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n Tėvynėje pasižvalgius 
Lietuva skaudžiai moka už 

pavėluotas reformas 

•' • Šįmet sukanka 400 me-
tu , kai gimė artilerijos inži
nierius Kazimieras Simona-
Virius. Šią sukaktį penkta-
dieni Lietuvos mokslų akade
mijoje pažymės mokslininkai, 
Prexidentūros, Seimo, minis
terijų atstovai, kariškiai. Pra
sėsimus skaitys dr. Libertas 
Klimka ir Antano Gustaičio 
aviacijos instituto direktorius 
prof. Jonas Stankūnas. (ELTA) 

• Lietuvos Seimas įsipa-
keifojo sparčiau priimti įstaty
mus, būtinus deryboms su Eu-
topos Sąjunga. Nutarime iš
vardyta 20 įstatymų projektų, 
tarp kurių — Akcinių bendro
vių, Elektroninio parašo, Rek
lamos, Maisto, Standartizaci
jos, Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto bei keliolika kitų. (BNS) į 

• Ketvirtadieni Seimas 
priėniė Protekcinių (apsaugos) 
priemonių įstatymą. Jo tikslas 
« • sudaryti teisines sąlygas 
ginti Lietuvos gamintojus nuo 
Juos žlugdančio prekių impor
to, kai prekė į Lietuvos muitų* 
teritoriją importuojama pa
didėjusiais kiekiais arba tokio
mis sąlygomis, kad daro dide
le ialą vietiniams gaminto
jams, gaminantiems panašias 
prekes. Tikimasi, kad šis do
kumentas dideliu mastu sau
gos Lietuvos vietinius gamin
tojus nuo tokios užsienio eks
portuotojų praktikos, kai jie, 
negalėdami rasti rinkos savo 
perteklinei produkcijai, spar
čiais tempais didina jos eks
portą į Lietuvos muitų terito
riją. Dėl to vietiniai gaminto
jai išstumiami iš vidaus rin
kos ir tuo jiems daroma didelė 
lala. Iki šiol protekcinių (ap
saugos) muitų taikymas ir 
Apskritai apsaugos nuo žlug
dančio importo priemonių tai
kymas Lietuvoje teisiškai ne-
jsuvo reglamentuotas. (ELTA) 

• Europos komite tas pas
kelbė geriausio magistrinio 
darbo konkursą Europos Są
jungos ir Lietuvos integracijos 
į ES tema. Šiuo konkursu sie
kiama skatinti studentus la
biau domėtis šalies integracija 
į ES bei analizuoti integracijos 
procesus. Magistrinius darbus 
konkursui gali pateikti Lietu
vos aukštųjų mokyklų bei už
sienyje besimokantys Lietuvos 
magistrantai. Darbai turi būti 
pateikti iki birželio 25 dienos. 
(ELTA) 

• Visuomeninis Lietuvos 
radijo ir televizijos (LRT) 
kanalas yra prieš cenzūrą, bet 
kokį žodžio, išraiškos laisvės 
varžymą ir už žurnalistų bei 
leidėjų atsakomybę. Taip sa
koma LRT pareiškime, pasira
šytame laikinojo generalinio 
direktoriaus Vaidoto Žuko. Jo 
nuomone, geriausia reguliavi
mo priemonė yra pačios žinia-
sklaidos savivalda. Tačiau 
kartu pastebima, kad ši de
mokratiška • savireguliavimo 
priemonė Lietuvoje kol kas 
neprigijo. „Blogiausia, kad 
žurnalistinės etikos pažeidi
mai tapo ypač dažni ne specia
liuose, pvz. kriminaliniuose, 
erotiniuose leidiniuose, bet 
bendruosiuose šalies dienraš
čiuose", rašoma LRT pareiš
kime. Šie trūkumai laikomi 
taisytinomis Visuomenės in
formavimo įstatymo ydomis. 
Kartu pareiškime pabrėžiama, 
kad siekiant teisiškai suregu
liuoti žurnalistinę etiką nega
lima perlenkti lazdos. Seime 
pateiktame projekte numatyta 
100 tūkstančių litų bauda tik
riems ii tariamiems žurnalis
tinės etikos pažeidėjams, pa
reiškimo autorių nuomone, 
gali ne tik nubausti, bet ir su
žlugdyti bręstančią žinia-
sklaidos verslo iniciatyvą. 
(ELTA) 

Ras rėmė rinkimų kampanijas? 

Vilnius, balandžio 20 d., 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
pareiškė, kad dabartinė Lietu
vos ūkio ir visuomenės gyveni
mo krizė yra laiku neįgyven
dintų reformų kaina. „Ir para
doksalu, ir dėsninga, kad 
krizes ženklai išryškėjo dešim
taisiais nepriklausomybes me
tais. Jie rodo ne ką kita, o 
neįgyvendintų reformų kainą. 
Kainą politikos, pataikavusios 
praeities inercijai ir permainų 
baimei", sakė prezidentas Val
das Adamkus, balandžio 20 d. 
Seime skaitęs metinį prane
šimą. Padaryti tokią šalies gy
venimo apžvalgą jį įpareigoja 
Konstitucija. 

Jis teigiamai atsiliepė apie 
dabartinės Vyriausybės vei
klą, tačiau pabrėžė naujos po
litikos būtinybę Lietuvai. 
„Nauja politika — tai visų pir
ma nauji reikalavimai, ku
riuos turime išsikelti patys 
sau, išsikelti kaip piliečių ben
druomenė. Tai racionalus, 
ūkiškas, viešas ir į ateitį 
orientuotas valstybės bei vi
suomenės reikalų tvarkymas", 
sakė Lietuvos prezidentas. 

Naujos politikos principų 
prezidentas V. Adamkus siūlo 
laikytis sprendžiant tiek eu-
roatlantinės integracijos klau
simus, tiek Lietuvos ūkio pro
blemas, reformuojant ekono
mikos, valstybės valdymo, 
švietimo, sveikatos bei socia
linės apsaugos sistemas. 

Prezidentas atkreipė dėme
sį, kad tarptautinė bendruo
menė palankiai įvertino Lietu
vos pasiekimus eurointegraci-
jos srityje. 

Ragindamas nespekuliuoti 
NATO tema, prezidentas sa
kė, kad „nei tragiška dvide
šimtojo amžiaus Lietuvos pa
tirtis, nei dabarties tikrove 

• 

4 Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijos prezi
dento Bronislovo Lubio ben
drovės „Klasco" ir „Achema" 
buvo didžiausios savivaldybių 
linkimų kampanijos rėmėjos, 
partįjų paramai išleidusios 
trečdalį milijono litų. Tai ma
tyti ii finansinių ataskaitų, 

Vyriausiajai rinkimų 
nsįjai (VRK) pateikė visos 
rinkimuose dalyvavusios 

i ir politinės organizaci-
(jos. 
\ Stambiausioji Klaipėdos 
povos bendrovė „Klasco" di-
Įdttausia suma — 70,000 Lt. 
*— parėmė Tėvynės sąjungą 
•(Lietuvos konservatorius). 
i „Klasco" taip pat parėmė 
Sietuvos liberalų sąjungą, Lie
tuvos centro sąjungą, Lietuvos 
demokratinę darbo partiją 
'{LDDP), Lietuvos krikščionių 
idemokratų partiją (LKDP), 
ČNsųjąją sąjungą (sociallibera-
luf), Vytauto Šustausko Lietu
vos laisvės sąjungą, Antano 
Terlecko Lietuvos laisvės lygą. 
Jonavos azotinių trąšų ben-
ftlrovė „Achema" daugiausia 
Waukojo Lietuvos centro są
jungai — 60,000 Lt., po 10,000 
i t skyrė Naujajai Sąjungai, 
fci)DP partijai „Socialdemo
kratija 2000", Lietuvos nacio

nalinei partijai ^Jaunoji Lietu
va", Naujajai demokratijai/ 
Moterų partijai ir Lietuvos li
beralų sąjungai. 

Lietuvos pramoninkų konfe
deracijos prezidentas B. Lubys 
yra „Klasco" ir „Achemos" ben-
drasavininkas. 

Kitos bendrovės — stambios 
rėmėjos yra JEdroma", paau
kojusi 25,000 litų Naujajai są
jungai (socialliberalams), „Ek
ranas", kuris po 10,000 Lt. 
skyrė konservatoriams ir li
beralams bei 2,000 litų — 
LDDP. 

Sėkmingai savivaldybių rin
kimuose pasirodžiusią Lietu
vos valstiečių partiją (LVP) 
18,000 Lt. parėmė parlamen
taras Kazys Bobelis, kurio 
vadovaujama Krikščionių de
mokratų sąjunga daugelyje 
rajonų su LVP sudarė koali
ciją. 10,000 Lt. LVP paaukojo 
šios partijos lyderis, Seimo 
narys Ramūnas Karbauskis, 
dar 13,800 Lt. — jo kapitalo 
„Agrokoncernas". 

Lietuvos centro sąjunga tu
rėjo bene daugiausiai pavienių 
asmenų rėmėjų, paaukojusių 
po 10,000 Lt. ir daugiau. 

Bendrovė „Gelsva" centris
tams skyrė 20,000 Lt. „Gasta" 
— 15,000 Lt. UAB APM 
„Reklama" — 10,000 Lt. 

Prezidentas V. Adamkus parlamen
tarams perskaitė tradicinį metinį 
pranešimą. Dešinėje - Seimo pir
mininkas V. Landsbergis. 

Eltos nuotr 

mums neleidžia naiviai šne
kėti apie tautom saugumą be 
sąjungininkų" 

Prezidentas pažymėjo, kad 
reformos ir auks'c-sni gyveni
mo standartai isų pirma 
būtini pačiai Lietuvai, o ne 
Europos Sąjunga:. „Turime 
aiškiai suprasti: -arystė Euro
pos Sąjungoje savaime neduos 
mums geresnio ryvenimo. Ji 
tik sudarys paskesnes są
lygas, kurioms esant, savo 
gerovę kursime patys. Niekam 
negalėsime perduoti ir atsako
mybės už savo likimą", sakė 
V. Adamkus. 

Pastebėjęs, jog nyksta vi
daus ir užsienio politikos ta
koskyra, prezidentas ragino 
kuo greičiau pereiti prie 
šiuolaikinės „rinkų diplomati
jos" — aktyviau ir atkakliau 
ieškoti* savo nišų Europos ir 
pasaulio ekonom:Koje. 

Aptardamas ilgalaikio ūkio 
augimo prielaidas. V. Adam
kus nurodė būtinybę Lietuvoje 
sukurti pastovias ir palankias, 
dirbtinių biurokratinių kliūčių 
nevaržomas verslo sąlygas. 
Pasak jo, Jaba: svarbu, kad 
valstybinių monopoliją per
tvarkymo da%/ vykt" skai
driai, kad jie būtu aiškūs ir 
suprantami visuomenei, kad 
juos darydama Vyriausybė 
siektų kuo platesnio politinių 
jėgų sutarimo7'. 

Siūlydamas kurti smulkaus 
ir vidutinio verslo konsultavi
mo sistemą. Lietuvos vadovas 
pabrėžė, kad su skurdu įma
noma kovoti tik skatinant as
mens iniciatyvumą. 

V. Adamkus ragino įsiklau
syti į ekspertų patarimus bent 
dalį privatizacijos metu gautų 
lėšų investuoti į informacines 
technologijas, jų pramonės ir. 
verslo plėtrą. 

V. Adamkus kvietė „pa
garbiai atsigręžti į kaimo 
žmogų", sakydamas, jog „val
stybė neturi teisės palikti kai
mo kryžkelėje — apgauto, pik
to ir jokių išeičių nematančio". 
Prezidentas paragino lėšas 
kaimui skirti racionaliai ir di
ferencijuotai: vieni turi sulauk
ti socialinės paramos, kiti — 
pagalbos prekiniam ūkiui sti
printi ir dalyvauti rinkoje. V. 
Adamkus taip pat pabrėžė, jog 
būtina aktyviau spręsti že
mės grąžin.mo klausimus ir 
kaimo ateitį siejo su atnaujin
ta švietimo sistema, kuri su
teiktų kaimo jaunimui koky
bišką bendrąjį išsilavinimą, 
naujas specialybes profesinėse 
mokyklose, atvertų aukštųjų 

mokyklų duris. 
„Nauja politika turi paga

liau užtikrinti ir švietimo prio
ritetą, ir kur kas glaudesnį 
mokyklų ryšį su visuomene, 
racionalesnį švietimo reikalų 
tvarkymą. Lietuvos galią lems 
stiprūs universitetai ir sti
prios kolegijos. Tačiau šios 
mokyklos stiprės tik konku-
ruodamos, tik efektyviai tvar
komos, tik atsivėrusios Lietu
vos visuomenės ir ūkio reik
mėms", sakė V. Adamkus. 

Aptardamas socialines pro
blemas, prezidentas pabrėžė, 
kad žmones slegiančią skurdo 
naštą galima palengvinti tik 
bendromis valdžios, privačių 
įmonių, nevyriausybinių orga
nizacijų bei religinių bendruo
menių pastangomis. 

Valstybės vadovas taip pat 
siūlo pereiti prie tikro sveika
tos draudimo. „Būtina įgy
vendinti įstatymais užtikrintą 
piliečio teisę pasirinkti bet 
kurį gydytoją, bet kurią — 
valstybinę ar privačią — svei
katos priežiūros įstaigą", sakė 
prezidentas. 

Jis taip pat paragino nuo
sekliai pereiti prie programi
nio ir skaidraus nacionalinio 
biudžeto ir nurodė būtinybę 
valstybinėse institucijose su
kurti savarankišką vidinio au
dito sistemą. 

„Šiandien žmonės pagrįstai 
piktinasi, kad daug žalos val
stybei padarę sprendimai lie
ka teisiškai neįvertinti, veiks
mai — neišaiškinti, juos atlikę 
asmenys nenubausti. Tokia 
praktika neturi tęstis. Tikiuo
si, kad ūkinių nusikaltimų 
prevencijos dar atidžiau imsis 
Valstybės kontrolė, o šių nusi
kaltimų tyrimo — Generalinė 
prokuratūra", sakė V. Adam
kus. Pasak jo, „nežabojama 
korupcija tampa nacionalinio 
saugumo problema", dėl ku
rios prarandamos didelės 
biudžeto lėšos, pakertamas pi
liečių pasitikėjimas valstybe. 

Piliečio teisių ir žmogiškojo 
orumo gynimą prezidentas 
iškėlė kaip esminį naujos poli
tikos uždavinį: negali būti ir 
niekad nebus gerbiama val
stybė, negerbianti žmogaus. 
Mūsų valdžia vis dar pernelyg 
abejinga asmens teisių ir lais
vių varžymui, kasdieniam biu
rokratiniam žmogaus žemini
mui". 

Prezidentas pabrėžė, jog 
siekia platesnio politinių jėgų 
sutarimo svarbiausiais tautos 
gyvenimo klausimais. „Nauja 
politika — tai bendrų šalies 
reikalų tvarkymas, kuriame 
turime dalyvauti visi", sake V 
Adamkus. 

Aptarė metinį pranešimą 
Vilnius, balandžio 20 d. 

(BNS) — Opozicinių Centro ir 
Socialdemokratų frakcijų at
stovai teigiamai vertina prezi
dento Valdo Adamkaus metinį 
pranešimą, tačiau nuosaikioji 
konservatorė atmet*»priekaiš-
tus buvusiajai Gedimino Vag
noriaus vyriausybei. 

Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas labai 
gerai įvertino prezidento ra
ginimą imtis naujos politikos. 
„Tai pagrindas būsimajam Sei
mui". BNS korespondentui 
sake R. Ozolas. Jis pridaro. 
kad centristai „be jokios abe
jonės" atsižvelgs i ši kvietimą. 

rengdami savo programines 
nuostatas. 

Opozicinės socialdemokratų 
partijos pirnvninkas Vytenis 
Andriukaitis žurnalistams sa
kė matąs du svarbiausius V. 
Adamkus pranešimo aspek
tus. „Prezidento kalbą vertinu 
labai pozityviai. Labai svarbu, 
jog atkreiptas dėmesys, kad 
mokesčių sistemos netobulu
mai didina - cialinius skirtu
mus", sakė v*. Andriukaitis. 

Nuosaikių.'u (konservatorių) 
frakcijos na'>* Elvyros Kune
vičienės te^mu, prezidento 
ka!ba „eun pnio, civilizuoto 
stiliaus, išsamiai parengta". 

Pasak E. Kunevičienės, jai pa
darė įspūdį samprotavimai, 
kurie verčia susirūpinti skur
stančių žmonių gausėjimu. Be 
to, E. Kunevičienė pritarė pre
zidento išsakytoms mintims 
apie biudžeto strateginį pla
navimą ir iždo reformą. Ta
čiau nuosaikioji konservatorė 
BNS sakė, jaf .negabi sutikti 
su netiesa" <MI buvusio* Gedi
mino Vagnoriaus vyriausybės 
neadekvačiai suformuoto per
nykščio biudžeto. E. Kune
vičienė pakartojo savo nuo
statą, kad po G. Vagnoriaus 
kabineto pasitraukimo „pašli
jus valstybės finansų valdy
mui, sutriko ir mokesčių 
drausmė". 

„Prisikėlęs Kristus". Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje detale. Skulp
torius P. Perti i?i. 1677-1685 na. Brandusis barokas. 

^^Tėvynėje pasižvalgius 
• Lietuvos krašto apsau

ga mini sistemos atkūrimo 
dešimtmetį — 1990 metų ba
landžio 25 dieną buvo įsteig
tas Krašto apsaugos departa
mentas, vėliau reorganizuotas 
į Krašto apsaugos ministeriją. 
Minėjime KAM Gynybos štabe 
kalbėjęs Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pabrė
žė, kad „nėra valstybės be ka
riuomenes, kariuomenes kūri
mas yra valstybės kūrimas". 
Pasak jo, kariuomenę prieš 
dešimtį metų teko kurti „vei
kiant pasipriešinimams ir pa
pročiams". „Čia reiškėsi ir po
litika: dešiniosios jėgos buvo 
už vakarietiškus papročius, 
kairiosios — uz rytietiškus. 
Galima tik pasidžiaugti, kad 
šiandienine kariuomenė turi 
vakarietiškus papročius". ?akė 
V. Landsbergis. Lietuvos ka
riuomenėje, kurias sudaro 
krašto apsaugos savanorių, 
sausumos, jūrų ir oro karinės 
pajėgos, dabar tarnauja apie 
20 tūkstančių karių. 'BN'S) 

• Vieno iš LDDP lyderio, 
Seimo nario Povilo Gylio nuo
mone. Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus metinis praneši
mas buvo geras tuo. kad jis 
buvo kritiškas. Tačiau, jo tei
gimu, jis galėjo būti geresnis, 
jeigu jame būtų buvę ir šiek 
tiek savikntikos. P. Gylys sa
kė nesutinkąs su Lietuvos pre
zidento kritika, išsakyta buvu
sios LDDP vyriausybės atžvil
giu. 

• Viduriniosios kartos 
krištoline vaikystės svajone 
vadinama roko opera „Jėzus 
Kristus superžvaigžde" gegu
žės 12 dieną pradės kelionę po 
Lietuvos. Šis populiarios muzi
kos šedevras pirmąsyk mūsų 
šalyje statomas legaliai ir pro-
fesonaliai, gavus originalias 
partitūras. Roko operos parti
jas dainuos šiuolaikines muzi
kos atlikėjai, choras ..Jauna 
muzika", gros džiazo muzikan
tai ir Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras. iELTA> 

• Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras Kris
taus kančios atminimui skiria 
D. Verdi „Rekviem". Šis kūri
nys skambės Vilniuje. Didžiojo 
Penktadienio koncerte Kong
resų rūmuose. Kartu su Vals
tybiniu simfoniniu orkestru jį 
atliks Kauno valstybinis cho
ras ir keturi solistai. (ELTA) 

• Seimo vicepirmininko, 
socialdemokrato „dutūkstan-
tininko" Rimanto Dagio nuo
mone. Lietuvos preiidento 
metinis pranešimas buvo 
prieštaringas. Emocine pras
me R. Dagys prezidento metų 
pranešimą vertina palankiai, 
tuo tarpu jo ekonominėje da
lyje pasigenda vientisumo ir 
mano, kad jos teiginiai disku
tuotini. Seimo vicepirminin
kas taip pat pasigedo prezi
dento metų pranešime dides
nės užsienio politikos anali
zes. (ELTA 

• Krikščioniu demokratu 
partijos valdybos pirmininko. 
Seimo nario Kazimiero Kuz
minsko nuomone, šių metų 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus metinis praneši
mas, palyginti su praėjusių 
metu pranešimu, yra turinin-
gesnis ir principingesnis. Par
lamentarą džiugina tai, kad 
Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus atkreipė dėmesį į 
kaimo žmogų, kuris dabar yra 
beviltiškoje padėtyje, nežinan
tis savo ateities. „Turi būti di
ferencijuotas lėšų skirstymas, 
nenukreipiant jų tik į stam
bius ūkius, reikia matyti ir 
smulku žemdirbį, ūkininkau
jantį ant 2-3 hektarų". — ma
no K. Kuzminskas. -ELTA) 

KALENDORIUS 
Balandžio 21 d Didysis penkta

dienis. Sv. Anzelmas; Akvilė, Amali
ja. Argela. Milgeda, Molgedas, Skal
ve-

Balandžio 22 d Didysis šeš
tadieni- Danute, Jurga. Kajus. Leo
nidas. Neruna. Oportūna. Soteras 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 

. 1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

VELYKŲ SVEIKINIMAS 
ATEITININKAMS 

Prisikėlęs ii mirties Kristus išsigandusioms moterims prie 
tuščio kapo pasakė: ,Jūs nebijokite!" 

Sveikindamas mieluosius ateitininkus Kristaus Prisikėlimo 
šventėje, noriu pakartoti Viešpaties žodį: „Nebijokite!* Nebijo
kite visada ir visur būti su Kristumi. Nebijokite, jei pasaulis 
kartais jūsų nesupras. Nebijokite aukos kelio, kad galėtumėte 
vaisingai tarnauti broliams ir seserims. Bijokite tik tuščio ir 
savanaudiško gyvenimo būdo. Telaimina jus Dievas. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 

Mieli Broliai ir Sesės Kristuje! 

Prisikėlęs Kristus visiems, siekiantiems Juo atnaujinti save ir 
visa, kas tik įmanoma, atneša viltį, pasitikėjimą ir galią. Jo 
prisikėlimas po tokios skaudžios kančios ir mirties yra tikra 
gėrio ir meilės pergalė, kuri užtikrina ir mūsų pastangų vaisius 
gyvenime ir veikloje. 

Tikinčiųjų bendrija Kristaus prisikėlimu džiaugiasi jau 2000 
metų. Atgaivintu ryžtu ir pasitikėjimu jungiamės ir mes į tą 
džiaugsmą. 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Ateitininkų sendraugių sąjungos dvasios vadas 

* * * 

Kėlėsi Kristus, nešdamas žmonijai didįjį atnaujinimą ir išga
nymo viltį. Šventose Velykose sveikinam ateitininkų vadovybę ir 
visus Ateitininkų federacijos narius. 

Ateitininkų Šalpos fondo valdyba 

Sveikiname jaunučius, jų tėvelius ir visus ateitininkus su 
Kristaus prisikėlimo švente. Tegul šv. Velykų džiaugsmas ir 
atgimstančios gamtos grožis pripildo jūsų širdis kilnių siekių ir 
artimo meilės. Džiugaus aleliuja! 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Kristus prisikėlė — Aleliuja! Per savo prisikėlimą Jis pakeitė 
pasaulį. Būkime ir mes to pakeitimo dalininkai, darbuodamiesi 
Visa atnaujinti Kristuje! 

Linkime visiems ateitininkams linksmų šv. Velykų švenčių. 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų Sendraugių 

centro valdyba 

Kristus tikrai prisikėlė! Aleliuja! Patirkime Jo veikiančią 
galią mumyse, kad galėtume Jį skelbti savo darbais ir gyveni
mu ir atpažinti Jį prisikėlusį vienas kitame. 

Ateitininkų namai 

Mielieji ateitininkai, kuriantys ATEITĮ už Lietuvos 
ribų! 

Sveikiname jus visus su Kristaus Prisikėlimu, kuris yra visos 
Ateitininkuos ženklas ir garbė, mūsų džiaugsmas ir viltis. Atei
tis priklausys tiems, kurie bus vadinami gyvojo ir prisikėlusio 
Dievo vaikais, kurie gyvens savo ir visos tautos prisikėlimu, ku
rie blogio tamsoje nuolat regės Kristaus šviesą ir alsuos Jo gai
lestingumu. Tik tiek kitiems duosime, kiek iš Tėvo gausime, ir 
tiek gausime, kiek Juo pasitikėsime. Tad šios Jubiliejinės Vely
kos tebūna ateitininkams nuolatinės Kristaus artumos nesibai
gianti pradžia!!! 

ASS Centro Valdyba 

* « * 

Prisikėlęs Kristus telaimina jus ir jūsų šeimas ramybe ir 
džiaugsmu! Teveda jus kilnaus gyvenimo keliu! 

„Iš ateitininkų gyvenimo'' redakcija 

MOKSLEIVIŲ 
VASAROS 

STOVYKLA 
Moksleivių ateitininkų vasa

ros stovyklos Dainavoje ruo-
Simu ir programa rūpinasi sto
vyklos koordinatorė Onilė Šeš
tokienė ir jos vadovaujama 
programos komisija prie ku
rios prisijungė Loreta Bradų-
nienė ir Edmondas Saliklis. 
Registraciją tvarko Pranutė 
Domanskienė, 4236 Hampton, 
Western Springs, IL 60558, 
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Daumanto-DielininkaiCio kuopos jauniai su kun. S i g i u Žiliu po s m. kovo 19 d. Ateitininkų namuose pravesto 
susikaupimo ryto. 

PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMAS 
Viešpatie Dieve, gailestinga

sis Tėve ir gyvenimo šaltini, 
atmink savo meilę mums, iš
lietą per Tavo Sūnų Jėzų Kris
tų. 

(Lietuvos II Eucharistinio 
Kongreso malda) 

Džiaugsmas — tai krikščio
nio pagrindinis bruožas. Tik
rąjį džiaugsmą išgyventi ga
lime ir kenčiant, ir ašaroms 
byrant... Juk džiaugsmas ne
priklauso nuo mūsų nuolat be
sikeičiančios nuotaikos ar ap
linkybių, o nuo nesikeičiančio 
mūsų Dievo. 

Sakoma, kad džiaugsmas 
vienu ar kitu būdu Naujajame 
Testamente minimas net 80 
kartų. Jono 15:11 rašoma: „Aš 
jums kalbėjau, kad jumyse 
būtų manasis džiaugsmas ir 
kad jūsų džiaugsmui nieko ne
truktų". 

Išgyvenome Gavėnią — tas 
ilgas savaites belaukdami Ve
lykų. Vieni daugiau, kiti ma
žiau Kristaus Prisikėlimo 
šventei ruošėmės, atverdami 
savo širdis karštesnei maldai, 
susikaupimui, dvasiniam skai
tymui, pasninkui, didesniam 
įsijungimui į liturgines Baž
nyčios apeigas šiuo laukimo 
metu... O gal net stropesniais 
artimo meilės darbais pratur-
tinom savo gavėnią? Padėti 
artimui, atiduoti save kitam 
— tai taip pat didelį džiaugs
mą nešanti mūsų gyvenimo 
dalis. 

Ir pagaliau sulaukėme Kris
taus mirties ant kryžiaus ir Jo 
Prisikėlimo — Jo meilės žmo
gui didžiausio išsiliejimo! Mir
damas ir prisikeldamas Kris
tus išgelbėjo žmoniją nuo am
žinos pražūties! Ar gali būti 
didesnė priežastis džiūgauti ir 
linksmintis? Įsigyvenus į Pri
sikėlimo džiaugsmą, kiekvie
nos dienos kasdienybė, kiek
viena akimirka bus lyg spin

dinti dulkė, Prisikėlimo spin
dulių nušviesta. „Aš atėjau, 
kad žmonės turėtų gyvenimą, 
kad apsčiai jo turėtų". (Jono 
10:10) Prisikėlimo šviesoje 
kiekviena gyvenimo minutė 
tokia svarbi ir prasminga. 

Bet ar atpažįstame tą Pri
sikėlusį Kristų savo artime ir 
savo kasdienybėje? Ar tikime, 
kad tai tikrai Jis, bejėgio kū
dikio ar vargano senelio as
meny į mus prašnekęs? O gal 
esame kaip tie du Jo apaš
talai, kurie sutikę Jį pakely į 
Emausą Jo neatpažino... 

Viešpatie, atverk mūsų akis 
ir širdis, kad tikrai pažintume 
Tave, Prisikėlusį, su mumis 
kartu einantį, mus vedantį, 
mums vadovaujantį! Ir leisk 
mums išgyventi pilną prisikė
limo iš nuodėmės ir prisikėli
mo į Tavo gyvenimą džiaugs
mą! 

Prisikėlęs Kristau, padėk 
mums ne t i" krikščioniškai 
džiaugtis, bet ir nešti tą Pri
sikėlimo džiaugsmą kitiems. 
Lietuvos II Eucharistinio 
kongreso maldos žodžiais: „Te
gul Tavo Dvasia, duoną ir vy
ną paverčianti Jėzaus Kūnu ir 
Krauju, įkvepia mums meilės 
ugnies, kad visam pasauliui 
skelbtume nuostabius Tavo 
darbus". 

Garbė prisikėlusiam Kris
tui! 

Dalia Staniškienė 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Daumanto — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
paskutinis prieš atostogas su
sirinkimas sekmadienį, gegu
žės 7-tą dieną, vyks Ateitinin
kų namuose. Lemonte, tuoj po 
šv. Mišių vaikams. Tėveliai 
kviečiami įsijungti. Visi dėvi 
uniformomis. 

ATEITININKŲ 
KONGRESUI ARTĖJANT 
Ateitininkų XIII kongresui 

artėjant, prašome siųsti pa
siūlymus dėl dabar galiojan
čių AF įstatų redagavimo, pa
pildymo ir pakeitimo. Turin
tieji galimybę naudotis elek
troniniu paštu, siųskite 
mailto: afls>ateitis.lt 

Oro paštu galima siųsti į 
Ateitininkų būstinę adresu: 
Laisvės ai. 13, Kaunas 3000, 
Lietuvos Respublika, LI-
THUANIA. Siūlymus adre
suokite Aušrai Kazlauskaitei, 
Ateitininkų federacijos sekre
torei. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROGRAMA 

tel. 708-246-0049, fax 708-
246-1839. Stovyklos kapelio
nas bus iš Lietuvos atvyksian
tis kun. Sigitas Žilys. Stovyk
los slaugė ir sporto vadovas 
Tomas Marchertas. Mokslei
viai, norintys dalyvauti sto
vykloje, kuri vyks liepos 3-11 
d. gali registracijos lapus išsi
spausdinti iš ateitininkų tink-
lapių 

http://www.ateitis.org Dau
giau žinių apie stovyklą bus 
teikiama šiame skyriuje ir 
tinklapiuose. 

LS 

Penktadienis, liepos 21 
12 v.p.p. Dalyvių registraci

ja (Daukanto g. 28) 
14 v. p.p. Iškilmingos atida

rymo šv. Mišios (Kauno arki
katedroje bazilikoje) , 

16 v. p.p. Pirmas posėdis 
(Daukanto g. 28) 

Kongreso atidarymas, prezi
diumo rinkimai, sveikinimai 

18 v.v. Vakarienė 
19 v.v. Ateitininkų kūrybos 

vakaras. 
Šeštadienis, liepos 22 
7 v.r. Pusryčiai 
8 v.r. Šv. Mišios (Jėzuitų 

bažnyčioje) 
9:45 v.r. Antrasis posėdis 
Sveikinimai; AF pirmininko 

Vyganto Malinausko ataskai
ta; 

AF tarybos ir AF kontrolės 
komisijos pranešimai 

11:15 Pertrauka 
11:30 v.r. Trečiasis posėdis 
Pagrindinis pranešimas; 

Simpoziumas (pranešėjai JAS, 
MAS, SAS, ASS ir išeivijos 

Į Laisvę fondo studijų sa
vaitė vyks Šilutėje š. m. lie
pos 23 - 26 d. 

ASYA SEGALENE, M.D. 
Rush UnJveistty Consuttants in 

AOergy and Intmunoiogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 VV.Harrleon St-207 
Chfcago.IL 60612 
Tel. 312-942-6296. 

Asta M. Astrauskas, MW 
Vaikųgydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
775582-8500 

atstovai) 
14:30 v. p.p. Pietūs 
16:30 v. p.p. Ketvirtasis po

sėdis 
Įstatų pakeitimų svarsty

mas 
18 v.v. Vakarienė 
19 v.v. Penktasis posėdis 
Kandidatų į AF pirmininko, 

Valdybos, Tarybos, Kontrolės 
komisijos narius iškėlimas. 
Kongreso rezoliucijų projektų 
pristatymas. 

Sekmadienis, liepos 23 
8 v.r. Pusryčiai 
10 v.r. Iškilmingos šv. Mi

šios (Didžiojoje Prisikėlimo 
bažnyčioje) 

12:30 v.p.p. Šeštasis posėdis 
AF pirmininko, Valdybos, 

Tarybos, Kontrolės komisijos 
rinkimai; 

Kongreso rezoliucijų svar
stymas ir priėmimas; 

Naujojo AF pirmininko žodis 
15 v.p.p Kongreso uždary

mas. Pietūs 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mato S t 
Matftea»on,IL 60443 
Tel. 708-748-O033 

ValanrJoa pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
TMsyPartc.lt. 60477 

706414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU. IR EMOCINĖS LIGOS 
Kato. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6681 
6448S.PUlMMRoad 

valandoa pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vafcų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* 8tr. 

Sulis 101 
Lsmont.IL 

Tai. 630-243-1010 
Valandos turtams 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Ksdzis Avs., Chicaoo 

773-776-6966 atbe 7734694441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. KiaisUsua 

praktiką. Vai aueSsrua. artM 
ne:ptnnd. 11-7, snW. 9-5. 

trtod. 104. pankai 10-4. kas 
antrą laatd 10-2.1443 š . 50 

Ave., Cicero, IL. 
Tai. 708-662-4169. 
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JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00 
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Oro paštu $500.00 $250.00 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedicaJ Center 

10400 75 S t Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VtfaRer St, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave, Suite 113, 

Jo6tf.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. pirma-, ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis — susitarus. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Ave. 
Orland Park 

708-3496100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLi GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHilte 

Te*. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St. Lamont IL 60439 
Priklauso Palos Communrty Hospitai 

Sitver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 630-257-2265 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Norttivvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVrTA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HJb, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO, IL 60652 
Tel. 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, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialstai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVaatchaatar, IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 
DR. V.J. VASAITIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W . 8 3 SL, Burbank, IL 

Tai. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory HMs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229*986 

Valandos pagal sutitartmą 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708436-6622 
4149 W. 63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS VKISIEUUS 
INKSTUI. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
vsvnUT JUT nMral , 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61«tAve. 
Hobart. IN 46342 Fan R •47-9279 

•47 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

Dantų gydytojai 
Penalnkikams nuolaida 

4007 W. 59 St. Chicago. IL 
Tel. 773-735-555e 

4707 S. Oabart. La Orange. IL 
Tai. 708-382-4487 

flft VILIJA KĖ-R-EL V7P 
Amber Health Center 

Stuburu, sąnarių ir numetu) gydymas, 
chirnprakttka.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridgevtc*, IL 
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2000-jų Velykos 

Nepaisant, kad Velykos yra pati didžioji 
krikščionių šventė, jas mes niekuomet taip giliai 
neįsidėjome į širdį, kaip Kalėdas. Galbūt iš dalies 
tai paveikia metų laikas, iš dalies nuotaikos, o iš 
dalies ir tai, kad prisikėlimas siejamas su mirtimi, 
o Kalėdos — su gimimu. Juk daug maloniau 
įsijausti į Dievo gimimą mūsų tarpe, negu mąstyti 
apie Jo išnykimą iš mūsų akiračio. 

Nusileisdamas iš savo vietos Dievo dešinėje, Jėzus 
taip pat nusileido į žmogaus kūną, tarnystę ir 
pagaliau kančią, kuri nuvedė į mirtį ir palaidojimą. 
Mirtimi Jėzus tapo žemiškojo pasaulio širdis — 
dieviškoji širdis pačiame žemiškosios pasaulio 
širdies centre. Jis leido mirčiai save praryti; tačiau, 
nusileisdamas į pačias mirties gelmes, Jėzus galėjo 
amžinai įtvirtinti savo dieviškąjį gyvenimą 
pasaulyje. Prisikeldamas iš numirusių, Jėzus iš 
esmės nepaliko žemės. Jis nepaliko savo atpirktojo 
pasaulio, nes prisikėlė su kūnu. Vadinasi, mirtimi, 
prisikėlimu ir įžengimu į garbę, Jėzus pradėjo 
pakeisti pasaulį. 

Todėl Velykose švenčiame ne vien Jėzaus 
prisikėlimą, bet taip pat pačius pirmuosius 
nesibaigiančio vyksmo ženklus: Jo įžengimą į 
dieviškąją garbę, suteikiant visai kūrinijai 
privilegiją toje garbėje dalyvauti. 
Prisimindamas, kad Jėzus Kristus yra tas pats 
vakar, šiandien ir amžinai, uisų marijonų vardu 
sveikinu su šventomis Velykomis „Draugo" 
administraciją, redakciją, darbuotojus, skaitytojus 
ir visus, kurie remia bei palaiko spaudos darbus. 
Mūsų maldos visuomet yra su Jumis! 

Kun. Donald S. Petraitis, MIC 
Provincijolas 
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Danute Bindokienė 

Aleliuja! Kristus kėlės! 

Kėlės Kristus! Kėlėsi gamta! Aleliuja! Nuotr. Vytauto Maželio 

Visus „Draugo" skaitytojus su Šv. Velykomis 
.sveikina ambasadorius Stasys Sakalauskas ir visas 
Lietuvos ambasados Vašingtone kolektyvas. 

Ambasadorius Stasys Sakalauskai 

KRISTUS KĖLĖS 

Aleliuja! Kristus kėlės! 
Nuaidėjo visatoj žinia 
Vilčiai, džiaugsmui, meilei, gėriui 
Žemę nušvietė dangaus šviesa. 

Aleliuja! Nuskambėjo... 
Varpo dūžiai ryto migloje 
Kristus vilčiai mus prikėlė 
Paskubėkime sutikti ją. 

Aleliuja! Plaka širdys 
Džiaugsmo jūroje viltim šviesia 
Ir gyvenimui ir mirčiai, 
Atsivėrusi dangaus tiesa. 

Aleliuja! Kristus kėlės! 
Skelbia bundanti gamta 
Aleliuja! Aleliuja 
Aidi džiaugsmas vaiko širdyje. 

j 
Aleliuja! Aleliuja! 
Kristus kėlės — mūsų širdyse ' 
Ir negaubs sielos šešėliai 
Žemė suspindės viltim šviesia... 

Velykų varpams skambant 
Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikiname Draugo fondo 

narius, garbės narius, rėmėjus, „Draugo" leidėjus, 
redaktores, administraciją, spaustuvės darbuotojus ir visus 
„Draugo" skaitytojus, linkėdami daug sėkmės darbuose ir 
šviesios, pavasariškos nuotaikos. Tegu Velykų varpų 
skambesys mus lydi per visus metus. 

Draugo fondo direktorių taryba 

VELYKOS, VELYKOS 

Į tolimą kelią 
Garmės su upeliais 
Zuikučiai mažyčiai 
Margučių pamest. 

Palydint saulutei, 
Paukšteliams čirenant 
Velykos jau skuba 
Į mūsų namus. 

Kai rytą pakelsi 
Mažytę galvelę 
Pro langą saulutės 
Nušvis spindulys. 

Pažvelgsi — mamyte, 
Močiutė jau kelias: 
— Velykos, Velykos 
Tave aplankys. 

Ant stalo kraitelėj 
— Lyg aukso skrynelėj 
Margučių grožybė 
Nušvies tau akis. 

Ir širdžiai bus miela, 
Išbėgsi į kiemą, 
Kai varpo gaudimas 
Visiems pasakys: 

— Velykos, Velykos! 
Kartu su varnėnais 
Sugrįžta į mūsų 
Gimtuosius namus. 

Eilėraščiai Petro Sadausko 

ALELIUJA! 

Draugo redakcija, administracija ir visi darbuotojai Kristaus Prisikėlimo 
šventėje nuoširdžiai sveikina savo skaitytojus, bendradarbius, rėmėjus ir visus lietu
vius — tiek tėvynėje, tiek toli užjos ribų. Lai mirtį nugalėjęs Atpirkėjas laimina vi
sus savo dosnia ranka, lai tas palaiminimas padeda nugalėti visus sunkumus ir 
atneša tikrąjį, pavasario saulės nušviestą, džiaugsmą! 

Įšokęs į zovada skriejančio 
laiko vežėčias ir vos begalė
damas išsilaikyti iš jų neiš-
kritęs į kasdienybės kelio dul
kes, modernus (kaip mes da
bar esame pratę save vadinti) 
žmogus galbūt neišgyvena to
kio gilaus Velykų švenčių 
džiaugsmo, kaip išgyvendavo 
jo tėvai, seneliai, ar net pro
seneliai. Tai nereiškia, kad 
Velykos tarytum neteko savo 
reikšmės arba ji pakito. Jos vi
sai žmonijai kasmet aki
vaizdžiai primena prieš du 
tūkstančius metų vykusią di
džiąją Atpirkimo dramą, kai 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus 
laisva valia pasirinko mirti 
ant kryžiaus, kad kiekvienas 
žmogus — nepaisant jo rasės, 
tautybės, socialinės padėties 
ar kitų paviršutinių skirtumų 
— galėtų vadintis Dievo vaiku 
ir turė tų su Juo dalią am
žinybėje. 

Gavėnios metu, o ypač Di
džiosios savaitės paskutinią
sias t r is dienas, mes pami
nime šią Jėzaus auką, su
teiktą žmonijai skaudžios Jo 
kančios kaina. Paminime su 
nusižeminimu ir dėkingumu, 
suprasdami, kokia privilegija 
mums tuo būdu suteikta. 
Paminime taip pat ir su vilti
mi, kurią visiems suteikia Ve
lykų rytas — Jėzaus Pri
sikėlimas iš numirusiųjų. 
Paminime ir su tikėjimu, kad, 
kaip Jėzus prisikėlė, taip ir 
mes prisikelsime naujam gy
venimui amžinybėje. Jeigu 
Dievo Sūnaus prisikėlimu ne
tikėtume, tuomet ir visas ki
tas mūsų tikėjimas neturi jo
kios prasmės, yra bereikšmis. 
Tad, galima sakyti: tuo ti
kėjimu ir remiasi mūsų krikš
čioniškumas. 

Mūsų tautiečiai, neseniai 
atsiradę toli nuo savo gimto
sios žemės, be abejo, ilgisi 
tėvynėje paliktų Velykų šven
čių tradicijų, su iškilmingomis 
procesijomis aplink bažnyčią, 
pažįstamų giesmių aidais ir 
būriais savųjų, artimųjų, gimi
nių, iš platesnių apylinkių 
suvažiavusių drauge Kristaus 
Prisikėlimo švęsti. O paskui 
— visos senos lietuviškos 
šventinės tradicijos, išsaugo
tos per kartų kartas, tarytum 
promočiutės austos drobės, 
rūpestingai sudėliotos pačia
me kraičio skrynios dugne, 
tautpomos visoms būsimųjų 
kartų dukraitėms... 

Kokios svetimos ir „nešven
tiškos" amerikietiškos Velykos 
tiems naujiesiems lietuviams 

emigrantams turi- ętrodyti! 
Tačiau jų prasmė j u k ta pati: 
Atpirkimas! Ne margučiai, gi
minės, pavasario žaluma ir su 
saulėtekiu prabilęs varpų gau
desys skelbia Velykų džiaugs
mą, bet Jėzaus Kristaus iš nu
mirusiųjų prisikėlimas,, kuris 
iŠ tikrųjų yra mūsų krikš
čioniškojo tikėjimo esmė. Visa 
kita — tik pagalbinės prie
monės, kurios akivaizdžiu 
būdu padeda išreikšti mūsų 
džiaugsmą, kad Dievo Sūnus 
nugalėjo mirtį ir visiems 
atvėrė vartus į amžinąjį gyve
nimą! 

Kad tikrai išgyventume Ve
lykų džiaugsmą ir suprastume 
jų prasmę, vienos dienos nepa
kanka. Turime pradėti su 
Gavėnios pradžia, išgyvenant 
Atpirkimo paslapties vyksmą 
su kiekviena tos keturias
dešimties dienų valanda, o juo 
labiau su Didžiosios savaitės 
tridieniu: ketvirtadieniu, 
penktadieniu, šeštadieniu. 

Kadangi kasdienybės šur
mulyje žmogui pačiam vienam 
susitelkti yra beveik neįma
noma, į pagalbą ateina Baž
nyčia, mums tuo metu suteik
dama daug progų susimąstyti, 
susikaupti, daugiau melstis, 
pakilti. Tačiau Bažnyčia tegali 
parodyti kelią: ar tuo keliu 
panorės eiti, kiekvienas žmo
gus turi pats pasirinkti. Tam 
ir duota mums laisva valia... 

Šiame krašte ypač daug 
dėmesio skiriama Kalėdoms. 
Verslininkai ir prekybininkai 
jas pradeda „švęsti kone nuo 
vasaros pabaigos. Velykos 
jiems (arba jų prekybai) — ne 
tokia dėkinga šventė, todėl jos 
tarytum nublunka. Bet Lietu
voje nuo pirmųjų, krikščio
nybės amžių pati "svarbioji 
metų šventė buvo ir tebėra 
Velykos. Iš dalies ir dėl to. 
kad prie jų prisijungia senųjų 
pagoniškų tradicijų liekanos 
— pavasario pradžios pa
minėjimas. Tad ir daug lietu
viškų papročių, kuriuos šian
dien žinome, užsilikę iš ži
liausios senovės laikų, dailiai 
įsijungę į krikščioniškąją Ve
lykų šventę — ją papildo ir 
praturtina (bent žvelgiant iš 
„žmogiškojo" taško). Ir tai ge
ras pavyzdys mums visiems: 
nebijokime integruoti tai. kas 
buvo anksčiau, kas yra dabar. 
kas bus ateityje! Junkimės, 
remkime vieni kitus, ieško
kime, kas mus vienija, ne kas 
skaldo, tuomet visus užlies 
Velykų džiaugsmas: aleliuja, 
Kristus kėlės! 

Nr.l 

PRIE SEDOS IR 
BARSTYČIŲ: PRIEŠ 

55 METUS 
JUOZAS KUCKAILIS 

Prieš 55-erius metus, 1944-ųjų spalio 7-8 d., prie Se
dos ir Barstyčių, Žemaitijoje, įvyko kruvinos Tėvynės 
apsaugos rinktinės kautynės su mūsų kraštan vėl be
siveržiančia Raudonąja armija. Rinktinės I savanorių 
pulkas buvo užėmęs pozicijas Sedos prieigose. Jį spalio 
7-ąją puolė daugiau kaip 70 bolševikų tankų. Savano
riai, ginkluoti tik lengvaisiais ginklais, negalėjo jų su
laikyti, nors aštuonis jų ir sunaikino. Žuvo daugiau 
kaip 100 rinktinės karių, tarp jų trys karininkai: I ba
taliono vadas mjr. P. Puodžiūnas, rV kuopos vadas 
kpt. P. Pocebutas, II kuopos vadas Int. J . Bistrickas. 
Spalio 8-ąją vėl susitelkę rinktinės savanorių būriai 
bandė priešą sustabdyti prie Barstyčių. 

Pradžia 

1944-ųjų vasarą frontas visu smarkumu ritosi į Va
karus. Sovietų armija vėl priartėjo prie Lietuvos ryti
nių sienų. Tasai siaubas, kurį mūsų žmonės patyrė 
per pirmąją bolševikų okupaciją — areštai, trėmimai, 
žudynės — kilo kaip nuožmus audros debesis. Pa
bėgėliai voromis traukėsi \ Žemaitiją, Vokietijos sienos 
link. Iš Rytų Lietuvos — nuo Utenos, Rokiškio, Pa
nevėžio, Biržų kartu traukėsi ir daug ginkluotų parti
zanų būrių. Susidarė palankios sąlygos organizuoti ir 

stambesnius karinius vienetus, puoselėti mintį, kad 
reikia kurti Lietuvos kariuomenės užuomazgą. 

Kaip liudija tų įvykių dalyvis doc. dr. Vladas Kaz
lauskas savo knygoje „Kovos dvasia" (Vilnius. 1995), 
kai besitraukiantys vokiečių kariniai daliniai pasekė 
Aukštaitijos prieigas, Lietuvos Laisvės armijos -ado-
vybė, Zarasų apskrities viršininkas psichologijos 
mokslų daktaras kun. Jonas Steponavičius ir policijai 
vadas Vincas Tamošiūnas, atsišaukimu kreipėsi i apy
linkių vyrus: „Aukštaitijos krašto Lietuvos patr.otai! 
Vokiečių armija, atmušinėdama bolševikų atakas, 
traukiasi. Jos atsitraukimas ir bolševikų įsiveržimas \ 
mūsų kraštą yra laikinas. Nebūkite abejingi Tėvynės 
likimui. Kas galite, imkite ginklą į rankas ir labinai 
traukitės į vakarus. Prie Jūsų prisijungs tūkstar.eiai 
Lietuvos vyrų. Jūsų kumštis sulaikys okupantus, išvy
sime juos ir vėl gyvensime laisvoje Tėvynėje". 

Šis Lietuvos laisvės armijos atsišaukimas buvo di
delė paskata Rytų Aukštaitijos gyventojams telktis. 
Jau pirmomis liepos mėnesio dienomis, pasak to pa
ties V. Kazlausko, patriotiškai nusiteikę Gutaucių, 
Vėlaikių, Madagaskaro ir Zabičiūnų kaimų vyrai ou-
vo sukviesti į pasitarimą. Jų susirinko dvidešimt trys. 
Tai pirmieji būsimosios Tėvynės apsaugos rinktinės 
kariai. Buvo nutarta skubiai ginkluotis: traukti iš sau
gyklų ir taisyti šautuvus, kulkosvaidžius, daugiau 
ginklų pasirūpinti mainais į maisto produktus iš \ 
Vakarus būriais besitraukiančių Gudijos policininkų. 

Liepos 7-ąją didelė grupė gerai ginkluotų Zarasų 
krašto vyrų, vadovaujamų V. Tamošiūno, J. Stepona
vičiaus ir leitenanto V. Garsio, patraukė į Vakarus. Su 
pakeliui prisijungusiais Antalieptės ir Gutaucių kaimo 
vyrais, būrį sudarė daugiau kaip šimtas savanorių. 
Dalinio vyrams raiščius su užrašu lietuvių ir vokiečių 

kalba „Tėvynės Apsauga prie lietuvių komendantūros" 
pagamino Rokiškio apskrities komendatūra, kaip ir ki
tur veikianti nuo gen. P. Plechavičiaus Vietinės rink
tinės įsteigimo. Jo sudėtyje — Nepriklausomybės kovų 
savanoriai, šauliai, buvę gen. Plechavičiaus rinktinės 
kariai, policininkai, gimnazistai. Dauguma jų neblogai 
kariškai parengti. Buvo žygiuojama pagal Lietuvos ka
riuomenės kautynių statutą, tikintis, kad galima susi
durti su raudonaisiais partizanais. Kadangi Žagarė 
buvo jau rusų užimta, dalinys Akmenę pasiekė per 
Latviją, o iš jos patraukė į Viekšnius ir Sedą. kur 
kūrėsi t ikra kariuomenės stovykla. 

Įkuriama Tėvynės a p s a u g o s r i n k t i n ė 

Panašiai Žemaitiją pasiekė ir kiti Rytų Lietuvos — 
Rokiškio, Utenos, Anykščių bei kitų vietų savanorių 
būriai, pavieniai veiklūs piliečiai, kurie traukėsi nuo 
raudonojo okupanto. Žemaitijoje taip pat kūrėsi ap
saugos būriai, susitelkė kovai su bolševikais besiren
giantys „Vanagai". Ypač našiai organizacinę veiklą 
išvystė Mažeikių apskrities viršininkas, vėliau tapęs 
Tėvynės apsaugos rinktinės vadu, kapitonas Izidorius 
Jatulis, būsimasis rinktinės antrojo bataliono vadas 
Ventos fronte leitenantas Antanas Kenstavičius, 
Mažeikių apskrities viršininko pavaduotojas kapito
nas Totilas, aviacijos karininkas Stasys Baipšys, dau
gelio kitų. Gyvenvietėse burti ginkluotus savanorių 
būrius teko dar ir todėl, kad reikėjo kartu su policijos 
pajėgomis sustabdyti kenkėjišką sovietinių lėktuvų 
nuleistų diversantų veiklą, kuri, artėjant frontui, buvo 
kaskart vis intensyvinama. 

1944 m. liepos mėnesio antroje pusėje Žemaitijoje 
jau reiškėsi apie 6,000 vyrų ginkluotas dalinys, pa
siryžęs kautis už Lietuvos laisvę. Tačiau jis neturėjo 

teisinio pagrindo. Kapitonas Izidorius Jatulis , dr. Jo
nas Steponavičius ir Vincas Tamošiūnasužmezgė ry
šius su Žemaitijoje esančia negausia vokiečių armijos 
vadovybe, kuri leido steigti savus karinius dalinius, 
pažadėjo juos paremti ginklais, mundiruote. maistu. 
Pagal susitarimą, visų kovinių dalinių vadovybė, pra
dedant divizijos vadu, buvo palikta lietuvių nuožiūrai. 

Liepos 29-ąją Pievėnų miestelyje susirinkę, 14 Aukš
taitijos ir Žemaitijos savanorių būrių vadų nutarė 
rusų neužimtoje Lietuvos dalyje suburti ginkluotas 
jėgas ir oganizuotai pasipriešinti bolševikinei okupaci
jai fronto sąlygomis. Kovos dalinius nutarta pavadinti 
Tėvynės apsaugos rinktine. Šį nutarimą pasirašė Rytų 
Lietuvos atstovai dr. Jonas Steponavičius ir ltn. Vin
cas Tamošiūnas, Žemaitijos atstovai kpt. Izidorius Ja
tulis ir kpt. Jonas Čėsna. Tai buvo tikrasis Lietuvos 
kariuomenės atkūrimas. Sudaryta rinktines vadovybe, 
štabas. Rinktinės vadu tapo kapitonas I. Jatul is , štabo 
viršininku — kapitonas J. Čėsna. Štabo būstine įsi
kūrė Pievėnuose, paskui persikėlė į Plinkšes. Rinktine 
buvo organizuojama pagal Lietuvos kariuomenės sta
tutus. 

Ventos fronte 
Iš tėvynės apsaugos rinktinės išsivystė pirmasis lie

tuvių savanorių pulkas, kuris įsikūrė Plinkšių dvare. 
Šiame dalinyje, rinktinės savanorio, o dabar ir jos isto
riko, V. Kazlausko duomenimis, buvo apie 1,900 vyrų. 

Bus daugiau 

Paakmenių Juzio studentiškos noveles „Opera" 
trumpą likutį — pabaigą spausdinsime antradienio 
laidoje. D.B. 

» 
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2000 m. Velykos 

Mieli Broliai, Sesės 

šių metų Velykose, švenčiamose Didžiojo 
krikščionybės jubiliejaus dvasioje, yra išskirtinai 
pabrėžiamos dvi tikėjimo tiesos: 

žmonija yra viena šeima ir Dievas myli kiekvieną 
žmogų, savo kūrinį besąlygine meile; 

mes, krikščionys, su prisikėlusiu ir išaukštiątu 
Išganytoju esame susijungę gyvybiniais ryšiais. 

Dievui kiekvienas žmogus yra vienintelis, savas ir 
brangus. ,^rgi gali motina užmiršti savo pagimdytą 
kūdikį? Klausia Dievas pranašo Izaijo lūpomis. Bet jeigu 
ir ji tavęs atsižadėtų, aš tavęs neužmiršiu"... 

Dievas myli žmogų tokį, koks jis yra. Tačiau, jis per 
daug mus myli, kad galėtų palikti tokiais, kokie esame. 

Dievas ilgesingai laukia sugrįžtančių paklydusių 
vaikų, teigia šv. Raštas ir „atidavė savo viengimį sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą" (Jn 3:10). 

Todėl šiuose jubiliejiniuose metuose esame skatinami 
puoselėti susitaikinimo dvasią ir solidarumą su viso 
pasaulio žmonėmis, Dievo vaikais. 

Jėzus Kristus žmonijos istorijai suteikė prasmę ir 
reikšmę. II Vatikano susirinkimas skelbia: „Dievo Sūnus, 
priimdamas žmogaus prigimtį ir savo mirtimi bei 
prisikėlimu nugalėdamas mirtį, žmogų atpirko ir pakeitė į 
naują kūrinį" (plg. Gal. 6:15; 2 Kor. 5:17). 

Šį paslaptingą dvasinį perkeitimą Kristus vadina 
„atgimimu iš aukštybių" (plg. Jn. 3:3-6) ir jį paaiškina 
vynmedžio ir šakelių palyginimu. 

Kaip sodininko įskiepyta į laukinį kamieną kultivuota 
šakelė perkeičia medį ir įgalina nešti gerus vaisius, taip ir 
Kristus, per krikšto sakramentą perteikdamas žmogui savo 
Dvasią, krikščionio gyvenimui, jo kančioms ir maldoms 
suteikia antgamtinę vertę: 

>yAš esu vynmedis, o jūs jo šakelės, kas pasilieka 
manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nuo manęs 
atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti" (Jn. 15:5). 

Apaštalas šv. Paulius apie šią paslaptingą krikščionių 
vienybę su Kristumi rašo: „Gyvenu aš, bet jau nebe aš, 
manyje gyvena Kristus...", ,,...aš džiaugiuosi savo 
kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta 
Kristaus vargams dėl Jo kūno, kuris yra Bažnyčia" (plg. 
Rom. 8:17; Kol. 1:24). 

Kristus vynmedžio palyginimu paaiškina ir kančių 
prasmę mūsų gyvenime. „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano 
Tėvas — vynininkas... Kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, 
kad ji duotų kuo daugiau vaisių" (Jn.l5:l-2). 

Kiekvienas „apgenėjimas" yra skausmingas, bet 
reikalingas, kad Kristus galėtų veiksmingai reikštis mūsų 
gyvenime, per mus, savo šakeles, neštų taikos, teisingumo 
ir krikščioniškos meilės vaisių. 

Prisikėlęs ir išaukštintas Kristus grįžo į dangų, bet 
sykiu pasiliko ir pasaulyje, krikščioniškoje bendrijoje, kaip 
antgamtinės gyvybės šaltinis, teikiantis mūsų gyvenimui 
naują prasmę ir užtikrinantis garbingą prisikėlimą. „Kas 
valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną 
gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" (Jn 6:54). 
„Su juo mes keliaujame per kančias ir vargus į naująjį 
dangų ir naująją žemę" (Jonas Paulius II). 

Džiugių šv. Velykų ir gausių Jubiliejinių metų 
malonių linkiu Jums visiems, mieli broliai, sesės Kristuje. 

Vytk, Paulius A. Baltoku, O. F. M. 

Kryžiaus ženklu Kristus nugalėjo mirtį. Nuotr. Romualdo Kiriftliani 

Mieli tautiečiai, broliai ir sesės Kristuj*] 

Dievo garbinimas šventiškose Velykų švenčių 
pamaldose sužadina galingus jausmus mūsų 
sielose, kurie padaro Kristaus prisikėlimą mums 
gyvą ir reikšmingą. Velykų rytą mes ne vien tik 
sugrįžtame mintimis prie tuščio Kristaus kapo, bet, 
Dievo dvasios vedami, žiūrime pirmyn į kiekvieną 
mūsų gyvenimo dieną, kurią Jis lydi, būdamas 
mūsų amžinu Palydovu. 

Kristaus prisikėlimas liudija, kad gyvename ir 
dirbame Viešpaties pasaulyje, kuriame Dievas 
įsikūnijo, ir kuriame Jis mus kviečia būti jo 
bendradarbiais atstatyti sužalotą pasaulį. 
Kiekviena mūsų gyvenimo diena yra nauja proga 
investuoti mūsų laiką, energiją ir gabumus už 
teisingumą, vientisumą, žmonių gerovę ir taikingą 
sugyvenimą mūsų pasaulyje. 

Kristaus prisikėlimu Dievas išlaiko bažnyčią, 
tikinčiųjų bendrystę žemėje, nuolat atnaujina ir 
skatina ją tarnybai tarpusavyje ir viešumoje. 
Kristaus prisikėlimo dėka visuotina Bažnyčia 
įsigyja jėgų savo misijai skelbti ir įkūnyti 
Evangeliją, teikti Sakramentus ir gydyti suskilusį 
Kristaus kūną, kad visi būtume viena Jame. 

Tegul Velykų šventės suteikia mums visiems tokį 
džiaugsmą, kad būtume iš naujo paskatinti 
prisikėlusio Kristaus darbams bažnyčioje ir 
visuomenėje. 

Hansas Dumpy* 
Lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas Heūnjai 

LITHUANIAN MERCY LIFT 
VEIKLA 

Dail. G. Dtdelytė. 

Š. m. vasario 29 d. vakare 
įvyko nepaprastas LML narių 
susirinkimas su gausiais pra
nešimais. LML pirmininkas 
Jurgis Lendraitis pranešė, 
kad nuo šių metų sausio 1-os 
dienos vaistų ir medikamen
tų į Lietuvą išsiųsta už 
2,138,886.08 dol. Iš šios sumos 
daugiau nei vienas milijonas 
du šimtai penkiasdešimt dole
rių paskirti kardiologijos spe
cialistams, dirbantiems Vil
niaus universiteto Santariškių 
ligoninėje, Vytauto Didžiojo 
Kauno universiteto klinikoms, 
Klaipėdos miesto Jūrininkų 
ligoninei ir Šiaulių miesto res
publikinei ligoninei. Vaistai 
skirti, dirbant specializuotą 
darbą. Dėkui mūsų narei Ra
mintai Vaitėnaitei Jacobs, 
„sumedžiojusiai" šiuos vaistus 
iŠ kitos „Americares" labdaros 
organizacijos. Raminta šį dar
bą sąžiningai atlieka jau dveji 
metai. O tai yra išties neleg-
vas darbas. Nereikia pamiršti, 
kas darosi Kosove, Čečėnijoje 

ir kituose pasaulio kraštuose, 
kuriems vaistai yra reikalin
gesni, nei mums. LML yra 
įgijusi pasitikėjimą kitų lab
daros organizacijų akyse. Tos 
organizacijos mielai dirba 
drauge, nes mes savo darbus 
ir įsipareigojimus atliekame 
laiku ir sąžiningai. Pirminin
kas Lendraitis pranešė, kad 
mūsų penkerių metų sutartis 
su „Christian Relief Services'' 
iš Washington pasibaigė, ta
čiau ji yra pratęsta dar viene
riems metams. Ši organizacija 
kasmet apmoka 60 talpintuvų 
persiuntimą į Lietuvą ir kas 
mėnesį skiria po 2,000 dolerių 
reagentams nupirkti. Kas bus 
po metų, nežinome. 

Pranė Šlutienė, pranešė, 
kad iš LML narių yra sudary
ta konsultacinė grupė, i kurią 
įeina: Aušrinė Karšius, Zita 
Ewert, Jurgis Lendraitis ir ji 
pati. Ši grupė rūpinsis kom
piuterinės įrangos įvedimu 
Klaipėdos universiteto Visuo
menės fakultete. Šis projektas 

yra išrūpintas University of Il
linois at Chicago (UIC) Schcol 
of Public Health kartu su Fo-
garty Grant ir LML turi būti 
paruoštas iki gegužės 1 die
nos. Pirmos paskaitos, skirtos 
susipažinimui ir apmokymui, 
bus pristatytos UIC dr. Arūno 
Draugelio. 

Viligailė Lendraitienė pra
nešė, kad jau gautas 50,000 
dol. palikimas, skirtas tik 
vaikų tuberkuliozei gydyti. 
Buvo nutarta ieškoti „mat-
ching grant", t.y. lygiai tokio 
pat dydžio sumos iš kokios 
nors fundacijos. Šį projektą 
sutiko koordinuoti ir jam va
dovauti Marytė Nemickienė ir 
Lidija Ringienė. Bus bandoma 
atnaujinti Vaikų tuberku
liozės ligoninę Vilniuje, įde
dant naujus langus, sutvar
kant pastatą, kad malonesnė 
aplinka padėtų vaikams gydy
tis ir sveikti. Nemickienė žada 
važiuoti į Vilnių apžiūrėti pas
tato ir nuspręsti, ką galima 
batų toliau daryti. 

J . Lendraitis pranešė, jog 
tas pats yra daroma Jurbarko 
Vaikų ligoninėje, padedant 
senatoriaus Richard Durbin 
šeimos fondui. Šioje ligoninėje 
jau yra sudėti nauji langai, 
įrengta nauja aparatūra, iš
dažytos patalpos. Smagu gir
dėti, kad senatoriaus šeima 
pasirinko šį projektą ir jį tobu
lina. Aukojami pinigai, net 
gautos biržų akcijos, leis to
liau sėkmingai tvarkyti pa
statą. 

Aš pati, kovo 4-13 d. 
būdama Lietuvoje, aplankiau 
Sveikatos apsaugos ministe
riją. Be kitų reikalų pasiteira
vau ir apie tą ypatingą talpin-
tuvą. Man pranešė, kad penk
tadienį jis buvo iškrautas 
Klaipėdos uoste, o pirmadienį 
(kovo 13 d.) pristatytas į Vil
niaus miesto sandėlį. 

Paskutinės mano kelionės į 
Lietuvą metu bendraujant su 
menininkais, giminėmis, pro
fesionalais ir paprastais žmo
nėmis nuo Rokiškio, Juodupio, 
Kauno, Garliavos, užgaulingų 
žodžių negirdėjau. Didžiausias 
nusiskundimas yra didelis ne
darbas ir atlyginimų išmokė
jimo delsimas. Rokiškyje, kur 
mokytojauja mano pusseserė, 
atlyginimai nemokami • nuo 
sausio mėnesio. Ji taip pat 
dirbo vietinėje spaudos redak
cijoje, tačiau ir ši turėjo už
sidaryti dėl pinigų stokos. No
risi tikėtis, jog neilgam. 

Viename iš „Armonikos* 
koncertų, vykusių Lazdijuose, 
smagu buvo išgirsti iš Lazdijų 
ligoninės vyr. gydytojo „Ačiū", 
už tai, kad jų nepamirštame ir 
nuolat remiame. Į koncertą 
buvo atvykę Seimo nariai Lai
ma Andrikienė ir Vidmantas 
Žiemelis. Jie parodė nemažą 
susidomėjimą mūsų organiza
cijos veikla. Žiemelis sakė, 
kad jis nemano, jog Seime yra 
daug žmonių, susipažinusių 
su LML bei jos veikla, ir tai 
ateityje turėtų būti atitaisyta. 

Naujas Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto dekanas 
dr. Dainius Pūras prašo pagal
bos Protinės sveikatos (Men-
tal health) srityje. Dr. Pūras 
yra vaikų psichiatras ir talki
ninkauja A.P.P.L.E. organiza
cijai, dalyvaudamas su paskai
tomis kiekvieno suvažiavimo 
vasarą metu. Kaip tik šią va
sarą iš Čikagos Illinois univer
siteto į Vilnių vesti seminarų 
atvyksta keletas psichiatrų, 
beje, savo pačių lėšomis. Semi
narą organizuoja ir juos lydės 
dr. Sigutė Plioplienč. 

Su atvykusiais į Vilnių 
Klaipėdos Visuomenės sveika
tos centro direktoriumi dr. Ri
mantu Pilipavičiumi ir dr. 
Rita Vainauskiene tarėmės 
dėl Pirminės sveikatos prie
žiūros (PSP) programos bei jos 
tęstinumo, ši programa sėk
mingai vyksta 26-iose Klai
pėdos miesto ir 11-oje Klai
pėdos rajono mokyklų, šią va

sarą PSP programą pristaty
sime A.P.P.L.E. mokytojų 
suvažiavime Šalčininkuose. 
Bus bandoma tą patį padaryti 
ir Šiaulių bei Kauno miesto 
mokyklose, su PSP programa 
supažindinant tų mokyklų di
rektorius ir mokytojus. Taip 
pat kalbėjomės su dr. Alek
sandra Genovaite Davida-
vičienė iš Pedagogikos institu
to. Iki rugsėjo 1 dienos ban
dysime šią programą įvesti 
daugumoje mokyklų, kadangi 
susidomėjimas yra didelis. 
Nors vertinti programą šiek 
tiek anksti, tačiau iš per pu
santrų metų sukauptų anketų 
rezultatai matomi. Iš čia toks 
susidomėjimas. Dr. Davida-
vičienė iš pradžių PSP pro
gramą vertino gana priešta
ringai, tačiau dabar vertina 
teigiamai, ypač po suvažia
vimo Klaipėdoje, įvykusios 
1999 m. gegužės 13 d. 

Galima matyti, kad LML 
veikla nesilpsta. Kai vienas 
pasodintas medelis paūgėja, 
sodiname kitą, po kiek laiko 
sukraunami žiedai, kurie pra
žįsta ir duoda vaisių. 

10-01-00 a rba 00-10-01 

Pasižymėkite šią datą, ame
rikietiškai ar lietuviškai. Ne
galime nuleisti rankų ir nepa
minėti mūsų iškilmingo de
šimtmečio pokylio. Švęsime 
dešimtmetį gamtoje, gražioje 
Montefiore sodyboje Lemonte. 
Švęsime kitaip: ne šeštadienio 
vakare, o sekmadienį dienos 
metu. 

Pokyliui vadovauti sutiko 
energinga, aštuonių vaikų mo
tina, Rima Sidrienė. Padėjėjos 
pareigas sutiko atlikti Vida 
Jonušienė. Pokylis skirsis nuo 

Rima Sidrienė. 

anksčiau buvusių. Jo tema 
bus „viduramžiai". Jeigu kas 
norėtų ateiti apsirengęs kaip 
Vytautas, Gediminas arba 
Kęstutis, Birutė, Aldona arba 
Vaidilutė — neprieštarau
sime. 

Atsirado dar dvi jaunos 
energingos mamos: Lina Žlio-
bienė ir Daina Siliūnienė. Jos 
rūpinsis rezervacijomis. Išlei
sime sukaktuvinį leidinį. Vi
sus susidomėjusius iš anksto 
kviečiame siųsti sveikinimus, 
gal ir pridedant auką, paden
giančią leidinio išlaidas. Poky
lio metu galėsite išbandyti 
savo laimę, galbūt jums teks 
du bilietai kelionei į Lietuvą! 
O gal laimėsite pinigų. 

Norime paprašyti, kad tą 
dieną paskirtumėte pabendra
vimui su LML pokylio komite
to nariais ir visais jų ben
dražygiais. O jei ateisite pa
sipuošę viduramžių puošniais 
drabužiais, bus dar smagiau. 
Nepamirškite — amerikie
tiškos 10-01-00 arba lietu
viškos 00-10-01 — datos. 

Pranė Šlutienė 

Daug metų dirbusios su LML (ii kairės) Audronė Gulbinienė ir Rita 
Riškienė dalinasi įspūdžiais su senatorium Diek Durbin jam ruošto pobū
vio balandžio 9 d. metu. Nuotr. Indrės Tgūnėlienės 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SVEIKINAME VISUS SU ŠV. VELYKOMIS! 

Pavasari ir vasarą kviečiame 
keliauti su mumis. Turime pačias 

geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu Šiais metais patys negalite 
aplankyti giminiu Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę patogiausiais 
maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis \ mus. 

A m e r i c a n Trave l Serv i ce 
9439 S.Kedzie, Evergreen Pa rk , IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravel8ervice.com 
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http://www.americantravel8ervice.com
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Tada ramiai, be audrų 
baigėsi pavasaris, visas lau
kas sušlamėjo žalia žaluma ir 
į medinio denio vertikalias 
lenteles pradėjo remtis sprigių 
krūmeliai. Smagu tada būda
vo ankstų rytą išeiti į lauką. 
Erdve pinte pynė kvapus žy
dėjimas, kietu, aliumininiu 
žvilgesiu švietė drėgna žolė, o 
namo šiauriniu šonu besijuok
dama vėl stogo link keliavo 
nemari kerpė. Ji šliaužė liet
vamzdžio link, kerojosi į visas 
puses, samanos spalva pasi
šokinėdama, iškeliaudavo ir 
sustodavo kaimyno žolės iš
mintam rate. 

Tas ratas buvo šventa Lee 
Ping teritorija. Šia vieta dali
nomės tik tiek, kad abu iš 
pradžių- kovojom su kiaulia-
pienėm ir karingais dobilė
liais, tačiau vėliau vieningai 
sutarėm, kad šios piktžolės 
yra senesnės už visas kul
tūras, ir nuo tos dienos abu 
aplįnkai leidome vystytis, pri
tariant labai liberaliem darži
ninkystes principam. Lee Ping 
tačiau buvo svarbu, kad jo ra
tas liktų ratu, ant kurio, gin
klo medžio sėklų afrodisinėm 
savybėm prisiekęs kinietis, ga
lėtų atlikti kasdieninę mankš
tą. Guminėm šlepetėm kasryt 
jis iššlepsėdavo į savo ratą, 
kažkam triskart linktelėdavo 
ir pražūdavo tylioj hipnozėj su 
gamta. Ant žolės tampydavosi 
ir groteskiškai sukinėdavosi 
neaukšto žmogaus šešėlis, kilo 
rankos, tūpė kūnas, pozicijas 
keitė plokščiapėdės kojos. Lee 
Ping ratą pešiojo pavasario 
energija, ant telefono ir kabe
lio vielų įšildytom plunksnom 
supėsi varnėnų ir juodvarnių 
būriai. Tokį stulbinantį pava
sario rytą į mūsų namus at
keliavo Kvaksytė. 

Niekas nežinojom, kaip ji at
sirado po* sena, kreiva kriauše. 
Medis augo kiemo pakrašty, 
nors ir senas, pavasarį 
siūbuodavo žila galva, o ru
deniop jo šakas žemėn traukė 
didelių, žalių kriaušių derlius. 
Šio seno vaismedžio šakose 
kabėjo dvi lesyklėlės, kurias 
aistringai purtė pralėkdami 
paukščių būriai ir sėklų per
teklių negailestingai žėrė į 
kuokštais ir stiebais dygstan
čią žolę. Ten dygo garstyčios, 
saulėgrąžos, usnys ir dar dau
gybė kitų augalų, savotiškai 
pakeisdami tręštą ir karpytą 
aplinkos vaizdą. Vieną rytą 
ten suradau mažą, pūkuotą 
gyvybę, parsinešiau namo ir 
apgyvendinau nedidelėj batų 
dėžutėj. 

Mėlyną batų dėžutę išklojau 
popierinio rankšluosčio kva
dratais, įstačiau dubenėlį van
dens, papyliau dribsnių ir 
pristūmiau į nuošalų virtuvės 
kampą. Išgąsdintas mažylis 
rėkė teroro balsu. Iškėliau iš 
dėžutes, atsargiai apglėbiau 

Kur plukioja Kvaksytė, ten ir Kvaksinėlis... Nuotr. R. Kisieliaus 

KVAKSYTĖ 
LIUDA GERMANIENĖ 

dviem delnais ir priglaudžiau 
prie veido. Abi rankos jautė 
skubų širdies plakimą, kuris 
spurdėdamas keliavo abiem 
rankom, bėgo pečiais ir, visoj 
pasąmonėj apsukęs ratą, grįžo 
atgal į rankas. Tas pačias, ku
rios visą vasarą augino ir 
mylėjo gražią raibą laukinę 
antį. 

Gyvenimas batų dėžutėj 
trumpai būtų atitikęs Kvak-
sytės ir namų šeimininkų rei
kalavimus, jeigu į košę nebūtų 
permirkęs batų dėžutės dug
nas ir autoritetingas antytės 
reikalavimas vis daugiau ir 
daugiau erdvės: Nuo saulės 
sukalėme priedangą ir labai 
iškilmingai Kvaksytę perkė
lėme į balkoną. Dangus, bal
kono grotelės, vėjelis, šalia 
stovintis jau gero dydžio ba
seinėlis, per visas balkono 
grindis išmėtyti salotų lapai 
augino vienišą, laukinę būty
bę. Šlepsėdavo mūsų Kvak
sytė balkono grindų lentelėm, 
snapu šliurpdama ir košdama 
baseinėlio vandenį ir be jokio 
pasigailėjimo, pasipurtydama 
laužė visus civilizuotos higie
nos reikalavimus. Kur kadaise 
puikavosi raudonmedžio bal
konas, dabar vienam gale tu
pėjo, plastikine dušo užuo
laida, būda, o visame balkono 
ilgy dūzgė, zirzė ir mirties kil
pas raitė įvairaus dydžio 
musės. Balkono apačioj susi
rinkdavo kaimynų vaikai, 
stabtelėdavo mamos, nesu
prasdamos, kam reikalinga ta 
žuvimis ir apskritimais deko
ruota užuolaida, lentgaliai ar iš 
vis laukinė .anas platyrhyn-
chos" moderniam balkone. O 
visiem praeinantiem smalsuo
liam aiškindavau savo meilę 
florai ir faunai, tačiau jų vei
duose teišskaičiau tik vieną, 
neaiškų kaltinimą: „This lady 
mušt be nuts". Turbūt ir chro
niškai besišypsantis ponas 
Lee Ping, pro gyvatvorės 
plyšius, stebėdavo mane dviem 
siaurom, antienai prijaučian
čiom gurmaniškom akim ir 
laukdavo Kvaksytės įžygiuo
jant į jo išminto rato teritoriją. 

O Kvaksytė augo. Visą va
sarą kelionė iš balkono j kie
mą tapo juokingu ritualu. Va
saros gale mano augintinė 
tiek užaugo ir pasunkėjo, kad, 
nešant rankose, jautėsi lyg 
didelis, šiltas, spurdantis ke
palas, kurį prilaikyti jau buvo 
reikalingos abi rankos. Kvak-
sytei rodžiau žolę, žemę ir 
lietų, kad, išmokusi skristi, 
pajustų laisvę erdvėje ir visais 
genais įsilietų į pasaulį virš 
balkono ir žmogaus. Kieme ją 
vedžiojau po žolę, aiškinau ir 
rodžiau skraidymo taisykles. 
Sėkmingiausios pamokos, vis 
tik, būdavo tada, kai vilkė
davau seną, gėlėtą chalatą. 
Raudonos, geltonos ir dar ne
aiškios spalvos aguonos taškė 

chalato priekį, nugarą ir žalių 
lapų juostom dingo plačių ran
kovių klostėse. Tos klostės 
buvo pirmieji Kvaksytės na
mai. Būdavo, užlipu ant suolo 
ir antį lengvai išmetu į orą. Ta 
sparnais plekšt-plekšt ir kaip 
didelė, plunksnuota, šaukianti 
bomba žnektelėdavo ant že
mės. Ir taip vieną kartą, 
antrą, kol pagaliau nutariau 
šiek tiek pakeisti skraidymo 
pedagogiką. Užlipusi ant suo
lo, anties nebemesdavau, o 
kartu su ja šokdavau ant 
žolės. Skrisdavo chalatas kaip 
parašiutas, mirgėdavo medvil
niniam fone ištaškytos daugias
palvės gėlės ir dilginančiai 
perštėdavo atitrenktos kojų 
pėdos. Antis pasipurčius nu
krypuodavo tolyn, o aš likda
vau ir į rasotą žolę trindavau 
tokiai gimnastikai neparuoš
tas pėdas. O, kad būčiau tada 
supratus homo sapiens ribo
tumą vienai, svarbiai Kvak
sytės pamokai. 

Spalio mėnesio pradžioj, ka
da virš galvų pradėjo temptis 
išskrendančių paukščių eska
drilės ir gamtą retkarčiais 
prašluodavo spalvos rudens 
ranka, Kvaksytę supakavau į 
žalią popierinį maišą ir gar
bingai nuvežiau į privatų Mor
ton Arboretum parką. Tai žavi 
vieta, apsodinta įvairiom 
medžių ir krūmų atmainom, o 
pavasarį dalis parko žolės 
užsidega geltona narcizų spalva. 

2alią maišą atnešiau iki 
Marmo ežerėlio ir pastačiau 
šalia hamamelio krūmo. At
sargiai jį pradariau, palen
kiau, iš dugno gilumos garbin
gai iškrypavo — ir tiesiai į 
ežerėlio vandenį, į plaukiančių 
laukinių žąsų ir ančių būrį 
puolė mano užauginta Kvak
sytė. Didesnė už kitas ir, be 
abejo, gražesnė. Stovėjau sa
votiškos nu08talgijos įkalta į 
velėną, į žemę, į momentą. 

„Barakų kultūra baroko pa-
unksmėje" — tokį nelinksmą 
pavadinimą gavo išeivių kul
tūrinė veikla pokario Vakarų 
Vokietijoje. Dabar, kai mus 
nuo laiko skiria kone pusė 
šimtmečio, jo nemačiusiems 
šis margas ir turiningas vyks
mas tam menkai tinkančiose 
sąlygose težinomas iš įvairių 
jo aprašymų. Deja, kad ir kiek 
jų skaitytum, vis tik sunku de
ramai įvertinti jo mastus bei 
pasiekimus, kaip ir tą faktą, 
kad su lietuvių kultūriniais 
pasiekimais stengtasi supa
žindinti ir svetimtaučius. Net 
karo metu Vokietijoje rengti 
koncertai, o, jam pasibaigus, 
išeiviai sukūrė daug meno 
sambūrių, kurie per penkerius 
metus saviems ir svetimiems 
surengė kelis šimtus koncertų. 
Plačiai garsėjo „Čiurlionio", 
„Lietuvių tautinis", „Daina
vos", J. Štarkos vyrų choras ir 
kiti vienetai. Su koncertais po 
Vokietiją bei kitas Vakarų Eu
ropos šalis keliavo ir pavieniai 
menininkai — dainininkai bei 
muzikantai. 

Neatsiliko ir į dramos sam
būrius susibūrę aktoriai. Pa
vyzdžiui, Augsburgo lietuvių 
dramos teatras 25 stovyklose 
parodė 138 spektaklius. Daug 
parodų — kolektyvinių ir indi
vidualių — surengė lietuvių 
dailininkai. 

Apie šiuos ir kitus išeivių 
kultūrinius pasiekimus gali
ma kalbėti ir kalbėti, jie pada
rytų garbę ir nemenkai ne
priklausomai valstybei. Ta
čiau šalia juos primenančių 
faktų, dalyvių atsiminimų yra 
ir dar kai kas — leidiniai apie 
to meto išeivių meno vienetus 
ir įvairių renginių programos. 
Šiuo atžvilgiu išsiskiria Lietu
vių dramos sambūris „Atža
lynas". Pradėjęs savo veiklą 
1946 m. ir iki ją baigė 1950 m. 
Čikagoje, kur susijungė su vie

tos lietuvių teatru, sambūris 
suvaidino 99 spektaklius. Per 
tą laiką J. Blekaitis, A. Škė
ma, S. Pilka ir V. Valiukas 
režisavo K. Binkio „Atžalyno", 
F. Šilerio „ Turandot", A. Škė
mos „Vieną vakarą", S. Sant-
varo „Žvejai" ir A Gustaičio 
„Sekminių vainikas" pastaty
mus. 

Sambūris išleido trijų spek
taklių — „Atžalyno", „Turan
dot" ir „Žvejai" — programas 
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
ba. Paprastai jose būdavo ki
tataučiams skirtas pjesės turi
nio atpasakojimas, spektaklio 
akimirkų, režisierių, dailinin
kų ir dekoracijų nuotraukos. 

Veiklos metinių proga 1947 
m. pasirodė 30 psl. albumėlis 
„Hanau lietuviai vaidintojai 
'Atžalynas' ". Jame buvo visų 
sambūrio narių nuotrauka, 
veiklos apžvalga lietuvių bei 
anglų kalba, S. Pilkos pareng
ta lietuvių teatro istorijos ap
žvalga „Tradicijų paunksmėje" 
ir taip pat dvikalbiai A 
Škėmos, V. Valiuko ir K Je-
zersko tekstai, dekoracijų es
kizai, spektaklių nuotraukos. 
Be to, kaip atvirutės, buvo 
išleisti K. Jezersko darytų de
koracijų eskizai. 

Tais pačiais 1947-siais, bet 
jau antrųjų veiklos metinių 
proga, pasirodė ir leidinėlis 
„Lietuvių tautinis ansamblis, 
1945-1947". Be to, ansamblis 
išleido ir savo spektaklių pro
gramas. 

Savo spektaklio „Kopelija" 
programą anglų kalba išleido 
ir Lietuvių tremtinių baleto 
teatras. 11 psl. leidinėlyje iš
spausdinta ne tik dekoracijų 
eskizų, spektaklio akimirkų 
bei dalyvių nuotraukos, bet ir 
lietuvių baleto praeities ap
žvalga. Apie daugelį lietuvių 
dailininkų parodų primena jų 
katalogai, kurie paprastai irgi 
buvo keliakalbiai. 

Kvaksytę žnaibė laukinės an
tys, pešė akiplėšos žąsys, pa
krantėje kilo dumblas, raibu
liavo vanduo ir nežmoniškai 
šaukė laukinio paukščio bal
sas. Pradžioj ji ežero paviršių 
daužė sparnais, kilo iš van
dens ir vėl smuko gilyn, kol 
beliko tik kyšantis grakštus 
anties kaklas. Slystelėjau pa
kalne į dumbliną vandenį, iki 
kelių įklimpau į šiltą Marmo 
ežerėlio pakrantę ir, abiem 
rankom griebusi, ištraukiau 
skęstančią antį. Apkibusios 
pūvančiais lapais ir žolėm, abi 
kopėm šlaitu aukštyn, gerai 
nesuprasdamos žmogaus mei
lės paukščiui ir paukščio prisi
rišimo žmogui. Ji sekė mane, 
nors šlapios plunksnos, kaip 
smulkiai karpyti skudurai, 
vilkosi žeme. Sausos, be rieba
lo ir gąsdinančios. Pasileidau 
bėgti. Pieva, takeliu, tarp krū

mų, kuo toliau nuo vandens, 
nuo paukščių, žolių, ežero, 
nors kaip siaubą drauge trau
kiau rėkiančio paukščio balsą 
ir ritmišką, sunkų sparnų 
plapsėjimą. Kvaksytė mane 
vįjosi. Pro ištaškytas chalato 
gėles, balkoną, laiką ir ilgą, 
mielą vasarą. Įbėgau į mašiną 
ir užtrenkiau duris. Sau, ir 
viskam, kas buvo. 

Dar vieną kartą grįžau prie 
Marmo ežerėlio. Atsisėdau. 
Vandens paviršių pašiaušė 
sparnai ir šalia, krypuodama 
ir tampydama kaklą, nutūpė 
Kvaksytė. Vidury vis dar ty
vuliavo pusplikė salelė, šna
rėjo karžygiškai tiesūs, iš
džiuvę ajerų kardai, pakrantę 
vargino rudens paberti lapai. 
Nuo žemės pakėliau kelias 
plunksnas, suspaudžiau abie
jų rankų delnuose. Juose vėl 
plakė maža, laukinė širdis. 

Nors pavasaris šįmet labai nerangus, bet tu lpės ilgiau ne
beiškentė — pražydo margaspalvės j u marios... Nuotr. V. Maželio 

Nors ir kaip keistai skamba, 
tačiau pasitaikydavo, kad 
spektaklių programos tapdavo 
spekuliacijos objektais ir ne
menkų skandalų priežastimi. 
Konkretus pavyzdys — Lietu
vių tautinio ansamblio progra
mos, kurios būdavo platina
mos prieš koncertus gastrolių 
po Vokietiją metu. Platintojos 
— ansamblio merginos tauti
niais rūbais ar stovyklų gy
ventojos — surinkdavo ne
menkas sumas, ypač jei būda
vo koncertuojama amerikiečių 
kariams, nes kai kurie atsily
gindavo cigaretėmis ar net tuo 
metu aukso vertės doleriu. 
Ansamblio nariai pastebėjo, 
kad jų administratorius į paja
mas užrašydavo labai nedi
deles sumas, nors merginos 
pririnkdavo apsčiai pinigų. 
Vis tik, kad įrodytų apgavys
tę, neužteko įrodymų, kol an
samblis neišvyko gastrolių į 
britų zoną. 

Administratoriaus sekliai 
buvo įsitikinę, jog ir čia su
rinktos pajamos buvo daug di
desnės nei užpajamuotos. Ka
dangi gastrolėse programas 

platino ir surinktus pinigus 
administratoriui perduodavo 
stovyklų komitetai, buvo tiki
masi, kad pasiseks įrodyti ap
gavystes, surinkus iš jų žinias. 
Aistras pakurstė ir pats ad
ministratorius, kuris, matyt, 
nusprendęs, kad jis nebau
džiamas, visai prarado saiką 
— ėmė savo merginai pirkti 
brangius kvepalus ir žiedus 
spekuliacinėmis kainomis. An
samblio narių kantrybė trūko 
ir administratorius prarado 
savo pareigas, tačiau tik po il
gos bei permainingos kovos 
ansambliui pasisekė atgauti 
gana tiems laikams žymią jo 
nusuktą pinigų sumą. 

Dabar, po tiekos metų, šie 
leidiniai pasimetę bibliotekų 
lentynose, tačiau besidomin
tiems išeivių kultūriniu pali
kimu jie kitąsyk iškalbesni ir 
už ilgus straipsnius. Gaila. 
kad toli gražu ne visos rengi
nių programos ar parodų ka
talogai pasiekė mūsų dienas ir 
apie kai kuriuos to meto kul
tūrinius įvykius težinome tik 
iš trumpų paminėjimų ano lai
ko spaudoje. 

„DRAUGAS" 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 

papiginta kaina: tik ui 65 dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

Mecenatas prašo „DRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo 

vaikams^ vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iŠ 

Lietuvos. 

Papiginimas tęsis iki liepos 1 d. 
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Tai—Jūsų laikraštis! 
Klaras Rugienas skutinėti margutis!. J 
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Reikalingi sandėlio darbininkai! Vidaus 
ir lauko statybiniu medžiagų tiekimo 
kompanija pnima: sugebančius pakelti 60+ 
svarų Apmokysime darbštų darbininką 
operuoti auto pakrovėją. truputi anglų, gerai 
apmokamas + ..benefits' Pareiškimus 
priimame asmeniškai atvykus Rtinke Sup-
)1> Companv. 1400 Sheldon Dr, Elgin. 
L" 60120. ZMiioo i 

VVindo* Washers Nceded! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have valid driver's license and trans-
ponation Mušt be fluent m Enghsh. 
L.A. VIcMahon VVindov. VV'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikia darbininkų vidaus ir 
išorės remontams. Geras 
uždarbis, darbas visus metus; 
galimybė gauti butą. Skambinti 
630-327-3887. uiono 

FINANSUOJAME 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ 

TeL: 773-735-3555 
[tyifįj Direct l ine : 

773-461-0961 
NAURIS TANKEVIČIUS 

Loan Officer 
•Nuosavybės pirkimas be pra
dinio įnašo 
•4% dovana pradiniam įnašui 
Čikagos mieste 
•Nemokamai: išankstinis pasko
los tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas 
Ieland Mortgage Network, Inc. 
5958 S. Pulaaki 
Chicago, IL 60629 

Reikalingi darbininkai valymo 
darbams Floridoje. Darbas 
naktinis. Skambinti t e l . 
F lor idoje 1 -863-676-1634; 
Čikagoje 1 - 7 7 3 - 5 8 2 - 9 5 5 4 . , ^ 

Apt For Rent 
Vic 63rd & Kedzie 

2 nu studio apt w/kitcbenette, bath 
credit cbeck/ref.required 

$375/mo.+ uul and sec deposit | 
773-838-9284 

P.u(UJIKI . IMI . IS t i u p u t i 
ntb.t ic j t . lv i jMJus a r c h i t e k t o 
st ipl . inuot iv i ui it (j n . im. is su 

tj.it.izu S.ikitiosv prie t i t r o 
K.nu.i prieinami) 

I t I 011 J 70 47 S 1694 

Looking for workers for 
remodeling inside & outside. 
Excellent pay, work all year 
around. Apts. available. Call 
630-327-3887. MTUOO 

VVant to buy accordion 
or a concertina. 

Tel. 708-755-6444. § 
Teirautis lietuviškai. * 

HAPPY EASTER TO ALL OF 
OUR CUSTOMERS FROM 
Crawford Sausage Co., Inc. 
2310 S. Pulaski, Chicago, D. 

773-277-3095 
„Everything fresh as a daisy" 

Apt For Rent 
Vic. Midway airport. 2 bednn. 
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo. 
Adults, no pets. Call after 5 
pjn-, teL 773-585-5757. U6iM 

Bnaomojamas vienas mieg. 
kamb. su virtuvės privilegija 2 
asmenims. Tel.: mobilus 773-
317-6965, namų 773-476-
" 5 1 * 2492/01) 

HAPPY EASTER TO ALL 
FROM LAVVN LANES 

7650 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

773-582-2525 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

Kompiuterių remontas, 
programinės įrangos tvarkymas. 

kompiuterių ir programų 
„upgrade", virusų naikinimas ir. 

apsauga nuo jų. 
TeL 773-879-3S2S. ; 

Reikalinga auklė prižiūrėti 14 
mėn. berniuką ir padėti 
sergančiai motinai. Skambinti 
Gediminui po 6 v.v., tel. 847-
277-9469. 

52 metų vyras i i Lietuvos, 
susikalbantis angliškai, turintis 
nuosavą automobili, ieško darbo. 
Gali slaugyti ligonį ir tvarkyti namų 
Okį bet kur JAV. Skambinti 734-
482-3699. mm. 

Nuosavame name galiu 
prižiūrėti vaikus. Yra didelis 
kiemas. Turiu patirtį. Amžius 
neribotas. Kreipus į Eriką, 773-
737-2131. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

AMERICAjVj^nŽį l v NfVROAU INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILVVAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 
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Ryga 
Kijevas 

\ Lvovas 
Minską-

i Vilnius 
* J ^ Maskva 
W St. Peterb 
f T«n ir at«-
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ten ir atgal į vieną pusę 
$409 
$409 
$509 
$409 
$409 
$409 

jtrgas $409 
išvykstama iki 04.06.00 
ivykatama iki 03.31.00 

5150VV BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

$385 
$385 
$385 
$385 
$365 
$385 
$385 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 N.MILVVAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5637 VV BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL 773-237-4747. 

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

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

NILES O F F I C E 
9509 N.MILWAUKEE 

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

42 metų gydytoja iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius arba vaikus ir gyventi 
kartu. Tel. 630-782-6306. 

Subrendusi moteris gali 
prižiūrėti pensininko amžiaus 
žmogų ir gyventi kartu. Vairuoja 
auto, yra legali JAV gyventoja. 
Skambinti Reginai pirmad., 
antrd., sekmad. nuo 7 v.v. iki 9 
v.v. Tel. 708-S32-341S. 2**03 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas: su 
vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų Tel. namų 773-476-0513, 
mobilus 773-317-6965. 

Balzeko muziejuje rasite 
šokoladinių saldainių iš Lietuvos 

ir kitų dovanų Motinos dienai. 
Muziejus veikia septynias dienas 

per savaitę. Skambinkite 
773-582-6500. 

Didelė amerikiečių bendrovė 
ieško dažytojų ir stalių. Reikia 
patyrimo ir turėti savo įrankius. 
Galima uždirbti nuo $12 iki $15 į 
vai Kreiptis: 9755 W. Farragut, 
Roseroonl IL. Tel. 847-928-1000, 
Ext-124. :»i&w 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ" DiiAUCO HŽZlAJlj) 

£* $-*.« *u>**:e 

lt makes a vvorld of difference vvhęn 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easer and more converver.t 

than SAS From Chicaco. we 

offer daiiy service to Vilnius ulBi 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 o m. 

departire gives you a reiaxed inom-

ing amvai for busmess or oieasure 

When you're ready to retum. you'll 

enioy same-day trave! back to 

Chicago t^rough our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Qass. you can be 

sure ou' service wiii be \vcrid-class. 

and wil! al!cw you to arnve -esteri and 

retreshed - all for a reasonabie fare. 

Fmd out what a wor!d of difference 

SAS car make for your next tnp. 

Just call your Trave! Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more mfor-

mation and speciai offers. visit 

our websitc at www flysas.com. 
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8900 SOUTH ABCHfcR RO/15, Wiuo«' SMUNKS, ILLUOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 S-ačių 

km 

40 U 60 s.ečių 

i t i O l : iOOH 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 imonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - iryksta 

pamokos) 

t 00 iki 13S svečių 

sf! 

125 iki 175 svečių 

MttUlBuJ* 
225 i<i 550 svečių 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Ch icago , IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE TOR Mfcl 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

LITHUANIA 
$0.21 p*f/ffttn 

Gr«tt 'a '^totr»ri4toftn»we»1d-«nyd«y,«nytinie. 
firhifornurtumcaTtLiMgDistenaePoft 

1-«flfl-44il-fl445 
Neringos stovykla ieško lietuviukai kalbančių ir kultūriniai stiprių vadovų 
dirbti sto• •. <k>je Marlboro. Vermont. nuo birželio 25 d. iki rugpjūčio 26 d 

Vadov.: praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir 
prižiūr: ą kasdienini gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe su 

vaikais (6-16 metų). Alga S330 savaitei. 
Susido:: ėję, pagal valdžios nurodymus, turi užpildyti darbo prašymą 
„Venru-t Department of Employment and Training Career Resource 

' anter" arba siųsti reziume anglų kalboje šiuo adresu: 
Job Order 628750 

Jobs & Training DivLsioh 
ermont Department of Employment & Training 

P.O. Box 488 
Montpener, VT 05601-0488 

Gydymai adatų pagalba be vaistų 
|alvos*r.-siruacijij*stretni*armto*si-
muštmu itt. skausmų nunalšmimas 

Gyo. mas vaistažolėmis 
Danutė'Havdedfe. R- ^., Dipi. Ac. 

Board f črtified Acupuncturist 
1,1.3^563-1301 

Pjlikitc / - :te hetiVHj irba anglų kalba 
Appointrre-s jvailabte on Toesdiys 9 a.m -

2 p rr, and Ttarjfaf 4 p m.-7 p m 
32l6 S Hahted St. Chtono, H-

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada iš accepbng applicants for 

Permaacitt Reskknce! 
For free mformation call: 

1773-282-9500. 
GTS conccmratMif <" immigration to 

Canada 
www irnmigration-service com 

Reikia 200 atmeni) Galima uždirbti viri 
$1000 i savaitę. Darbas pirmd -Jeltd 
Sekmd. dirba neprivaloma. Patirtis nebMna. 
Reikia: mokėti siek tiek *nJIIULJI, turėri savo 
auto Dirbama grupėmis po 2-3 mvn TA 
gyvenamuose namuose, ne dangonūjiuose 
Atvykite iiandien ir pradėkite darbą kovo 1 
d Tel. «3«-724-97«», 1«W Unlvrrsity 
Unc, llnM F. tJatt Ofdca Iki Yackky; 
vaitaot i pMus Iki OMo; tada 1 rrn* iki 

t Acadtiy; katrėn m Uaarenlty L—a. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTT>40eiX).rVv>ILlS\rClKATO§1 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karve kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rtteių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skJings", 

"softits", *decks', "gurters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tel. 630-241 -I912.t 

CDL vaanasiejai! Starybimurnedfcafų 
kompanija įeilko vairuotojų Cikafos ir 
pnemiesiiu, u*sakymu pri»urym»ms 
Tun sugehcti pakelti 60V svarų, ivari 
vairuotojo utonja, turi tilaikyti „dmg 
tęst" Sugebantys operuoti hidrau
liniais mechanizmais (auto Boom). 
pliusas nemokančiu* apmokysime 
Truputį anelų, gerai apmokamas • 
„benefits". Pareiškimus priimame as
meniškai atvykus Reinke Sopphr Co., 
1400 Sheldon Dr.. Klirin, IL M120. 

-4 ,MW 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L. Quality Body Sbop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome, dažome ir 

poliruojame, 
taip pat parduodame 

1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 i mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

Carezivers needed — 24 hour live in. 
work i2 days and off two days. Most 
jobs in soutnem Wisconsin ana north-
em Illinois Reąuired: mušt speak Eng
lish, expęrience. references, driver s 
license. Please call: Home Healthcare 
International. 1-262-763-2615. Eam 
$85 to $ 150 per day. Need someone for 
a quadruplegic (Male-legal). Need 3 
women for Altzheimer patient Will in-
terview on Wednesday. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
TeL: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

z 
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.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

GREIT PARDUt iM 

RErHAX 
REALTORS 

OFFC(773) SM - StH 
[ rreai 42S - 7ie» 

wmmm» 
R I M A S L.STANKUS 

> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vadoo 
12932 S. UGraoge 
P»*ū»Park,IL 60*44 
Bes.: 70S-341-080S 
Vok»Mafc773«4-7t20 
Paccn 708492-2573 
Fax: 70S-361-%18 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jer norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai', 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Mal i mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GelėslU sėst v i vato* šiandien! 

(630)-234<8222 

RealmartRjjfcg 
Realty Group Ine 

6602 S. Paimki Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-«ie0 Pactr 3U-3eS-a3«7 
Faz T73-5S5-3»*7 

GerMi. 
21. 

Aocent 
HomfAnders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawm, IRinois 60453 
Duakiem (708) 423^111 
VoiceK4aI(708)Z3^3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rae, 708-*2»O443 ^k 

ASTA TmĖmm ?•••• 
Profesionaliai Ir sąžiningai patamaula 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMAMCA 
Y d r — į 

77345»4878 
Psger 

773.2e8.3484 
CAteL 

630460-S988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S MIKULIS 

Perkraustoroe, 
išvežame senus daiktus. 

statybinių medžiagų atliekas ir 
Šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobiliu 636-816-7114. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir is lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773-927-9187. 

Window VVaaaen Needed! 
40,000 per year. We need 100rcrews. 
No exp. necessary. Will train. Most 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McManon Wlndow W«sMos> 
Tel. 866-820-6155. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 

J 7 7 3 g 2 5 - 4 3 3 1 . 

LIETUVnj TAUTINĖS KAPINfiS 
IEŠKOME DARBININKO šių 
metų sezonui, vyresnio amžiaus 
(gal pensininko), kuris nebijo 
dirbti lauke fizinio darbo. Turi 
turėti visus legalius darbo 
dokumentus (žalią kortelę), taip 
pat ir savo susisiekimo priemones 
— mašiną. Uždarbis neblogas. 
Skambinkite 708-458-0*38 nuo 
8 iki 4:30 p^). »»w 

Tai - Jūsų lalkraStts ] 
DRAUGAS 

l " t line********) • « • » • «J*M • • « » 

http://ntb.ticjt.lv
file:///vcrid-class
http://flysas.com
http://773.2e8.3484


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

NAMŲ REMONTAS IR VAIKŲ 
SAUGUMAS 

Atėjus pavasariui, daugu- rių. 
mas žmonių atlieka didesnius Neužtenka apie remontą 
ar mažesnius namų remontus, kalbėti vien tik su kontrakto-
Planuojant įvairius remontus, riumi. Apie remonto projektą 
apgalvojamas biudžetas, re- reikia pasikalbėti ir su vai-
montuotojo — kontraktoriaus kais, paaiškinti jiems elektri-
pasirinkimas, medžiagos lai- nių grąžtų ir skutamųjų pei-
kas ir pan. Bet dažnas už- liukų bei panašių įrankių pa
miršta ir nepagalvoja apie vojingumą. Tai paaiškinti bus 
svarbiausią dalyką — vaikus, ne sunkiau, kaip paaiškinti, 
kad juos reikia apsaugoti nuo kad neliestų karštos viryklės, 
galimų, su remontu susyusių, Geriausias bodas šeimai iš-
nesėkmių ar net nelaimių. v e n g t i v i g ų > g u remontu susi-

Pagal Jtemodeling Magazi- j ^ ^ nemalonumų — triukš-
ne" duomenis, apie 25 mibjo- mo, dulkių, svetimų žmonių ir 
nai namų savininkų remon- t t j ^ ^M t u o laikxi a t 0 8 . 
tuos šiais metais savo namus togų. Bet jai neturite tokio 
ir dauguma jų rūpinasi, kaip pasirinkimo ir remonto metu 
tuos remontus kuo saugiau- j u m g nHa& gyventi namuose 
šiai padaryti. Namų remontą- -.tULyn keletas patarimų, 
vimo ekspertai gali duoti visą Butelio remonto metu savo 
eile gerų patarimų, bet visų p ^ namuose susikurkite 
svarbiausia yra sveika nuovo- k į ^ gyvenviete. Sakykime, 
ka. Turint mažų vaikų, re- kad darbininkai iš pagrindų 
monto metu neišleisti jų iš remontuoja jūsų virtuve, tuo 
**"*• laiku apie savaite apsigyven-

Prieš pradedant bet kokio fcte rūsyje. Tai nėra per dide-
remonto darbus, reikia tam Us džiaugsmas, bet šeimai, tu-
gerai pasiruošti. Reikia pasi- rinčiai pozityvią pažiūrą, gali 
kalbėti su kontraktoriais ir būti ir visai neblogai. Šeima 
išsiklausti, kokio ilgumo bus tiesiog galėtų rūsį paversti 
jų vidutinė darbo diena, kiek stovyklaviete", žaidimų ir, 
darbininkų dalyvaus remonto reikalui esant, net kokį mė-
darbooae ir kokias medžiagas nesį galima taip pagyventi, 
jie ndudos remontui. Bet tokiam planui reikia tin-

Namų savininkai niekada fcamo D u į 0 asmenybės. Jei 
neturėtų pamiršti susitarti su tok8 projektas būtų tik nervų 
kontraktoriais dėl valymo. Sa- gadinimas, tai geriau išvykti 
vininkas turi žinoti, kas su 
rinks ir. padės į vietą elektri
nius įrankius, padės kopėčias 
ir išplaus darbo vietą, kai dar
bo diena baigsis? Kas patik
rins, kad aštrūs įrankiai, at
liekos bei nuodingos medžia
gos bos padėtos taip, kad vai
kai negalėtųjų pasiekti. 

Vaikams vietos, kur vyksta 
remontas, yra labai įdomios. 
Ypač svarbu, kad remonto vie
ta būtų išvalyta! Užtat pasi
tikrinkite, kas tai atliks ir 
žiūrėkite, kad tai būtų atlikta. 
Pasitikėti, kad tai savaime 
bus padaryta, nereikėtų. 

Reikia pasirinkti tokį kont-
raktorių, kuris darbą atlieka 
švariai ir tvarkingai, net jeigu 
už tokį darbą reiktų ir kiek 
daugiau primokėti. Kartais, 
tariantis dėl kainos, paima
mas toks kontraktorius, kuris 
mažiausiai prašo už darbą, ir 
tai gali boti todėl, kad jis nie
ko netvarko, baigės dienos 
darbą. Pvz., nepadėtos į vietą 
kopėčios, gali sugundyti vaiką 
lipti jomis, o paskui jis gali 
paslysti ir nukristi. Pasirin
kus netinkamą kontraktorių, 
vidutinio remonto darbas gali 
virsti slogučiu ir palyginti 
gan paprastą remontą paver
sti net gyvybei pavojingu. 

Patyrė ekspertai pataria, 
prieš pasirenkant kontrakto
rių remontui, nepagailėti lai
ko sužinoti, kaip jis dirba. Tai 
galite padaryti, gavę adresus 
tų namų, kuriuos kontrakto
rius yra jau remontavęs. Tuo
met nuvykite pas tuos žmo
nes, pas kuriuos tas kontrak
torius dirbo, ir su jais pasi
kalbėkite, ar kontraktorius 
dirbo profesionaliai, ar jo dar
bininkai nepalikdavo visko 
nesutvarkė, kiekvienos darbo 
dienos pabaigoje. 

Norintiems yra net paruošta 
brošiūra »How to Hire a Con-
tractor Without Getting Bur-
ned", tik reikia paskambinti 
Heckler įstaigai 219-464-8826. 

Norint sužinoti apie kont
raktorių, galima paskambinti 
į vietinį Better Bussiness Bu-
reau. Ten jums pasakys, ar 
yra skundų prieš kontrakto-

iš namų. 
Reikėtų, kad kontraktoriai 

tą vietą, kurioje dirba, už-

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 22 d., šeštadienis 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

dengtų dviguba, stora plast
mase, kai darbą baigia. O dul
kes darbininkai dienos pabai
goje turėtų nuplauti vande
niu, nes vanduo sugeria dul
kes. 

Dar vienas patarimas. Na
mo savininkai gali nusipirkti, 
arba išsinuomoti instrumentą, 
su kuriuo galėtų patikrinti 
oro švarą. Tai ypač svarbu, jei 
darbininkai skuta nuo medžio 
senus dažus, kuriuose yra švi
no, arba nuima „asbestos" nuo 
lubų ar sienų. 

Geri kontraktoriai sutiks su 
jūsų pageidavimu prašalinti 
šiukšles kiekvienos darbo die
nos pabaigoje, užuot po to, kai 
baigs visą darbą. Tai yra svar
bu, nes atliekos — aštrūs me
džio ar metalo gabalai, gali 
būti pagunda vaikui su jais 
pažaisti. 

O jeigu jūs pats atliekate re
monto darbus, yra dar dau
giau patarimų, kaip apsaugoti 
šeimą, vaikus. Ištieskite plas-

Uršulės Astrienės skutinėti margučiai. 

tikinj taką per grindis, dažai 
tikš ant jo, ir baigus dienos 
darbą, jį galima išmesti — tai 
apsaugos visai mažus vaikus 
nuo noro krapštyti dažų liku
čius nuo grindų ir kištis juos į 
burnytę. 

Nuvalykite visas dulkes nuo 
vaikų žaislų, kurios ten nusė
da, atliekant remontą. Ge
riausia — visus žaislus supa
kuoti ir padėti remonto laiku į 
šalį, pasilikus pačius vaikų 
mylimiausius, bet juos reikėtų 
nuplauti kiekvieną vakarą. 

Kai baigiate dienos remontą 
nusivilkite darbo rūbus, prieš 
įeidamas į tą dalį namo, kuri 
neremontuojama. Jei to nepa
darote, jūsų dulkini rūbai pa
skleis ne tik dulkes, bet ir 
chemines medžiagas visame 
name. O kai baigiate remontą, 
visus savo darbo rūbus įdėkite 
į maišą ir išmeskite į šiukšlių 
dėžę. 

Švino turį da^Si remonto 
metu yra patys pavojingiausi. 

Patariama pasiteirauti vieti
nėje „Environmental Protec-
tion Agency* įstaigoje, prieš 
pradedant remontą, kokiuose 
dažuose yra švino dalių. Ten 
gausite specifines instrukci
jas, kaip dirbti su tais pavo
jingais dažais. O jei nežinote, 
ir negalite sužinoti, ar namo 
dažai turi švino, tai galima 
patikrinti, nusiperkant spe
cialų „a swab tęst" įtaisiuką 
vietinėje dažų ar namų reik
menų krautuvėje. 

Daugumas žmonių, kurie 
patys atlieka namų remontus, 
dažnai nepagalvoja apie sau
gumą sveikatai, pvz., nepagal
voja, kad dažuose galėtų būti 
švino. Ekspertai pabrėžia, kad 
namų savininkai, norintys at
likti namų remontus patys, ar 
samdant tam reikalui kont
raktorius, žinotų visas apsau
gos priemones. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių.nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
Pa los Hi l ls , IL 
708-974-4410 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORIAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

WESTERN UNION i* 

Į DIDELES SANTAUPAS LAUKIA JUSŲf 
Kai savo artimiesiems pasiųsite pinigus per 
Western Union agentą, jūs gausite pasą „keliaut" 
į Dideles Santaupas. Tas pasas yra pilnas 
kuponų, kurie jums padės taupyti kiekvieną 
kartą, kai siųsite pinigus į Lietuvą ar kurį kitą 
kraštą Vidurio ar Rytų Europoje. 

Western Inion patarnaus jums ne tik 
atsakinga; ir greitai, bet suteiks galimybę 
nemažai vJtaupyti. 

Westem Union Money Transfer -
geriausia šio pavasario dovana jums ir 
jūsų artimiesiems! 

82,000 vietovių 
180 kraštuose 

• 30,000 JAV-jose 
• virS 90 Lietuvoje 

1-800-325-6000 
wwwwestemunion.com 

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. Calif ornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

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. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652 5 2 4 5 

1-iVUON 

2000 m. vasarą visi keliai veda į 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

* Mašinų rezervacijos 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-4236161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

http://wwwwestemunion.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Pal. J . Matulaičio misijos 
bažnyčioje Prisikėlimo Mi
šios Velykų dieną bus aukoja
mos 7 vai.r., eilinės Mišios - 9 
vai.r. ir 11 vai.r., kaip papras
tai. Išpažinčių bus klausoma
si: Didijį ketvirtadienį - 6-7 
vai.v. Didijį penktadienį 3 
vai.p.p. vyks liturgines apei
gos, po jų - 4 vai.p.p. išpažin
tys; Didijį šeštadienį išpažin
tys klausomos 3-4 vai.p.p. 

Gegužės mėnuo paskelb
tas apsisaugojimo nuo mela
nomos ir odos vėžio mėnesiu. 
Gegužės 3 d. nuo 10 vai. r. iki 
3 val.p.p. St. Xavier universi
tete (3700 W. 103rd St.; bus 
galima nemokamai pasitikrin
ti. Dr. Kastytis Jučas, Ameri
kos Dermatologų akademijos 
narys, paaiškino, kad nemoka
mas pasitikrinimas yra valsty
binės kampanijos už ankstyvą 
odos vėžio aptikimą dalis. 
Prognozuojama, kad apie 1.3 
mln. naujo vėžio atvejų bus 
diagnozuota šiais metais JAV. 
Dr. K. Jučas sako, kad gydyto
jai norėtų, jog pacientams kas
metinis odos patikrinimas tap
tų įpročiu. Susitarti dėl priė
mimo galite, skambindami tel. 
773-298-3731. 

Elena ir Edvardas Pra-
ninskai, gyvenantys Lemon-
te, tarpininkaujant PLC tary
bos pirmininkui K. Jeėiui. S. 
Džiugo fondui, įsikūrusiam 
Raseinių viešojoje bibliotekoje. 
padovanojo vertingų knygų 
lietuvių kalba. Knygos jau 
yra išsiųstos per Transpak 
bendrovę, kuriai vadovauja 
Romas Pūkštys. 

Nora Aušrienė yra jau pa
sižymėjusi keramike. Ji baigė 
Lietuvos Dailės institutą, o 
netrukus gaus meno ir teologi
jos magistro laipsnį Lutheran 
School of Theology Čikagoje. 
Dailininkė sako, kad jos kūry
binei brandai labai svarbūs 
buvo 1989-1990 metai, susifor
mavo jos stilius. Daugelis pri
simena sėkmingas N. Aušrie-
nės parodas Čikagos Čiurlio
nio galerijoje 1993 ir 1994 m., 
kur ji rodė variacijas Karoli
nos kriauklės tema - briau
nuotų formų, švelniai glazū
ruotas porceliano vazas. Kera
mikė rengia naują parodą -
Lake Side galerijoje 15486 
Red Arrow Hwy.. Lakeside. 
Michigan, tel. 616-469-3022; 
balandžio 29 d., šeštadieni, 
nuo 3 iki 6 val.p.p. bus ekspo
nuojamos ne tik dekoratyvinės 
vazos, bet ir kompozicijos su 
figūriniais elementais. Dau
giau žinių apie parodą galima 
gauti tel. 800-362-7251. Nuo 
Čikagos iki Lake Side galeri
jos - apytiksliai viena valan
da kelio. 

Prisikėlimo Mišios lietu
vių kalba Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažyčioje, 
Marąuette Parke, Velykų sek
madienį, balandžio 23 d., bus 
7 vai. ryto (.anksčiau būdavo 6 
vai. r.). Kviečiami esantieji ir 
buvę parapijiečiai bei svečiai 
— iš arti ir toli kartu švęsti 
Jėzaus Kristaus Pergales 
šventę. Velykų dieną 8 vai. r. 
lietuviškų Mišių nebus. 

PASALTJO KAUKIŲ 
PARODA 

Lietuviška Užgavėnių kau
ke, kurią Lakeviev muziejui 
paskolino Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus, šiuo metu 
demonstruojama vykstančioje 
parodoje „Faces of Diversity: 
Masks Around the World" 
< „Įvairoves veidai: pasaulio 
kaukės"). 

Kaukes naudojamos visame 
pasaulyje. Senovės egiptiečiai 
dėdavo kaukes mirusiesiems, 
tokiu būdu užsitikrindami, 
kad po mirties siela pažins 
savo kūną. Senovės Pietų 
Amerikos kultūrų atstovai 
kaukes naudodavo savo ritua
luose. Azijos tautos, graikai, 
romėnai kaukes naudojo teat
re. Iki šiol kaukes plačiai nau
dojamos Europoje Užgavėnių 
karnavalinėse eisenose. 

Lakevievv muziejuje vyks
tanti paroda siekia parodyti 
visų pasaulio kultūrų kaukių 
įvairovę ir atskleisti kultūri
nius bei religinius kaukių 
naudojimo skirtumus. Parodo
je eksponuojamos kaukės bu
vo skolintos iš įvairių muziejų, 
tarp jų iš paties Lakevievv mu
ziejaus Richard K. Meyer Afri
kos meno kolekcijos, Field mu
ziejaus. Illinois valstijos uni
versiteto specialių kolekcijų 
bibliotekos. Milvvaukee viešojo 
muziejaus. Illinois valstijos 
muziejaus. Eksponuojamos ne 
tik ritualinės ir teatre naudo
jamos kaukės, bet ir sporte — 
ledo ritulyje, beisbole, fechta-
vimesi. o taip pat ir kitos 
funkcionalios kaukės, tokios 
kaip dujokaukės, chirurgų 
kaukės ir kitos. 

Šalia parodos vyksta įvairūs 
renginiai: kaukių darymo iš 
molio pamokos suaugusiems 
ir vaikams, kaukių darymo iš 
popieriaus, audinio ir kitų me
džiagų, pamokos bei paskaitos 
apie kultūrų įvairovę vai
kams, specialios ekskursijos 
vyresnio amžiaus žmonėms ir 
kt. 

Paroda veiks iki gegužės 28 
d. Lakevievv muziejus yra Peo-
ria mieste. Illinois valstijoje. 
Jo adresas: 1125 W. Lake Ąve. 
Informacija teikiama telefonu 
309-686-7000. 

AR JVYKS LABDARINGAS VIENOS 
POKYLIS LEMONTE? 

Mūsų, 50 metų gyvenančių džiulės salės dviejuose aukš-
svetur išeivijoje, gyvenimo bū
das ir kai kurie papročiai jau 
skiriasi nuo tautiečių Lietu
voje. Mums kartais sunku su
prasti Lietuvos visuomenės 
pasirinktą politinį kelią. Jaut
riai reaguojame į vargstančius 
tautiečius Lietuvoje, o ypač 
našlaičius vaikus. Per dešim
ties metų atgautos nepriklau
somybes laikotarpį Lietuva 
stojo į lygią gretą su kitomis 
laisvomis valstybėmis. Lietu
va ima eiti į modernų laiko
tarpį. 

Vis dėlto tautiečiams Lietu
voje kartais sunku įsilieti į 
vakarietišką gyvenimą ir at
sisakyti savo per 50 metų 
įkaltą mąstyseną. Praėjusiais 
1999 metais įvykęs labdaros 
pokylis, Vienos balius, Vilniu
je, Lietuvoje, sukėlė maištą. 
Nemažai kalbų buvo ir pas 
mus. Tačiau lietuviai, gyven
dami Vakarų pasaulyje, su
pranta ir įvertina labdaros po
kylius. Kiekvienoje tautoje yra 
vargstančių, bet yra ir turtuo
lių, f juos mūsų akys krypsta, 
stengiamės juos įvairiais bū
dais paveikti, kad jie taptų 
dosnūs vargstantiems. Ir tik
rai, labdaringa jų veikla gar
sėja. O linksmintis kiekvienas 
nori, ypač jauni žmonės, ir to 
niekas neuždraus. 

Tačiau kilni Vienos pokylio 
tradicija Vilniuje, dar gerai 
neįsibėgėjusi nutrūko, išgąs
dinta vieno gatvės politiko. 
Šiais metais Vienos pokylio 
aukos turėjo būti skirtos Uk
mergės specialiai internatinei 
mokyklai. Barzdotas politikas 
rėksnys atėmė galimybę su
kelti lėšų taip reikalingai mo
kyklai iš privačių turtingesnių 
ir labdaringų Lietuvos pilie
čių. 

Čia rašančiai Lietuvoje teko 
lankytis kovo mėn., tuo metu, 
kai 15 kilomentrų nuo Vii 

tuose vos talpino svečius. Prie 
įėjimo laukiau, kas paklaus 
apie bilietą ir atsilyginimą. 
Tačiau niekas neklausė ir ne
kontroliavo. Atrodė, kad galė
jo ateiti ir vaišintis bet kas, 
turėdamas drąsos, šventėje 
dalyvavo Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, ministrai, 
seimunai kultūrininkai, me
nininkai ir kiti veikėjai su 
žmonomis ar palydovais. Sun
ku įspėti, kokia atranka buvo 
daroma sukviečiant svečius. 
Vaišės, įvairiausi gėrimai ir 
patarnavimas buvo be prie
kaištų. Stebint ir matant tokį 
pokylį, šalia stovinčiam tau
tiečiui galėjau tik tiek ištarti, 
kad mes išeivijoje tokių vaišių 
negalime turėti. Man teko va
dovauti ne vienam dainų ar 
tautinių šokių švenčių poky
liui, kur suvažiuodavo iki 3 
tūkstančių svečių, bet mūsų 
vaišės, palyginti, būna kuk
lios, o svarbiausia — už jas 
kiekvienas norintis dalyvauti, 
gerokai užsimoka. Tad ir kyla 
klausimas, kaip vyriausybė, 
ruošdama tokį prabangų Ne
priklausomybės pokylį taupo 
finansus, kur dės maisto liku
čius, nes maisto liko daug, ir 
kur yra tas rėksnys Šustaus
kas? Gal ir jis pats (jo nepa
žįstu ir daugybės svečių tarpa 
būtų sunku sutikti) ten daly
vavo. Čia turėjo būti jam tin
kama proga demonstruoti, nes 
ne vieną dieną, o gal mėnesį 
už tuos išleistus pinigus galėjo 
pavalgydinti gerą būrį bedalių 
vargšų. 

Balandžio 29 d., šeštadienį, 
8 vai. v. PLC, Lemonte, yra or
ganizuojamas Vienos labdaros 
pokylis. Jis nėra slaptas ir čia 
kiekvienas dalyvis aukoja 50 
dol. Tai — pirmas bandymas. 
Rengėjai tikisi sulaukti bent 

V. KLEIZA APLANKĖ 
„GELEŽINĮ VILKĄ" 

Mokslo metai lituanistinėse būti nepriklausoma 

niaus Čekoniškių kaime įvyko 200 svečių. Šio pokylio vyriau-
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slaptas Vienos pokylis. Kai
mas labai menkas, sulenkėjęs. 
Veikia dvikalbė lietuvių ir len
kų mokykla. Tą dieną snigo ir 
lijo. Tačiau labdaros pokylio 
entuziastų blogas oras nesu
laikė — vakarinėmis sukne
lėmis pasipuošusios moterys 
ir jas lydintys vyrai smagiai 
praleido vakarą kaime. Spe
cialiu autobusu atvyko tik 24 
poros, nes kaimo mokyklos sa
lėje tegalėjo tilpti tik 50 as
menų. Salė buvo išpuošta ver
bomis ir liaudiškais buities ra
kandais, o kaimo krosnis ir 
karštas vynas tuoj pat visus 
svečius sušildė. Vakaro prog
ramoje dainavo solistė Gin
tarė Skėrytė ir Čekoniškių 
folkloro ansamblis. Šokiams 
vadovavo profesionalūs šokių 
mokytojai ir muzikantai, ne
gaudami už tai jokio atlygini
mo. Svečiai surengė verbų 
varžybas, už ką buvo suauko
ta 1,000 litų. Iš viso dvikalbei 
mokyklai ir buities seklyčiai 
svečiai paliko 14,000 litų. 

Čekoniškių kaimo Vienos 
pokylis buvo plačiai aprašytas 
Lietuvos spaudoje, o dalyvavu
siems tas pokylis buvo daug 
linksmenis už pernykštį Vil
niaus Rotušėje. Norinčių tame 
pokylyje dalyvauti buvo dau
giau, negu galėjo ten sutilpti. 

Rašančiąjai ne Vienos poky
lyje, bet Kovo 11-osios dienos 
10-ties metų Nepriklausomy
bes minėjimo pokylyje teko 
dalyvauti. Kvietimas buvo as
meniškas, ir tikėjau ten maty
ti nedaug kviestinių svečių. 
Tačiau mano nustebimui 
„Stiklių Bočiuje", kiek teko 
girdėti iš rengėjų, buvo septy
ni šimtai dalyvių. Kelios di-

sia organizatorė ir sumanytoja 
yra kultūrininkė Lidija Taut-
kuvienė. Ji yra suorganizavusi 
garbės komitetą, kurio pirmi
ninkė yra garbės konsule 
Clevelande Ingrida Bublienė. 
Bus puiki, įvairiaspalvė pro
grama. Čia pasirodys dvi pro
fesionalų šokėjų poros iš Lie
tuvos, kurios yra laimėjusios 
daugelį tarptautinių konkur
sų. Pasirodys ir Čikagos vieti
niai menininkai. Nei vienas iŠ 
jų neima honoraro. Visas pel
nas bus skiriamas neįgalių, 
sergančiu vaikų internatą Uk
mergėje paremti. 

Šis pokylis yra skirtingas 
nuo kitų. nes jį organizuoja 
naujos jėgos, neseniai atvyku
sieji tautiečiai iš Lietuvos. Tai 
džiugi žinia, kad naujieji atvy
kę tautiečiai, nors tik pradė
dami savo buitinį gyvenimą 
svetimame krašte, atjaučia 
Lietuvoje pasilikusius nelai
mingus vaikus ir stengiasi 
jiems padėti. Mūsų pareiga 
yra organizatoriams padėti, jų 
neapvilti bet jų labdaros dar
bą paremti. Juk ir naujieji 
ateiviai supranta aukos pras
me: ne tik imti, bet ir duoti bei 
pagelbėti Sveikiname Lidįją 
Tautkuv enę, kuri daug dirba 
su vaikais, jaunimu bei orga
nizuoja šeimų susibūrimus. Ji 
turi daug patyrimo, ypač kul
tūrinėje srityje, tad padėkime 
jai. Jei kas negalės balandžio 
29 d. vakarą dalyvauti tame 
labdaros pokylyje, tai atsiųs-
kime sa o auką. Geri darbai 
turi savo prasmę, o nieko ne
veikiant, nieko/ir nepasidaro. 
Čia Šustauskas neosslos nie
kam kelio. Dalyvaukime! 

Marija Rėmiau* 

mokyklose artėja į pabaigą. 
Netrukus ir Maironio lituanis
tinės mokyklos moksleiviai ir 
mokytojai atsipūs, sulaukę va
saros atostogų, naujų įspūdžių 
ir kelionių. Istorijos būrelio 
„Geležinis vilkas" nariai išeis 
atostogauti, lydimi prisimi
nimų apie būrelio susirinki
mus ir sutiktus įdomius žmo
nes. 

Kovo 4 dieną būrelyje sve
čiavosi LR garbės konsulas 
Vadovas Kleiza. Jo paskaitos 
tema buvo 1990 m. Kovo 11 
dienos Nepriklausomybės pas
kelbimas. Priminęs mokslei
viams, kad Lietuva pastarąjį 
šimtmetį nepriklausomybę 
skelbė tris kartus, svečias pla
čiau aptarė 1918 m. Vasario 
16-osios ir 1990 m. Kovo 11-
osios nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo aplinkybes. 

Trumpai apžvelgęs 1918 m. 
ir 1990 m. tarptautinės padė
ties bei politinio ir ekonominio 
Lietuvos gyvenimo skirtumus 
prelegentas daugiau dėmesio 
skyrė 1990 metų įvykiams. 
Kas atvedė Lietuvą į Kovo 11-
ąją? Paskutinius du šimtme
čius Lietuva nuolat kovojo už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
1831 m. ir 1863 m. sukilimai, 
1905 m. įvykiai, 1918-1919 m. 
savanorių kovos, 1941 m. bir
želio mėn. sukilimas, partiza
ninis pasipriešinimas, Sąjūdis 
— tai vis pasireiškimai laisvės 
troškimo, kurio Lietuva nieka
da neišsižadėjo. 1988 m. užgi
męs Sąjūdis išjudino visą Lie
tuvą. Baltijos kelias, tūkstan
tiniai mitingai bei įvairūs po
litiniai pareiškimai rodė So
vietų Sąjungai Lietuvos norą 

1990 m. 
vasario 24 d. rinkimus į Lietu
vos Aukščiausiąją Tarybą lai
mėjo sąjūdžio kandidatai, ku
rie jau pirmame posėdyje iš
kėlė tikslą paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę. Lietuva ėjo 
legaliu keliu, ir spėjo pasinau
doti sovietine konstitucija, ku
ri leido respublikoms apsi
spręsti pasirenkant savo val
dymo būdą. Po metų, 1991 m. 
vasario 11 d., Lietuvą pirmoji 
pripažino Islandija. O rugsėjo 
mėnesį Lietuvos vėliava buvo 
pakelta New Yorke prie Jung
tinių Tautų organizacijos rū
mų. 

Paskaitos metu galėjome su
sipažinti su svečio atneštu 
Lietuvos nacionalinio muzie
jaus leidiniu, skirtu Lietuvos 
laisvės Sąjūdžiui. Tai puikus 
Sąjūdžio ir Lietuvos žmonių 
laisvės troškimo kovų doku
mentinis metraštis — su nuo
traukomis ir svarbiausių įvy
kių santrauka. 

Susitikimo pabaigoje Vaclo
vas Kleiza užsiminė apie šių 
dienų Lietuvos ekonominę pa
dėtį ir supažindino mus su di
plomatinių Lietuvos atstovy
bių veikla Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. 

Esame dėkingi svečiui už 
apsilankymą. Dešimties metų 
senumo įvykiai buvo, rodos, 
tik vakar. Bet dauguma moks
leivių juos žino tik iš tėvelių 
ar mokytojų pasakojimų. 
Kiekviena istorijos pamoka 
mokykloje ar paskaita istori
jos būrelyje turi savo prasmę. 
Kai kas bus primiršta, kai kas 
bus atsiminta ilgiau. Bet šie 
netolimi ir įdomūs įvykiai Lie
tuvos nepriklausomybės isto
rijoje turi vieną didelį privalu
mą — mes turime labai daug 
gyvų liudininkų. Mokslei
viams vis dažniau lankantis 
Lietuvoje vasaros atostogų 
metu yra puiki galimybė iš
girsti daug ir įvairių prisimi
nimų. Juk tuose įvykiuose da
lyvavo visa Lietuva. 

Rūta Kuncienė 

Nuotraukoje: „Geležinio vilko" būrelio vadovė Gražina Sturonienė, sve
čias - LR garbes konsulas Vaclovas Kleiza ir būrelio narė Karolina Lie-
ponytė. 

SKmlbt 
• A l d o n a S t u k s i t e 

Aug l i enė , gyv. Panevėžyje, 
Kniaudiškių 12-20, tel. 011-
370-6-445196, ieško pusbrolio 
H e n d r i k o A l g i r d o S t n k o , 
Kazio sūnaus. Algirdo tėvas 
Kazys, miręs 1966 m. liepos 5 
d. gyveno Čikagoje, 6928 S. 
Rockwell Ave. Atsiliepkite, 
paskambinkite t e l . 708-422-
3764. 247V00 

• Akcijų, b o n u be i k i tu 
v e r t y b i u p i r k i m e i r p a r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-479-7750 arba jo sūnus 
Andr ius Kurku l i s , tel . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
bany Corp . Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

• SagiTs r e s to ranas , 6814 
W. 87 8U Bu rbank , IL, teL 
708 598 0806, sveikina esamus 
ir busimus klientus šv. Velykų 
progs! Atgimkite pavasario 
džiaugsmu, pajudėkite ii namų, 
aplankykite mus, o mes ma
loniai jums patarnausime. Dir
bame 11 v j . — 8 v.v. Uždaryta 
pirmadieniais Iki pasimatymo! 
I rma i r B a r b a r a 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

,AV formuOĮ.v 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos junotis, 

„DRAUGAS lu-tuvyhrs švyturys ir I K Į . I 

ONTAftASP. 

TeL 773-M2-4500 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Savings, 
2212 West Ce rmak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk) 

• A.a. Adolfo Armalio at
minimą pagerbdamas Lietuvos 
vaikams aukojo $50 Almantas 
Galvanauskas, Ann Arbor, MI; 
s a . Zenono Paškaus atmi
n i m ą pagerbdami, Jonas ir 
Antanina Rejeriai iš Oak Lavra, 
IL, aukoja Lietuvos vaikams 
$50; a.a. agr . Verbicko at
minimą pagerbdami, aukoja 
Lietuvos vaikams $25 Aldona ir 
Ramojus Vaičiai. Reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems, o aukotojams dėkojame. 
„Lietuvos Našlaičiu globos'' 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60829. MSS/OO 

• P r a t ę s d a m i paramą 
Lie tuvos va ikams kitiems 
m e t a m s , po $150 atsiuntė: 
Aldona Stanton, Englevvood. 
FL, Gloria ir Patrick O'Brien, 
Westwood, NJ, Lietuvių Moterų 
klubas of Schuylkill County, per 
Eleonora Balsis, Minersville, 
PA Geriesiems globėjams Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 2497/0(1 

• Automobilio, namų ir 
ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 8. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk , 
IL 60805-2325. TeL 706-422-
3455. 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 

' p e r WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

•DĖMESIO! VIDEO A P * 
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės i INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Pe t ras Bernotas. 

• BALTIC MONUMENTS, 
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. 

* P r i e š užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 8814 W. 
l l l t h S t. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį Ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 778* 
233-6335. 

A L W A Y S W I T H FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bet 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamu) 
8015W.79St.,Ju8tice, IL 




