid Caffing Cards: calls te Lithuania 37 c/min. 

For information call AOF International: 
(Sau. 1-800-449-0445 

Studentė i i Kauno (tėvai dak
tarai) ieško išsinuomoti š iau
rinėje Čikagos dalyje ar Siauri
niuose priemiesčiuose erdvų, 
atskirą kambarį nerūkančioje 
aplinkoje. TeL 773-255-4946. 

Greitai reikalingi 2 arba 3 darbi
ninkai daržovių ūkyje. Savininkai 
lietuviai. Darbas 40-50 vai. per 
savaite; kambarys ir maistas; $6 į vai. 
Anglų kalba nereikalinga. Sezoninis 
darbas nuo dabar iki rugsėjo imtinai. 
Skambinti Vaidai, teL 219-733-9643 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO Seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „cnives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .deli" skyriuje. Galite ^^ROHUlTp 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ " 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Micntgan Farm Cheese Dairy. Ine 
4295 MMerton. countain. Ml 49410 

VASAROS SKRYDŽIAI J 

VILNIŲ 
ISNEWARK, IŠ CHICAGO, 

NJ. IL 

Birželio 16 d.- $780 
rugsėjo 15 d. 

$790 

N\iomojami 2 bOtli; Kaune, 
Rotušės aikštėje, 2 aukštų su 
garažu. Juodkrantėje 2 kam
barių su patogumais. 
Skambinti (773) 434-4245. 

Moteris rriko darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir vaikus 
ir kartu gyventi. Turi darbo 
leidimą. Tel. 312-528-
0119. Palikti žinutę. 

plius mokesčiai 
PAPIGINTI skrydžiai iŠ visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston, NY11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: vyttomiOcarthHnk.net 
WEB SITE: www. vyti-rtoiirm.com 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 

T d . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
OEmCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-77S.148S 

MOVING 
Ikjametis profesionalus kraustymas 

prisinimornis kainomis. 
Drturjmts garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 SL 
Tel. 773-776-8998 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEmM^ 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312444-77S0 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDU0QA 

RE/MAX 
REALT0RS 

» (773)58WB05 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart g *ų, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-585-4100 Pager 312-308-0307 
F«x773-58S-39»7 

Or**l-21. 
Accent 

Homefindere 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, llknois 60453 
BuMTMM (708) 423-9111 
Voice Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Re*. 706423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RE^tK* HOME CENTER, 
Marketing Consultant.. 

Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „foreclosure" if. Jiandyrnan-spe-
cial" nuosavybėsv n .tr.noc 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikaios iiaurėje ir Siauriniuose priemiesčiuose 
perkant» parduodant nuosavybes, kreipkitės 

COUJIUCU. 
B4NKCRJ 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

«SXCX3KXBUS 

AUDRA 
KUBILIUS 

!508ShermanAve. 
F.vanston. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fajt (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 
akubilius^aol.com 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

SKOKIE - OPEN HOUSE 
EVERY VVEEKEND IN MAY 

l p m to4pm 
Brk. ranch. 4 bdrTns.. 1 1/2 baths. 
2 1/2 car gar., bsmt.. porch, C/A 

8331 N. Hardiag 
1-708-276-5742. 

Please respond in English. 

R e i k a l i n g i tax i 

v a i r u o t o j a i . 

Tol 1 8-;7 7 / 1 66 13 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos' 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 

i 

http://www.westernunion.com
http://www.re4euaa.com
http://www.andrulischeese.com
http://vyttomiOcarthHnk.net
http://vyti-rtoiirm.com


9 JAV LB Kftito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruosu: Biru** ]mtttoė ir Aldona gmulkstienė 
2711 Wcst 71st Stteet Chicago, Illinois 60629 

TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

ŽEMŲ PROCENTŲ 
KREDITO KORTELĖS 

„SOCIAL SECURriV 
PenaŲon liejimo 

paairinkimaa. 
Jei planuojate išeiti į pensi

ją, sulaukę 62 metų, botų ge
rai, kad susisiektumėte su 
JSoc. Sec." ištaiga ii anksto ir 
išsiaiškintumėte, kada botų 
geriausia jums pradėti imti 
pensija, kad ji botų kiek gali
ma didesnė. Kai kada pasirin
kimas, kuri mėnesi išeinate i 
pensiją, gali turėti didelės įta
kos jūsų pensijos dydžiui ar 
įvairiems mokėjimams jūsų 
šeimoje. Dainai yra geriausia 
pradėti imti pensijos mokėji
mus tų metų sausio 1 d., net 
jei planuojate dar kiek dirbti 
ir tik vėliau išeiti i pensiją. 
Priklausomai, kiek uždirbate 
ir kokio dydžio bus jūsų pen
sijos mokėjimai, dar galite 
dirbti ir gauti pensijos mokėji
mus. Pagal Šiandieninės .Soc 
Sec." taisykles, geriausia apsi
moka išeiti i pensiją pirmą 
metų mėnesi, t.y. sausio. 

Kai planuojate išeiti i pen
siją, ar botumėte 62 metų, ar 
vyresnis, turite susisiekti su 
JSoc. Sec." įstaiga tris mėne
sius prieš datą, kada planuo
jate pradėti imti pensijos mo
kėjimus. Kadangi JSoc. Sec" 
taisyklės yra gana komplikuo
tos, patartina, kad nuvyktu-
mėtė į JSoc. Sec." ištaigą, tar
tumėtės ir pradėtumėte pla
nuoti išėjimą į pensiją metus 
prieš. 

Pensijų mokėjimai naJ-
lėma/nailiama. 

Našliai/lės gali pradėti imti 
pensijos mokėjimus pagal su
tuoktinį, bodami 60 metų, o 
jei jie yra invalidai — 50 me
tų. 

Jeigu imate našlės/lio (tas 
galioja ir išsiskyrusiems) pen
sijos mokėjimus, kada sulauk
site savo pensijos amžiaus, ir 
jei jūsų mokėjimai yra dides
ni, galite pradėti imti savo 
uždirbtą pensiją. Daugumas 
našlių pradeda imti suma
žintą našlio pensiją, o paskui, 
kai sulaukia 62 ar 66 metų, 
pradeda imti savo, jei yra di
desnė. JSoc. Sec* taisyklės 
šiuo reikalu yra gana sudėtin
gos, todėl patartina, prieš nu
sprendžiant, ką darysite, ge
rai išsiaiškinti su JSoc Sec" 
tarnautojais, kas ir kada jums 
yra geriausia. 

Mokėjimai ieimos na
riams. 

Kuomet imate pensiją, kai 
kurie šeimos nariai gali gauti 
mokėjimus. Tie šeimos nariai 
yra: 1. žmona ar vyras, jei jie 
yra 62 metų ar senesni; 2. 
josų žmona ar vyras, neturin
tys 62 metų, jei jie prižiūri 
Vaiką, kuris yra jaunesnis nei 
16 metų arba yra invalidas; 3. 
jei esate išsiskyrę, josų buvęs 
vyras ar žmona 62 metų ar vy
resni; 4. vaikai iki 18 metų; 5. 
vaikai 18-19 metų, jei jie dar 
eina į gimnaziją; 6. vaikai viri 
18 metų, jei jie yra invalidai. 

Sutuoktinio mokėjimai. 
Sutuoktinis gali gauti pusę 

pensijon išėjusio dirbusio su
tuoktinio pensijos, nebent su
tuoktinis pradės imti pensiją, 
nesulaukęs 66 metų. Tuo at
veju sutuoktinio pensija bus 
visam laikui sumažinta pro
centėliai, priklausomai nuo 
mėnesių skaičiaus, likusio iki 
65 metų. Bet jei sutuoktinis 
prižiūri vaiką, kuris yra jau
nesnis nei 16 metų, arba in
validas ir gaunąs pagal tėvą/ 
motiną mokėjimus, tai tas su
tuoktinis gaus visą pensijos 
mokėjimą, nepaisant amžiaus. 

Jei galite gauti savo ir su
tuoktinio pensiją, JSoc. Sec." 
paprastai moka jūsų mokėji

mus pirma. Jei, pagal sutuok
tinį, mokėjimai būtų didesni 
negu jūsų, gausite aukštesnį 
mokėjimą. Pvz. Onos pensija 
yra 250 dol., o pagal vyrą, 
žmonos pensija jai būtų 400 
dol. Jei ji išeis į pensiją, su
laukusi 65 metų, gaus savo 
250 dol. ir dar jai pridės iš vy
ro 150 dol., taip, kad bendra 
jos pensįjos suma bus 400 dol. 
Tačiau, jei Ona pradės imti 
pensiją, nesulaukus 65 metų, 
abi sumos bus procentaliai su
mažintos. 

Kokie gali būti didžiausi 
ieimos mokėjimai. 

Jei jūsų vaikai gali gauti 
JSoc Sec." mokėjimus pagal 
jūsų darbo lygį, kiekvienas jų 
gaus pusę jūsų pensijos mo
kėjimo. Tačiau yra nustatyta 
tam tikra suma, kuri gali būti 
išmokama šeimai. Jei sudėjus 
vaikų ir jūsų sutuoktinio mo
kėjimus, jie viršys nustatytą 
šeimos sumą, mokėjimai bus 
sumažinti, bet jūsų mokėjimai 
nebus paliesti — gausite visą 
pensiją. 

Išsiskyrusio sutuoktinio 
mokėjimai. 

Išsiskyręs sutuoktinis gali 
gauti pensijos mokėjimus pa
gal buvusios žmonos ar vyro 
JSoc Sec" mokėjimus tokiu 
atveju, jei jų vedybos tęsėsi 
mažiausiai 10 metų. Išsisky
ręs sutuoktinis, kuris preten
duoja į buvusio sutuoktinio 
mokėjimus, turi būti 62 metų 
ar vyresnis ir nevedęs. Jei su
tuoktiniai buvo išsiskyrę bent 
dvejus metus, buvęs vyras ar 
žmona gali gauti pensįjos mo
kėjimus, nors tas buvęs su
tuoktinis, pagal kurį JSoc. 
Sec" prašoma pensija, dar nė
ra išėjęs į pensiją. Bet sutuok
tinis, pagal kurio JSoc. Sec." 
yra prašoma pensija, turi tu
rėti užtenkamai JSoc. Sec." 
kreditų, kad galėtų gauti mo
kėjimus, sulaukus 62 metų ar 
daugiau. Išsiskyrusio gauna
mi mokėjimai neturi įtakos į 
kito išsiskyrusio mokėjimus. 

Ką reikia žinoti, prieš 
pradedant rūpintis gauti 
pensiją? 

Paskambinkite JSoc. Sec." 
įstaigai nemokamu telefonu 1-
800-772-1213 ir pasakykite, 
kad norite pradėti imti pen
siją, arba nuvykite į vieną iš 
daugelio JSoc Sec." įstaigų ir, 
ten nuvykę, pareikškite norą, 
gauti pensįją. Jūs turite turėti 
dokumentus, kuriuos žemiau 
išvardinsime. Bet jei netu
rite, neatidėkite — JSoc. Sec." 
įstaiga padės jums tuos doku
mentus gauti. Jūs turite 
turėti šiuos dokumentus: 

1. JSoc Sec" numerį; 2. gi
mimo metrikus; 3. jūsų W-2 
formą, o, jei dirbate sau, pas
kutinių metų mokesčių pildy
mo dokumentus; 4. jei buvote 
kariuomenėje, išėjimo iš ka
riuomenės dokumentus; 5. su
tuoktinio gimimo metrikus ir 
JSoc Sec." numerį, jei ir jis/ji 
nori gauti pensįją; 6. Ameri
kos pilietybės įrodymą, arba 
žalią kortelę, jei nesate gimęs 
Amerikoje; 7. jūsų banko var
dą ir banko sąskaitos numerį, 
kad pensįjos pinigai galėtų 
būti siunčiami tiesiogiai į jū
sų sąskaitą banke. Dokumen
tai turi būti originalai arba jų 
patvirtintos kopijos. Jei turite 
originalius dokumentus, jų 
kopijas ten pat pasidarys 
JSoc Sec." tarnautojas. 

Naudotasi JSoc. 
gos pranešimais. 

Sec." įstai 

Bus daugiau. 

Šiandien sunku rasti šeimą 
ar asmenį, kuris neturėtų kre
dito kortelės. Perkant su kre
dito kortele, yra lengva: turi 
pinigų, ar ne, o viską, ką nori, 
ko reikia ir ko nereikia, gali 
nusipirkti. Protingiems žmo
nėms tai palengvina gyve
nimą, o kiti prisidaro skolų, iš 
kurių kartais nepajėgia iš
sikrapštyti. Turint kredito 
kortelės sąskaitoje skolą, už ją 
reikia mokėti nemažus pro
centus. Todėl šiandieninės 
kredito kortelių pasiūlos visų 
pirma kalba apie žemus skolos 
procentus. Beveik kiekvienas 
gauname kas savaitę pasiūlų: 
„Įsigykite šią kredito kortelę, 
ji ima tik 3.9% už paskolą". 
Daugumas nesusigundo tokio
mis pasiūlomis ir suplėšę 
išmeta į šiukšlių dėžę. Kiti, 
kurie dar kortelių neturi, ar 
tie, kurie turi daug skolos ir 
moka aukštus procentus, susi
gundo ir dažnai pakeičia tu
rimą kortelę į siūlomą mažų 
procentų kortelę, net nepas-
kaitę visų mažomis raidelėmis 
surašytų, tekstų. O po šešių 
mėnesių ar panašiai, smarkiai 
nusivilia, nes maži 3.9% iš
auga į gana aukštus procen
tus. Žinoma, žemų procento 
kredito kortelės gali būti ir 
naudingos, jei žinome, ką da
rome. Tad pažvelkime dabar į 
jų naudą ir nenaudą. 

Sakykim, jūs jau senokai 
turite kredito kortelę, esate ja 
patenkintas, užsimokate kas 
mėnesį balansą, bet štai atei
na gundantis pasiūlymas, 
pvz., siūlantis tik 3.9 %. Bet 
prieš ką darant, perskaitykite 
gerai visą pasiūlą", ypač ten, 
kur mažomis raidelėmis pa
rašyta. Ir žiūrėkite, ar naujo
sios kortelės procentai bus to
kie pat maži ir po pirmųjų 6 
mėnesių. Ar jūs už turimą 
kortelę mokate metinį mo
kestį, o už naują jo nereikės 
mokėti? Ar naujoji kortelė 
teikia kokių dovanų, kaip 
„rebate", „freąuent-flier mi-
les": ir t.t., o jūsų turimoji to 
neturi. Tada verta pagalvoti 
apie naujos kortelės įsigijimą, 
nes ji finansiškai gali būti 
jums naudingesnė. 

įsigyjant naują žemo procen
to kortelę, reikia žinoti, kam 
tie procentai taikomi. Kai ku
rios žemo proc. kredito kor
telės leidžia tuo žemu procen
tu atmokėti tik jūsų balansą, 
kurį perkėlėte iš senosios kor
telės į naująją. Bet daugumas 
tą žemą procentą taiko ir nau
jiems pirkiniams, o už šią 
kortelę pasiimamus grynus 
pinigus reikalauja aukštesnio 
procento. 

Jei jūs turite savo kortelės 
sąskaitoje didelę skolą, saky
kime, kelių tūkstančių dole
rių, įsigyjant naują kortelę 
žemu procentu, gali išeiti į 
naudą, jei tos kortelės davėjas 
leidžia jums turimą skolą per
kelti į naują kortelę. Gerai 
įsiskaitykite visas sąlygas, nes 
yra kredito kortelių įstaigų, 
kurios neleidžia perkelti senų 
skolų į naujos kortelės sąs
kaitą. Tačiau, jei jums leidžia 
perkelti seną skolą, tai dažnai 
tas žemas procentas už skolą 
būna tik pirmiems 6 mėne
siams. 

Yra gudruolių, kurie, įsigiję 
žemo procento kredito kortelę, 
jos privalumais pasinaudoja 6 
mėnesius ir tada ją keičia į 
kitą žemo procento kredito 
kortelę. Tai yra nepatartina 
daryti, nes kredito kortelių 
įstaigos seka savo klientus ir 
šokinėjimas nuo vienos kredi
to kortelės prie kitos gali pa
kenkti jūsų kreditui. Ir tas 
jūsų kredito patikimumas gali 
jums ateityje atsiliepti, norint 
gauti paskolą ar kitą kredito 
kortelę. Tai gali pakenkti 
jums, pvz., perkant namą ir 
nonnt gauti paskolą. Kiekvie
na skolinimo bendrovė ar ban

kas, kuris teikia paskolas. 
nori turėti patikimus klientus, 
kurie per eilę metų yra įrodę 
savo pastovumą ir patiki
mumą, mokant įvairias sko
las. O jei jūs pradedate kredi
to korteles keisti kas 6 mė
nesiai, tai neteikia skolinimo 
bendrovei jumis pasitikėjimo. 
Jei norite ar turite keisti savo 
kredito kortele, nekeiskite jos 
dažniau, negu vieną kartą me
tuose. 

Kalbant ap;e kredito kor
telės skolos perkėlimą iš vie
nos j kitą su žemu procentu, 
pirmiausia gerai išsiaiškinkite 
su tos kredito kortelės įstaiga, 
ar galite, ir kiek galite, senos 
skolos perkelti į naują žemo 
procento kortelę, kiek ilgai tas 
žemas procentas galioja, ar 
naujiems pirkiniams žemas 
procentas galioja ir t.t. Pir
miausia, prieš keičiant, gerai 
žinokite visas galimybes ir ką 
gaunate. Jeigu norite gauti 
kredito korteliu apžvalgą, nu
siųskite adresuotą voką su 55 
centų pašto ženkleliu į Consu-
mer Action Credit Card Sur-

vey, 717 Market St., Suite 
310, San Francisco, Califor-
nia, 94102. Jums atsiųs infor
maciją apie įvairias kredito 
korteles. 

Būkite atsargūs, ypač su 
kredito kortelėmis, kurių pro
centai yra labai maži ir kurios 
žada labai daug, paprastai 
kur nors yra užslėptas kaž
koks būdas iš jūsų pinigus at
siimti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 5/6/99. 

* Gyventojai už paimtas 
paskolas galės atsiskaityti 
valstybės išperkamu nekilno
jamuoju turtu. Piliečiai, pa
ėmę paskolą iš Bendrojo para
mos gyvenamiesiems na
mams, butams statyti arba 
pirkti fondo, Paramos žemės 
ūkiui, Ūkininkų rėmimo arba 
Paramos žemės ūkiui rėmimo 
fondų, galės panaikinti šią pi
niginę prievolę, jei jie turi 
sprendimą dėl valstybės išper
kamos žemės, miško, vandens 
telkinių, gyvenamųjų namų 
bei butų. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 15 d., šeštadienis 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
SOFIJA MILIAUSKIENĖ 

URBONAVIČIŪTĖ 
Tu mano Motinėle, 
Motule sengalvėle, 
Gana pailsai, gana 

pavargai, 
Kol mane užauginai. 

-. 
O mieloji^aano Motinėle! 
Kaip Tu man brangi! 
Aš kol gyfca Tave vis 

minėsiu, 
Savo širdyje visada 

,m» turėsiu. 

Viešpaties Angelas pasišaukė mūsų brangią, myli
mą Mamytę į savo Amžinuosius Namus, 1994 m. gegu
žės 19 d. 

Mamyte, mes prisimename Tave su didele meile, il
gesiu ir liūdesiu. Niekad Tavęs neužmiršime. 

Nuoširdžiai maldaujame, Šiluvos Mariją užtarti Ta
ve pas Dievulį. Visagali Amžinasis Dieve, suteik Mamy
tei Amžinąją Ramybę. 

Minint a.a. Mamytės brangų atminimą, bus atna
šaujamos šv. Mišios, trečiadienį, gegužės 19 d. 8:00 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, taip pat Aurora, IL. An-
nunciation bažnyčioje. Maloniai prašome prisiminti ir 
pasimelsti už mūsų a.a. Mamytę Sofiją. 

Nuliūdę — dukterys, Regina, Dana, Aldona, Bi
rutė, žentai, anūkai ir proanūkai. 

A t A 
ERNESTINAI GRAŽIENEI 

mirus, jos sūnui JOKŪBUI, marčiai GRAŽINAI ir 
anūkams gilią užuojautą reiškia 

j 
„Lietuvos Vaikų Viltis" 

LACK IR SŪNŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

praneša, kad jau atidaryti 
nauji laidojimo namai 

9900 WEST 143"1 STREET 
ORLAND PARK, IL 

Šie laidojimo namai - Orland Park, Tinley 
Park ir Lemont lietuvių patarnavimui. 

Lack ir Sūnūs laidotuvių namai 
taip pat veikia ir 

9236 S. Roberts RdM Hickory Hills, IL 
ir 6541 S. Kedzie Ave., Chicago, IL. 

Bendras telefonas 
708-430-5700. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A . 
VYTAUTAS ALEKSANDRŪNAS 

Minint mano mylimo Tėvelio, kurio netekau 1994 
m. gegužės mėn.16 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už jo 
sielą bus aukojamos šeštadienį, gegužės mėn. 29 d. 9 
vai. ry t0 Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Vytautą. 

Nuliūdusi duktė Vita Girdvainienė 

Mylimai 

A t A 
MAMYTEI 

mirus, mokytoją VIOLETĄ PAKALNIŠKIENĘ 
jaučia 

Čikagos Lituanistinės mokyklos 
mokytojai ir mokiniai 

už-

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 
• Patogioje vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-O440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7800 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5 2 4 5 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Cepelinai, kugelis, virti-
nukai ir kitokie lietuviški 
skanumynai! Kur? Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje (44-toji ir 
Fairfield Str.). Kada? Šį sek
madienį, gegužės 16 d., nuo 9 
vai. r. iki 1 vai. popiet. Galite 
ten pat pavalgyti arba namo 
parsinešti. Kas ruošia? Mo
terų sąjungos 20-oji kuopa, o 
kviečiami visi! 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gegužės 19 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
proga atsisveikinti su nuo
širdžiais „Seklyčios" lankyto
jais Juze ir Jonu Žebraus
kais, kurie išvyksta gyventi į 
North Carolina valstiją, nes 
ten gyvena jų dukros su 
šeimomis. Visi kviečiami at
vykti, palinkėti jiems laimin
gos kelionės, gero įsikūrimo ir 
dar pabūti šių malonių žmo
nių draugystėje. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas kviečiamas 
antradienį, gegužės 18 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visi, ne 
tik kuopos nariai, kviečiami 
ateiti, susipažinti su vyčių 
veikla. Marija Kriaučiūnienė 
pakalbės apie „lietuvių išti
kimąjį žirgą — Vytį". Bus vai
šės ir pabendravimas. Vyčiai 
taip pat raginami registruotis 
į LV 86-ąjį seimą, kuris vyks 
Philadelphia, PA, liepos 29 d. 

Šv. Kazimiero lietuviu 
kapinėse tradicinis visuo
meniškas mirusiųjų pager
bimas „MemoriaT dieną — 
pirmadienį, gegužės 31 d. ry
tą, tuoj po šv. Mišių, vyks prie 
Steigėjų paminklo. Šias iškil
mes jau kelis dešimtmečius 
ruošia Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės pa
sauliečių komitetas, dalyvau
jant kubigui ir garbės sargy
boje prie paminklo budint 
šauliams, jūrų šauliams ir ra-
movėnams. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir iš
reikšti pagarbą šių kapinių 
steigėjams, jose amžiną poilsį 
radusiems Šeimų nariams ir 
artimiesiems, o taip pat prisi
minti visus kovotojus už laisvę 
ir lietuvybę, ir tuos, kurie Tė
vynei laisvės ilgėdamiesi, bet 
jos nesulaukę, amžiną prie
globstį rado įvairiose pasaulio 
kapinynuose, ir tuos, kurių 
kapų niekas nežino ir jų ne
lanko. Trumpomis iškilmėmis 
visi pagerbkime juos kaip tau
tinė bendruomenė, o paskui 
individualiai aplankykime ar
timųjų ir pažįstamų kapus. 

DĖMESIO VERTAS 
RENGINYS 

PLB Lituanistikos kate
dros (UIC) renginys, skir
tas supažindinti visuomenę 
su jaunaisiais Lietuvos moks
lininkais ir jų darbais, Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte 
(PLC), gegužės 16 d., sekma
dienį, 1 vai. popiet. 

Almanto Samalavičiaus 
ir jo tėvo Stasio Samalavi
čiaus knygos „Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia" pri
statymas. Knygą pristatys Al
mantas Samalavičius (Kultū
ros ir Meno institutas, Vil
niuje), Lituanistikos k. Čika
goje lektorius, kultūrologas. 

Nomeda Šatkauskienė ir 
Jurgita Staniskytė, Litua
nistikos k. Čikagoje vizituo
jančios mokslininkės. Vytauto 
Didžiojo universiteto dokto
rantes, prof. dr. Broniaus 
Vaškelio stipendininkės, teat-
rologės kalbės tema „Lietuvos 
teatras šiandien". 

Kviečiame dalyvauti visus, 
kurie domisi bažnyčių staty
bos istorija bei Lietuvos šian
dieniniu teatru. Jėjimas ne
mokamas. 

Motinos Marijos Kau
paitės, Šv. Kazimiero kon
gregacijos įkūrėjos, palaikai 
buvo iškasti gegužės 6 d. ir iš 
Šv. Kazimiero kapinių pervež
ti į Šv. Kazimiero seserų ko
plyčioje specialiai įruoštą 
kriptą. Per ateinančius tris 
sekmadienius — gegužės 16. 
23 ir 30, nuo 1 vai. iki 3 vai. 
popiet, galima aplankyti 
kriptą ir pasimelsti intencija, 
kad Motina Marija būtų pas
kelbta palaimintąja. Jau daug 
malonių gauta per Motinos 
Marijos užtarimą, bet reikia 
dar vieno, mediciniškai pa
tvirtinto stebuklo. Seserys ka-
zimierietės prašo visų pasi
melsti, kad per Motinos Mari
jos užtarimą patirtume Dievo 
malonę. 

Visus Zarasų klubo na
rius, taip pat Čikagos ir apy
linkių gyventojus, kviečiame į 
ruošiamą gegužine. kuri 
įvyks gegužės 23 d., 12 vai., 
Šaulių namuose ( 2417 W. 43 
rd. St.). Pasivaišinsite ska
niai pagamintu maistu ir at
sigaivinsite. Išbandysite lai
mę ir pasilinksminsite, gro
jant Kosto Ramanausko or
kestrui. 

Audrius Remeikis ir Vy
tenis Kirvelaitis šį ketvirta
dienį, gegužės 13 d., oficialiai 
pradėjo eiti šešerių metų pa
reigas Lemonto miestelio Bib
liotekos taryboje. Be to, tary
bos posėdyje buvo išrinkta 
nauja valdyba: buvęs vaidybos 
iždininkas David Sheštokas 
dabar išrinktas vicepirminin
ku, o Vytenis Kirvelaitis iš
rinktas iždininko pareigoms. 

Š.m. gegužės 7 d. PLC Le
monte, Lietuvių dailės muzie
juje, ir 8 d. Jaunimo centre 
įvyko koncertai, kurie buvo 
ypatingai skirtingi nuo kitų 
koncertų. Tai buvo „Kanklių' 
koncertai, kurie paliko neiš
dildomus prisiminimus. JAV 
LB Kultūros taryba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
„Kanklių" ansamblio nariams 
už džiaugsmingus koncertus. 
Dėkojame visiems, prisidėju
siems prie koncertų rengimo: 
„Draugo" dienraščio vyr. re
daktorei Danutei Bindokienei. 
„Margutis II" radijo laidai, 
globojusiems koncerto meni
ninkus LB Socialinio skyriaus 
tarybos pirm. Birutei Jasaitie
nei, Raimundui Rimkui ir 
Kostui Dočkui. Ypatinga padė
ka dr. Jonui Adomavičiui, ku
ris vėl parodė dosnią širdį Lie
tuvos menininkams, dėkojame 
taip pat ALVUDUI už dova
nas. Padėka už aukas dr. Mei
lutei Biskienei. Irenai Kriau-
čeliūnienei ir dr. Ferdinandui 
Kaunui. Padėka ir pagarba vi
siems, atsilankiusiems \ kon
certus. 

Nuo odos vėžio patikrini
mas bus nemokamai parū
pintas Čikagos apylinkėje. 
Gegužes 16 d., sekmadienį, 
nuo 9 v.r. iki 1 vai. p.p., pati
krinimas vyks Columbia 
Yacht Club patalpose, kurios 
yra į šiaurę nuo Chicago 
Yacht Club ir \ rytus nuo 
Grant Park garažo. Gegužės 
31 d., pirmadienį, patikrini
mas vyks Ridge Park, 9600 
So. Longwood Drive, nuo 8 v.r. 
iki 12 valandos. Norintys 
smulkesnės informacijos, 
kreipkitės į dr. Kastytį Jučą, 
tel. (773) 778-7477. 

Lemonto apylinkėje lei
džiamas laikraštis „Lemont 
Reporter" šios savaitės tre
čiadienio laidoje išspausdino 
ilgoką Leono Narbučio 
straipsnį, pavadintą „Lithua-
nians find a new homeland in 
Lemont". Jame aprašoma lie
tuvių įsikūrimo šiose apy
linkėse pradžia, paminimos 
priežastys, dėl kurių vis dau
giau lietuvių persikelia į Le-
montą bei kitus Čikagos piet
vakarių priemiesčius, kalba
ma apie Pasaulio lietuvių 
centrą ir jame veikiančias lie
tuviškas įstaigas, mokyklą, 
Lietuvių fondą ir pan. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, gegužės 22 
d., 1 vai. p.p. vyks Lemonte, 
sesės Alės Karaliūnienės na
muose. Bus įdomi staigmena. 
Visos dalyvaukite. 

„KANKLĖS" DŽIUGINA 
VYR. LIETUVIUS 

Gegužės 5 d., trečiadienio 
vyr. lietuvių popietėje „Sekly
čioje", buvom maloniai nuste
binti, nes išgirdom ir pama
tėm Lietuvos Dailės muzie
jaus ansamblį „Kanklės". An
samblis, prieš koncertuoda
mas Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte (.05.07) bei Jaunimo 
centre Čikagoje (05.08), stab
telėjo ir Marąuette Parko 
„Seklyčioje". Už jų parodymą 
ir pasirodymą mums — žila
galviams, esam labai dėkingi 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei. 

Ansamblis „Kanklės" įkur
tas 1992 m. ir per trumpą 
laiką tapo geru profesionaliu 
vienetu. Jo vadovė yra Lietu
vos Muzikos akademijos do
centė Lina Naikelienė. Kartu 
kankliuoja Virginija Alens-
kienė ir Aušra Juškevičienė. 
Birbynes ir lumzdelius pučia 
Kastytis Mikiška ir Eugenijus 
Čiplys. Mums buvo paaiškin
ta, kad ansamblio instrumen
tai yra ne folkloriniai, bet pa
tobulinti — tačiau naudojami 
ir senieji instrumentai. Taigi 
— koncertuose skamba: ožra
gis, skudučiai, Sekminių rage
lis, senovinės žemaičių ir su
valkiečių kanklės, kuriomis 
groja visi ansamblio nariai. 

Ansamblio solistė Aušrinė 
Stundytė (sopranas), I. Milke
vičiūtės mokinė. Visi šeši 

ŠOKS IR BALERINOS, IR „SPINDULYS" 

Balerina Eglė Kliknaite, 
prieš daugiau kaip dvejus me
tus kurdama savo baleto stu
diją, norėjo, kad tai būtų kuo 
profesionalesnė šokio mokyk
la, kurioje rimtai ir su meile 
būtų mokoma šokti, būtų sta
tomi, rengiami spektakliai. 
Studija iš pradžių įsikūrė Bal-
zeko muziejuje, o po to per
sikėlė į Pasaulio lietuvių cent
rą Lemonte. Kitą penktadie
nį, gegužės 21 dieną, Eglės ba
leto studija kviečia į savo mo
kinių koncertą, vyksiantį Le
monte. PLC sporto salėje. 

Dabar Eglės pamokėles lan
ko apie penkiolika mergaičių, 
daugiau negu pusė jų - lietu
vaitės. Amerikoniukės net lie
tuviškai pramoko - trumpus 
nurodymus vykdo taip pat 
greitai, kaip ir lietuvaitės. Bu
vo atėję ir keletas berniukų, 
bet. matyt, pasijutę nejaukiai 
tarp tiek mergaičių. ..neišlai
kė". 

Svarbiausia, pasak Eglės, 
vaikus reikia mokyti su įkvė
pimu, norint, kad jie pamiltų 
baletą. ..Nors ir nesu tokia 
griežta kaip mano mokytoja 
Jolanta Vymerytė iš M. K 
Čiurlionio menų gimnazijos, -
sakė Eglė, kuri, beje, besimo
kydama mokykloje, net 8 me
tus šoko Lietuvos Operos ir 

baleto teatre, - bet stengiuosi 
vaikus paruošti kuo profesio
naliau, kuo kruopščiau." Eglės 
mergaitės jau išmoko ne tik 
taisyklingai stovėti, bet ir 
klausytis muzikos, pajusti rit
mą, o taip pat ir pagrindinių 
šokio judesių. Mokytoja sakė, 
kad mažosios mokinukės labai 
stengiasi. Mergaičių tėveliai 
pasakojo, jog grįžusios namo, 
jos noriai kartoja jau išmok
tus judesius, prisimena, ką 
išmoko per pamoką. Tėveliai 
taip pat visokeriopai padeda, 
net siuva koncertinius rūbe
lius. Eglė norėtų kuo daugiau 
laiko skirti savo mažosioms 
mokinukėms, tačiau jo trūks
ta. Pačiai reikia ir pastatymė-
lius sugalvoti, ir muziką pa
rinkti. Eglė labai norėtų, kad 
vaikučiai kuo daugiau pasi
rodytų, koncertuotų. 

Penktadienį vyksiantį kon
certą pradės pati mokytoja 
Eglė Kliknaite, pašokdama 
charakteringą ir klasikinį šo
kį, po to pasirodys mažosios 
balerinos. Koncerte dalyvaus 
ir lietuvių liaudies šokių an
samblis „Spindulys", gyvuo
jantis jau daugelį metų. 
„Spindulio" mokytoja - Audra 
Lintakienė, vadovė - Rasa 
Poskočimienė. Koncerto pra
džia 6:30 val.v. 

E. A. 

Lietuvos Dailės muziejaus ansamblis „Kanklės" Čikagoje su LB vadovėmis: solistė Aušrinė Stundyui, Virginija 
Alenskienė, Kastytis Mikiška, LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, ansamblio vadovė Lina Naikelienė ir Aušra Juškevičienė. 

„Kanklių" nariai yra Lietuvos 
Muzikos akademijos auklėti
niai. Atlieka ir lietuvišką folk
lorą, ir Šiuolaikinių kompozi
torių kūrybą. Garsina Lietu
vos vardą užsienyje. Yra kon
certavę Šveicarijoje, Prancūzi
joje, Vokietijoje, Danijoje, Suo
mijoje, Kanadoje ir JAV. 

Koncertą ansamblis pradėjo 
ilgesinga Alg. Bražinsko „Me
lodija". Po jos A. Stundytė atli
ko dvi švedo dainas ,Aš pa
šoksiu" ir „Čiulba ulba". Po 
dainų skambėjo graudi ir į 

svajonę panaši B. Dvariono 
„Rapsodėlė", nes taip gražiai 
skambėjo birbynių ir kanklių 
derinys. 

A. Stundytė padainavo Ole
kos „Prikelk, motule", kanklė
mis, birbynėm ir lumzdeliais 
palydima. Po to nuaidėjo 
linksmas „Pabaigtuvių šokis" 
ir daina „Sėjau, sėjau rūteles". 

Susirinkusiems ypač patiko 
daina iš V. Mikalausko ciklo. 
Ją atliko visas ansamblis (žo
džiai ir melodija neužmiršta
mi): „Brolužėliai lygioj lankoj/ 

žalią šieną pjauna:/ vieni pjau
na ir dainuoja — / kiti gailiai 
verkia". 

Į klausimą „Ko tu verki, ko 
tu verki, ko tu nedainuoji?" 
pasidaro aišku, išgirdus atsa
kymą, kad „reiks jaunam jau-
nuoleliui/ vaiskan išvažiuoti". 

Šitas ansamblio „Kanklės" 
pasirodymas „Seklyčioje" buvo 
tikrai žavus, įdomus ir savas. 
Pasijutom, nors labai trum
pam, namo — į žalias ir lygias 
lankas — grįžę. 

Emilija J. Valantinienė 

Eglė Kliknaite moko m<*rgyles pagrindinių baleto žingsnių antradieniais 6:30 vti. v;ik 
re Mažosios balerinos ruošiasi pasirodymui geguže> 21 d Nuotr Indrės Tijunėlienės 

1'asHiilio lietuvių ront-

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

• ALMOS FONDUI aukojo: 
Bronius ir Petrė Andriukai
čiai, Chicago IL $100, Violeta 
Betrus, Fort Gratiot MI $5-
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių Tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa" pa
žymint, kad skirta Almos Fon
dui ir siųsti 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Beverly Shores, IN Lie

tuvių klubo susirinkimas/po
kalbis įvyks gegužės 21 d. 
2:00 vai. p.p. Fortune Hou-
se restorane, 312 W. US 
Route 20, Michigan City, 
IN. Pokalbyje dalyvaus žino
mas finansininkas Antanas 
Grina, neseniai grįžęs iš Lie
tuvos, dėstęs Vilniaus univer
sitete eilę metų savo srityje. 
Vilniaus universitetas, pa
gerbdamas ir įvertindamas jo 
pastangas, suteikė universite
to garbės senatoriaus titulą. 
Kviečiame dalyvauti. 

(sk) 

• Ieškomas Stanley Ve-
shys, arba žinomas kaip Stan
ley Dubbrinka, anksčiau gyve
nęs Čikagoje. Prašome atsi
liepti, rašyti arba skambinti 
Steven D. Rakich, 8501 W. 
191 St. Unit 29, Mokena, IL 
60448, tel. 815-464-1600. 

(sk) 
• Mokate „Adobe Photo

shop*', „MAC" maketavimą, 
reikia darbo? Teiraukitės 
„Drauge", tel. 773-585-9500. 

(sk) 
• Rastas laikrodėlis Mor

ton mokykloje „Carmen" 
operos metu. Skambinti 708-
424-5559. 

(sk) 
• Juozas Vaineikis, Oak 

Lawn, IL, Sofija Plenienė. 
Oak Lawn, IL, Antanas Dun-
dzila, McLean VA, Zuzana Pu-
pienė, St. Pete Beach, FL, 
Juozas ir Birutė Kasperavi
čiai, Seven Hills OH, Dorothy 
Banos, Pittston PA, visi yra 
Lietuvos našlaičių rėmėjai. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams visi atsiuntė po $150 
— našlaičio — vaiko metinį 
paramos mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

• Loreta Stukas, Wat-
chung, NJ remia du vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdama metinę 
globą, atsiuntė $300. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. (sk) 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. (sk) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver's Lic), Illinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 («kj 

• Seselės Remigija Serei
kaitė ir Simona Žiūraitė iš 
Pažaislio yra atvykusios į JAV 
Šv. Kazimiero seselių kvieti
mu dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės šventėje. Seselių 
susitikimas su lietuvių visuo
mene bus sekmadienį, gegu
žės 23 d., 12:15 vai. p.p. (t.y. 
po 11:00 vai. Mišių; Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Išgirsti apie jų darbą su Lietu
vos vaikais visus kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis. 

(sk) 
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jaų buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiŠkąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave . , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 9:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SPulasloRd., Chicago. IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaiti* 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJtedzie Avenue 
Chicago, IL 60639 
Tel. 773-776-8700 

ToD free 24 hr. 868-776-6743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenia Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
T«L 773-284-0100. 

TeL 630.257-0200, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
UEtane St LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir Irt. bylose. 
6213 &Archar Av*., Chicago, 
IL 60632. Tel. M7-3SI-7SM 

(kalbame lietuviškai1). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per sav ai ta. 


