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Lietuva sveikina 
tris naujas NATO nares

Lietuva per savaite
Vilnius, kovo 12 d. (Elta) — 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį pasvei
kino Lenkiją, Čekiją ir Ven
griją su įstojimu į Šiaurės At
lanto sutarties organizaciją — 
NATO.

Telegramose Lenkijos prezi
dentui Aleksander Kwasniew- 
ski, Čekijos prezidentui Vac- 
lav Havel ir Vengrijos prezi
dentui Arpad Goencz Lietuvos 
vadovas pažymėjo, kad trys 
naujosios NATO narės, gauda
mos galimybę naudotis saugu
mo garantijomis ir prisiimda- 
mos atitinkamą įsipareigoji
mų dalį, praplėtė pastovumo 
erdvę Europoje.

Prezidentas V. Adamkus 
užtikrino, kad Lietuva taip 
pat yra pasiruošusi įnešti sva
rų indėlį į Šiaurės Atlanto su
tarties organizacijos veiklą. 
Valstybės vadovas atkreipė 
dėmesį, kad Lietuva jau dabar 
aktyviomis diplomatinėmis 
pastangomis skatina saugumą 
regione, sėkmingai įgyvendina 
resursais pagrįstą gynybos pa
jėgų plėtojimo planą bei nuo
sekliai didina išlaidas gyny
bai.

„Siekiame, kad balandžio 
mėnesį įvyksiančiame Vašing
tono viršūnių susitikime ge
riausiai pasirengusios kandi
datės, tarp jų ir Lietuva, būtų 
pakviestos pradėti derybas dėl 
narystės NATO. Esame tikri, 
kad pažanga, kurią padarė

Nepriklausomybės akto signatarai 
susirūpinę padėtimi valstybėje

Vilnius, kovo 12 d. (Elta) 
— Grupė Kovo 11-osios akto 
signatarų teigia, kad val
dančioji dauguma ir ,jos suda
rytos vyriausybės vykdoma 
netoliaregiška politika sukėlė 
gilią krizę Lietuvoje”. Su
sirūpinimą dėl tokios padėties 
reiškia dvidešimt kreipimąsi 
pasirašiūsių signatarų.

Kaip teigiama Eltai atsiųs
tame kreipimesi, krizė pasi
reiškia tno, kad tęsiasi ūkio 
nuosmukis, didėja užsienio

Laikas Maskvai 
pateikti žalos 

atlyginimo sąskaitą
Vilnius, kovo 12 d. (Elta) — 

„Atlyginimo už SSRS ir Rusi
jos kariuomenės padarytą žalą 
dar teks palaukti”, teigia dien
raščio „Lietuvos aidas” ant
raštė.

Prieš porą metų sudaryta 
vyriausybės komisija nustatė 
žalą, kurią Lietuvos Respubli
kai 1940-1991 metais padarė 
SSRS, taip pat žalą, 1991- 
1993 metais padarytą Rusijos 
kariuomenės.

Skaičiuojant pagal SSRS 
centrinės statistikos valdybos 
metodiką, ji siekia beveik 280 
milijonų JAV dolerių.

Šie duomenys jau porą me
tų guli politikų stalčiuose ir 
nė neužsimenama apie sąskai
tos pateikimą Rusijai, kaip So
vietų Sąjungos teisių ir įsipa
reigojimų perėmėjai. Atvirkš
čiai — bet kokia užuomina ne 
vienam politikui kelia baimę, 
esą dabar netinkamiausias 
laikas apie tai kalbėti, juk di
džiosios kaimynės padėtis la
bai sunki.

„Rusija doleriais nesišvais
to, bet derėtis galima. Del
siant tinkamo momento gali ir 
nepasitaikyti”, rašo „Lietuvos 
aidas”.

Lietuva, kaip narystės NATO 
siekianti šalis, bus įvertinta ir 
pripažinta”, pažymėjo V. 
Adamkus ir išreiškė viltį, kad 
trys naujosios narės parems 
šiuos Lietuvos siekius.

Taip pat V. Adamkus iš
siuntė sveikinimą NATO ge
neraliniam sekretoriui Javier 
Solana.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
savo ruožtu pasveikino Čeki
jos, Lenkijos ir Vengrijos užs
ienio reikalų ministrus Jan 
Kavan, Bronislaw Geremek ir 
Janos Martonyi.

A. Saudargas savo laiš
kuose pažymėjo, jog Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos įstojimas 
į NATO savo reikšme prilygs
ta išsivadavimui iš šaltojo ka
ro sąstingio ir vainikuoja šių 
tautų laisvės, gerovės ir sau
gumo siekius.

Pasak ministro, bendras 
vertybes išpažįstanti Lietuva 
aktyviai ir nuosekliai rengiasi 
narystei sąjungoje ir yra pasi
ruošusi įnešti svarų indėlį į 
NATO veiklą, stiprindama gy
nybinius pajėgumus, didinda
ma gynybos biudžetą bei vyk
dydama aktyvią politiką san
tykiuose su kaimynais.

A. Saudargas kreipėsi į ko
legas Budapešte, Prahoje bei 
Varšuvoje, prašydamas pa
remti Lietuvos siekius artė
jančiame NATO viršūnių susi
tikime Vašingtone.

prekybos deficitas, nesurenka
mi mokesčiai, vis sparčiau 
didėja valstybės einamosios 
sąskaitos trūkumas ir val
stybės skola, o gerinti padėtį 
trukdo ir nesubalansuotas 
biudžetas.

Kreipimosi autoriai rūpinasi 
ir tuo, kad Lietuvoje didėja ne
darbas, nevykdomas „Sodros” 
biudžetas, nesugebama laiku 
išmokėti pensijų ir socialinių 
pašalpų, daugėja žemiau skur
do ribos gyvenančių žmonių, 
vis daugiau vaikų negali lan
kyti mokyklos, jaunimas sun
kiai gauna darbo ir negali ap
sirūpinti būstu.

Pasak signatarų, premjero 
Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama vyriausybė yra ne
pajėgi įgyvendinti ilgalaikę 
valstybės ir tautos siekius ati
tinkančią socialinę bei eko
nominę politiką. Valdančiosios 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų koalicijos vykdoma 
politika „tarnauja užsienio bei 
Lietuvos stambiojo kapitalo 
magnatų interesams”, pažy
mima Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dieną — 
Kovo 11-ąją — priimtame 
kreipimesi.

Jo autoriai teigia, kad „ši vy
riausybė tesugeba išparda
vinėti labai nepalankiomis 
Lietuvai sąlygomis pelnin
giausius strateginius objektus 
ir už juos gautus pinigus pa
naudoti biudžetinių skylių lo
pymui bei dalies rinkėjų ir 
tam tikrų valdžios pareigūnų 
papirkinėjimui”.

Todėl signatarų grupė tei
gia nepritarianti valdančiosios 
daugumos vykdomai ekonomi
nei ir socialinei politikai. Sig
natarai taip pat yra už tai, 
kad ši politika būtų kuo sku
biau ryžtingai pakeista.

„Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo dešimt
metį turime sutikti išlipę iš

Nuotr.: Kovo 11-ąją minint Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimą, Vilniaus Nepriklausomybės 
aikštėje į orą pakilo net 10,000 geltonų, žalių ir raudonų balionų, prie kurių buvo prikabinta per 5,000 lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis parašytų Vilniaus moksleivių šmaikščių sveikinimų ir linkėjimų. Agentūra „Factum” 
prie Lietuvos Kultūros fondo į „Lietuvos rekordų knygą” įrašė naują rekordą — „10 tūkstančių balionų”. (Elta)

Kovo 11-oji — šventė 
su kasdienybės priemaišomis

Kaunas, kovo 12 d. (KD) — 
Kovo 11-oji netapo poilsio die
na aiškinantis pozicijos-opozi- 
cijos, valdžios-tautos santy
kius tiek Seimo rūmuose, tiek 
ir kitapus jų.

Seimo iškilmingas posėdis, 
skirtas Nepriklausomybės at
gavimo 9-osioms metinėms, 
paverstas „vienos partijos šven
te”, piktinosi opozicinių par
tijų atstovai. LDDP frakcijos 
pareiškime pabrėžiama, kad 
šventė buvo sugadinta politi
nių sąskaitų suvedinėjimo ir 
nepamatuotų kaltinimų, ban
dymų perrašyti istoriją ir 
įteigti, kad tik dešinieji kovojo 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Vidurdienį iškilmingai ke
liant Lietuvos vėliavą, greti
mai, ant M. Mažvydo bibliote
kos laiptų, su Sausio 13-osios 
medaliu ant krūtinės atsargos

Potvynis pamaryje: Gyventojai 
užklupti nepasiruošę

Kaunas, kovo 12 d. (KD) — 
dideliam Šilutės seniūno Al
gimanto Kungio nustebimui, 
žmonės potvyniui buvo visiš
kai nepasiruošę. Seniūnas sa
kė tikrai nesuprantąs tų, ku
rie naiviai tikėjosi stebuklo, 
galvodami, kad potvynio grės
mė jų visiškai neliečia.

Atrodo, ir spaudoje, ir tele
vizijoje nuolatos buvo kalba
ma apie potvynio grėsmę, ta
čiau, kol vanduo nepradėjo 
veržtis į gyvenamuosius na
mus ir tvartus, niekas iš gy
ventojų neskubėjo evakuoti 
gyvulių, pakelti kambariuose 
baldų ir t.t. Žinoma, pagalba 
buvo suteikta, kaip įmanoma 
greičiau, nors, negavus pinigų 
iš vyriausybės kovai su potvy
niu, susiduriama su nemažai 
problemų. Tačiau, nepaisant 
visokių nesklandumų, „sten
giamės žmonių nepalikti liki
mo valiai”, sakė seniūnas.

Šiuo metu vanduo apsėmęs 
25 kaimus, 512 sodybų. Ap
semtose teritorijose gyvena 
1,950 suaugusiųjų ir vaikų. 
Užtvindyta 25,000 hektarų 
dirbamos žemės, pievų, miškų 
bei 82 kilometrai įvairiausių 
kaimo kelelių. Didžiausias 
šimtmečio potvynis Pamario 
krašte buvo prieš 5 metus,

socialinio bei ekonominio nuo
smukio duobės”, pažymi krei
pimosi autoriai.

vyresnysis leitenantas Rim
gaudas Kazėnas laikė rankose 
plakatą „Sausio 13-ąją ginti 
parlamentą man buvo garbė, o 
šiandien tai tapo prakeikimu”. 
R. Kazėnas 19^1-aisiais buvo 
poskyrio viršininkas. „Dėl to 
dabar, matyt, tapau potencia
liai pavojingu žmogumi, mat 
jei tik koks sprogdinimas ar 
nušovimas, pas mane daromos 
kratos, nors nieko nusikalsta
mo nerandama”, tikino R. 
Kazėnas.

„Laisvę politiniam kaliniui 
Vytautui Šustauskui”, tokį 
plakatą laikė Laisvės sąjungos 
valdybos nariai. „Protestuo
jame prieš neteisėtus teisinius 
sprendimus ir prieš vyriau
sybės savivalę”, sakė Laisvės 
sąjungos pirmininko pavaduo
tojas Antanas Budnikas.

1994-aisiais. Tada po vande
niu buvo atsidūrę 40,000 hek
tarų žemės.

Gelbėtojams darbų netrūks
ta, tenka iš apsemtų vietovių 
žmones gabenti į ligonines, 
padėti evakuoti ne tiktai gy
ventojus, bet ir jų auginamus 
gyvulius. Panemunėje, kur 
dar taip neseniai sėkmingai 
klestėjo iš Sovietsko gabena
mo alkoholio ir benzino nele
galus verslas, vaizdas gana 
liūdnas. Kai kurių gatvių gy
ventojai vienas pas kitą į 
svečius plaukia valtelėmis, 
vos ne kaip Venecijoje. Virš 
apsemtų plotų nuolatos skrai
do Šilutės aviacijos eskadrilės 
vyrai, stebėdami, kam reika
linga skubi pagalba.

Prasidėjus potvyniui, Šilutės 
ekstremalių situacijų valdymo 
centro vadovas Vygandas Ka
marauskas išplatino pareiš
kimą su nurodymais, kaip 
žmonėms šauktis pagalbos, jei 
jie neturi telefono ir valties. 
Kai pro sodybas praskrenda 
žvalgybinis lėktuvas, jie tu
rėtų sukti virš galvų vėlia
vėles. Bet tokie skrydžiai or
ganizuojami ne kasdien. Jei 
nuo įtampos žmones ištiktų 
insultas ar infarktas, jie tu
rėtų pasikliauti tik likimu.

Tuo tarpu į Rusnę jau pra
deda veržtis stintų gaudytojai 
ir jų supirkėjai iš Klaipėdos 
bei Vakarų Lietuvos.

Tūkstančiai balionų 
skraidino šventinius 

linkėjimus
Vilnius, kovo 11 d. (Elta)

— Efektingiausiu ir džiugiau
siu Kovo 11-osios šventinio 
koncerto Nepriklausomybės 
aikštėje momentu tapo 10,000 
oro balionų skrydis į dangų.

Geltoni, žali, raudoni oro 
balionai šaute iššovė į dangų 
ir pasklido genami vėjo, neš
dami laiškelius nepažįstamam 
draugui, kuriuos surašė Vil
niaus vaikai. Tai — 4-8 klasių 
moksleivių šventiniai linkėji
mai.

Agentūra „Factum” žada šį 
faktą įtraukti į Lietuvos re
kordų knygą. Mat vienu metu 
iš vienos vietos tiek balionų 
anksčiau dar nebuvo pakilę.

„Aš, Ieva Lastovskytė iš Ge
rosios Vilties vidurinės mo
kyklos, linkiu šventės proga 
sveikatos, meilės, laimės, 
džiaugsmo, pinigų mūsų mies
to atkūrimui”. Tai — tik vie
nas iš daugelio palinkėjimų, 
kuriuos skraidina oro balio
nai. O dar vaikai savo nepa
žįstamiems draugams linki 
darbo, pinigų, ištvermės.

„Premjeras
atsistatydinti

neketino?”
Vilnius, kovo 12 d. (Elta)

— Kovo 9-ąją vėlai vakare 
posėdžiavusi Tėvynės sąjun
gos valdyba ir frakcija sutarė 
„paprasčiausiai nustoti kalbė
ti apie galimą premjero atsis
tatydinimą”, rašo kovo 12- 
osios „Kauno diena”.

„Neteko girdėti, kad kovo 
10-oji būtų minima kaip pas
kutinė šios vyriausybės darbo 
diena. Premjeras nesakė, kad 
šią dieną bus sprendžiamas 
vyriausybės likimas”, pabrėžė 
premjero atstovas spaudai Al
binas Pilipauskas.

Pasak konservatorių frakci
jos narių, iš JAV užvakar su
grįžęs Vytautas Landsbergis 
paragino tiesiog baigti kalbas 
apie galimą vyriausybės atsis
tatydinimą, „nes tai būtų ne
sąmonė”.

„Jokio pagrindo vyriausybei 
atsistatydinti nėra. Stebiuosi, 
kas taip kalba už mane”, sakė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Jo manymu, rezultatų neda
vęs pokalbis su premjeru nėra 
ženklas, kad jie nebegali drau-

* Latviai rūpinasi Būtin
gės terminalo saugumu. Šią 
savaitę įvyko Latvijos aplin
kos apsaugos ministerijos Bū
tingės terminalo įtakos aplin
kai vertinti komisijos posėdis, 
kurio metu aptartos Suomijos 
firmos „Soil and Water” spe
cialistų išvados dėl terminalo 
saugumo. Anot suomių, nelai
mės atveju gali stipriai suma
žėti Baltijos jūros žuvų kiekis. 
Ypač didelę įtaką išsiliejusi 
nafta turės strimelių daugini
muisi, gali išnykti kai kurios 
paukščių rūšys. Suomiai ap
skaičiavo, kad per 1,000 laivų 
plaukimų įvyksta 0.4 avari
nės situacijos. Būtingė per me
tus priims 160 laivų.

* „Viešint užsienio šaly
se sau duotas pažadas šyp
sotis grįžus namo teišsilaiko 
vos keletą dienų. Pripažinki
me: Lietuvoje į troleibusuose 
ar kavinėje visiems besišyp
sančią moterį aplinkiniai imtų 
žvelgti įtariai. Pas mus daug 
madingesnis ištįsęs veidas, 
liūdnas žvilgsnis, abejingu
mas, netgi apatija. Šiuos bruo
žus medikai apibendrintų vie
nu žodžiu — depresija. Tai li
ga, kurią reikia gydyti, nes jos 
pasekmės gali būti labai skau
džios”, įspėja „Kauno diena”, 
pristatydama neseniai įkurtą 
Šilainių poliklinikos psichinės 
sveikatos centrą.

* „Stovėdami eilėje (ne, 
ne prie šlapios dešros, o 
lengvųjų automobilių kamšty
je) pagalvokime, ar yra pras
mė griauti kąiipynų specialių
jų tarnybų džiaugsmui vyriau
sybę ir kelti šalyje sumaištį, 
jei šis Seimas ir vyriausybė 
visiškai pajėgūs, mums prita
riant,tęsti ekonominės gerovės 
kėlimo politiką ir siekti dides
nio šalies saugumo NATO ri
bose”, Kovo 11-osios paminė
jime Seime kalbėjo pirmosios 
atkurtos nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos vyriausybės 
narys Kostas Birulis.

* Vilniaus -bendrovėje
„Neris” baigtas remontuoti 
pirmasis Lietuvoje neįgalie
siems skirtas vagonas, kuris, 
prikabintas prie „Baltijos” 
traukinio sąstato, pradėjo va
žinėti maršrutu „Vilnius Klai
pėda” ir atgal. Vokiečių gamy
bos vagone „Neries” gamyklos 
remontininkai įrengė du če
kiškus keltuvus, kuriais neį
galieji keleiviai gali tiesiai iš 
perono vežimėliais įvažiuoti į 
praplėstą vagoną. (Eita)

Prie ambasados Varšuvoje — 
antilietuviški atsišaukimai

Varšuva, kovo 11 d. (BNS) 
— Trečiadienio vakarą Var
šuvoje netoli Lietuvos amba
sados buvo išklijuoti antisemi
tinio ir antilietuviško turinio 
atsišaukimai, kuriuose ragi
nama suteikti autonomiją Vil
nijos kraštui.

„Blogi dalykai vyksta Vilni
joje, nes lietuviai šovinistai to
liau žudo lenkus”, sakoma 
atsišaukimuose. Anot teksto, 
„visus nusikaltimus inspiruoja 
žydai masonai, o vadovauja 
jiems žydai”.

Atsišaukimuose reikalauja
ma, kad „Vilnija gautų auto
nomiją Baltarusijos respubli
kos sudėtyje”.

Dalį atsišaukimų pasirašė
ge spręsti valstybės problemų. 
Bet V. Adamkus pripažįsta, 
kad jo santykiuose su vyriau
sybe pastaruoju metu tvyro 
įtampa.

* Seimo Sveikatos rei
kalų komitetas nutarė su
rengti Lietuvos gyventojų apk
lausą ir išsiaiškinti jų požiūrį 
į organų donorystę. Norima 
siūlyti atitinkamo įstatymo 
pataisas, kuriomis būtų įtei
sintas teiginys, kad galima 
imti kiekvieno mirusio žmo
gaus organus persodinimui, 
jei jis to nėra uždraudęs. Pa
sak gydytojų, jie negali padėti 
daugeliui savo pacientų, nes 
giminės nesutinka atiduoti 
mirusiojo organų, tinkamų 
persodinimo operacijoms. Lie
tuvoje buvo padarytos kelios 
persodinimo operacijos, ku
rioms savo žuvusių mažų ir 
suaugesnių vaikų organus ati
davė motinos. Deja, kai kurie 
žmonės jas pasmerkė.

* „Prieš Dievo valią ir 
žmogaus protą”, šitaip kai 
kurios „Kauno dienos” skaity
tojos (!) apibūdina nuo kovo 1 
d. įsigaliojusį moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymą. Kad 
ir kaip keista, daugelis redak- 
cijon skambinusiųjų — vyrų 
pusėje. „Kaip jūs dabar gyven
sit? — ne be ironijos klausė 
viena skaitytoja. — Juk dabar 
tos, kurios neturi ‘normalaus 
priėjimo’ prie vyro, galės ne 
tik provokuoti jus ‘priekabiau
ti’, bet ir šantažuoti, gal ir ne
mažus turtus laimėti”. (Eita)

* Nepriklausomybės atkū
rimo dieną buvo pavogtos 
penkios valstybės vėliavos. Įs
tatymuose numatyta, kad pa
vogusiems Lietuvos valstybės 
vėliavą, bet jos nesugadinu
siems gresia administracinė 
atsakomybė. Galima bausmė 
— bauda nuo 100 iki 700 litų 
arba pataisos darbai nuo vie
no iki trijų mėnesių. Jeigu vė
liava suplėšoma ar kitaip su
gadinama, sulaužomas jos ko
tas arba valstybės simbolis 
dar kaip nors išniekinamas, 
yra keliama baudžiamoji byla.

* Lietuvoje nuo darbo
laikinai nušalinti keturi Vil
niaus ir Anykščių bei Prienų 
prokurorai, kurie anksčiau 
dirbo sovietiniame saugume. 
Jie nušalinti, remiantis įstaty
mu dėl buvusio sovietinio sau
gumo vertinimo ir šios organi
zacijos kadrinių darbuotojų 
dabartinės veiklos bei Gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro pateiktomis iš
vadomis. (BNS)

* Pasak Statistikos de
partamento, pernai Lietu
voje 100 santuokų teko 67 iš
tuokos. (Elta)

„inžinierius pulkininkas J. 
Slominskis”.

Tekstų autoriai ragina 
kreiptis į Baltarusijos prezi
dentą Aleksandr Lukašenka, 
kad jis „įkurtų lenkų armiją, 
kuri padarytų galą lietuvių 
nusikaltimams”.

„Inžinieriaus pulkininko” 
teigimu, Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin „Vilnijos lenkų 
nenorės gelbėti”.

Kitą atsišaukimų dalį pasi
rašė „Nusikaltėlių prieš lenkų 
tautą persekiojimo komite
tas”. Juose reikalaujama „au
tonomijos Vilnijai”.

KALEND ORĮ US~
Kovo 13 d.: Paulina, Kristina, 

Meldutis, Vaiga.
Kovo 14 d.: Leonas, Matilda, 

Karigailė, Sugirdąs. 1921 Argenti
na pripažino Lietuvą de jure.

Kovo 15 d.: Klemensas, Lukre
cija, Lionginas, Gunta, Tautgine.
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Bernardas Žukauskas

Su liūdesiu sutikome žinią 
apie vieno iš Ateitininkų orga
nizacijos steigėjų ir seniausių 
ateitininkų Bernardo Žukaus
ko mirtį. Dievas apdovanojo 
Bernardą Žukauską ilgu am
žiumi, tačiau visus Viešpats 
galų gale pasišaukia pas save. 
Šio žmogaus pasitraukimas iš 
mūsų gretų šiame pasaulyje 
mums ypač primena ilgą Atei
tininkų federacijos nueitą 
kelią. Bernardas Žukauskas 
buvo vienas iš žmonių, kurie

MAS AKADEMINIS 
SAVAITGALIS VILNIUJE

Vilniaus Jėzuitų gimnazi
joje, š.m. kovo 6 ir 7 d. vyko 
MAS akademinis savaitgalis. 
Šis savaitgalis skirtas šv. Ka
zimiero dienai paminėti, bet 
šįmet savaitgalį sujungėme su 
Ateitininkų federacijos atkūri
mo Lietuvoje dešimtmečio pa
minėjimu.

Renginyje dalyvavo arti 170 
moksleiyių ir daugiau negu 40 
sendraugių ir studentų. MAS 
kuopos: Pabradės, Švenčionė
lių, Ignalinos, Vilniaus Šv. Do
minyko, Vilniaus Fabijoniškių 
vidurinės mokyklos, N. Vil
nios, Alytaus, Šiaulių, Gargž
dų, moksleiviai iš Salininkų, 
Nemėžio, Grigiškių, Vilniaus 
moksleiviai, dalyvavusieji 
Berčiūnų vasaros stovykloje ir 
kt., sendraugiai, Damušiai, 
Bradūnai, AF tarybos pirmi
ninkas s. Girnius ir kiti. »i

Šeštadienį, po registracijos, 
jaunučiai ir moksleiviai darė 
dovanėles, kurias vėliau dova
nojo žmonėms Kaziuko mu
gėje. Tuo tarpu sendraugiai 
turėjo trumpą pasitarimą (da
lyvavo arti 15 sendraugių iš 
Vilniaus, Alytaus, Utenos' 
raj.). Pasitarime buvo išsaky
tos šios mintys: AF-jai reikia 
kaupti oficialų metraštį ir tu
rėti žmogų, kuris tuo rūpin
tųsi (metraštininką); įgalima 
būtų pasvarstyti galimybę per 
10-mečio minėjimą prof. ,Pr. 
Dovydaičio tėviškėje pastatyti 
kryžių, atsuktą į rytus (toks 
buvo profesoriaus paskutinis 
noras lageryje prieš mirtį); į 
10-mečio minėjimą pakviesti 
kuo daugiau sendraugių, nes 
iki daugelio, ypač gyvenančių 
kaimuose, gali nenueiti infor
macija (tam būtų galima pas
kirti žmogų); taip pat surin
kus informaciją apie rajonuose 
gyvenančius sendraugius, ga
lima būtų juos lankyti su pas
kaitomis ir šituo galėtų rūpin
tis Studentų sąjunga.

Po pietų vyko dr. V. Taste- 
nio paskaita apie AF atkūri
mą Lietuvoje. Po šv. Mišių Šv.

įkūrė Ateitininkų sąjūdį. Jo 
gyvenimo istorija kartu ir 
ateitininkijos istorija. Liūdna, 
tačiau žmogaus amžius suda
ro tik nedidelę atkarpėlę: mū
sų gyvenimas toks, kad vienų 
pradėtus darbus tęsia kiti. 
Tačiau mes taip pat tikime, 
kad šūkis „Visa atnaujinti 
Kristuje!” skirtas ne tik že
miškojo gyvenimo rūpesčiams, 
o visai šventųjų bendruomenei 
tiek danguje, tiek žemėje. Tai
gi augančios ateitininkų gre
tos amžinybėje ne silpnina, o 
stiprina mūsų organizaciją. 
Bernardo Žukausko gyveni
mas paliko gilų gerų darbų 
pėdsaką. Jo dėka ne vienas 
Lietuvos studentas ateitinin
kas buvo paremtas materia
liai, o kartu ir paskatintas at
naujinti ir atsinaujinti Kris
tuje! Bernardo Žukausko gy
venimas tai dar vienas pavyz
dys mums, kad geri darbai 
nesibaigia su žmogaus žemiš
ku gyvenimu. Liūdime kartu 
su Bernardo Žukausko arti
maisiais ir bičiuliais

Vygantas Malinauskas 
AF pirmininkas

Kazimiero bažnyčioje ir vaka
rienės gimnazijoje, visi ėjome į 
Visų Šventųjų parapijos salę, 
kur vyko vakaro programa, 
kurios metu buvo įteiktos Al
donos ir Jono Čingų premijos 
trims kuopoms* Premijas įtei
kė premijų komisijos pirmi
ninkas dr. V. Rastehis. Po to 
laureatės kuopos surengė pro
gramą: Pabradės „Rasos” kuo
pa (pirma vieta) atliko vaidi
nimą apie šv. Kazimierą; 
Gargždų „Mykolo Arkangelo” 
kuopa (antroji vieta) suvaidi
no vaidinimą apie šiuolaikines 
jaunimo problemas; Šiaulių 
Pr. Dielininkaičio kuopos (tre
čioji vieta) atvyko su tauti
niais drabužiais ir atliko kon
certą.

Sekmadienį, po šv. Mišių Ju
lius Šalkauskas gimnazijos 
patalpose sendraugiams, stu
dentams ir vyresniesiems 
moksleiviams skaitė paskaitą 
„Šalkauskis ir XXI amžius”, 
kuri visiems labai patiko. Jau
nesniesiems moksleiviams pa
skaitėlę apie šv. Kazimierą 
skaitė dr. Aldona Vasiliaus
kienė.

Vilniaus krašto ateitininkų 
valdyba labai dėkoja visiems 
padėjusiems suruošti savait
galį, visiems paskaitininkams, 
visiems dalyvavusiems, ypač 
SAS centro valdybai ir Vil
niaus Studentų ateitininkų 
draugovei.

Vaidotas Vaičaitis

IŠ LIETUVOS

Studentai renkasi

Šeštadienį, vasario 27 dieną 
Vilniuje su SAS CV susitiko 
studentų kuopų vadovai iš 
Kauno VDU, Kretingos, Ky
bartų, Marijampolės, ir Vil
niaus. Susitikimas prasidėjo 
šv. Mišiomis, kuriose dalyvavo 
tikybos mokytojai, tą pačią 
dieną dalyvaujantys vykusia
me seminare, kurio tikslas bu
vo supažindinti juos su ateiti-

Bernavdo Žukausko vardo stipendijos stipendininkai su Ateitininkų federacijos vadovais. Iš k.: Sigutė Chlebins
kaitė, Mį’itininkų fedef arijos pirmininkas Vygantas Malinauskas, Vaidotas Minelga, Janina Šalkauskytė, Edita 
Bagdžiūtė, Gediminas Plečkaitis, SAS pirmininkas Danus Mickevičius, reikalų vedėja Laimutė Mikuckienė ir 
Federacijos vicepirmininkas Vidas Abraitis.

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo) $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00
Užsakant į užsienį oro paštu $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcųa dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.BERNARDO ŽUKAUSKO 

VARDO STIPENDIJOS
t ..............................

• Aptrioletai kaip paskirtos ir 
išdaįiptos Lietuvos,. ateitinin
kams Studentams . Bernardo, 
Žukausko stipendijos, įsteįg-: 
tos 1997 metų rugpjūčio mė
nesį, jo šimto met;ų jubiliejaus 
proga> Vidas Abraitis, Ateiti: 
ninku federacijos vicepirmi
ninkas ir stipendijų, komiteto, 
narys,; .įrašydamas padėkos 
laiškutį- Ritai Venęlovienęi/ 
Bernardo Žukausko dukrai, 
stipendijų steigėjai,, rašo: , ..

'„Šfų '■* Alėtų stipendijas ’ nu

tarėme įteikti dar prieš Šv. 
Kalėdas:’ Pagrindinis tokio 
sprendimo motyvas buvo tas, 
kad visiems stipendininkams 
tikrai labai trūksta lėšų, o iš
laidų priėš šventes neišven
giamai padidėja. Suorganiza
vome -tikėlei skirtą
vėntinį* 4 vakarą. Tai įvyko. 
gruodžio-18 dieną. Į šį renginį 
buvo pakviesta studentų są
jungos -valdyba, Federacijps 
pirmininkas Vygantas Mali
nauskas, A.F. reikalų vedėja 
Laimutė* Mikuckienė, taip pat' 
stipemftjų laureatų bičiuliai iš 
studentų Sąjungos. -AF pirmi- 
■nrnkas.V: Malinauskas tarė’ 
sveikinihio žodį, ‘ primindamas- 
mūsų vyresniosios kartos atei
tininkų idealizmą ir jų sėktirią 
pavyzdį? Patys Stipendininkai 

P '
ninkais ir jų Veikla. ' ‘

Mišias aukojo kū'n: Ju'Stinas
Aleknavičius, _ studentų .. dva-.. 
sioSįyąftftS. Po MiŠiUt-dalyviai 
tarpuąayyję susipažino, ir tada 
ėjo prįe, susitikimo tikslo. Disr 
kutayp_galimybes palaikyti ry

šius .tarp kuopų ir korporącįjų, 
derinimą ŠAS CV-bos veiklos 
su yisa . kita studentų ątęiti-, 
ninku, veikla ir iškylančias šių , 
dienų pągrindines problemas.

Jėzuitų gimnazijos valgyk
loje buVo bendri pietūs- su ti- 
'kybos mokytojais. Po pietų 
dalyviai susiskirstę į diskusijų 
būrelius; aptarė įvairius klau- ■

t x j ■ - ■ i •1 *

pasižadėjo neapvilti pasitikėji
mo. Kięk teko pažinti,, šiuos 
,žmoų^ jie tikrais labai daug 
paaukojo „savo,,jaunatviškos 
energijos. ateitininkiškai veik
lai ir, stėngiasį neblogiau pa
sirodyti siękdami. mokslo.. O 
jiems parodytas dėmesys, ti
kiuosi,, dar, labiau.,paskatins 
būti, tokiais aktyviais, ir to-

Stipendijos įteiktos trims 
moterims, ir /triips J vyrams: 
Editai; : Pagdžiūtek? Sigutei , 
Chlehinskaitei, Darįuįj Micke
vičiui, Vaidui Mįnelgai, Gedi
minui Plečkaičiui, Janinai Šal
kauskytei. į -:<>p

Edita BagdžiūteV gimusi 
Alytuje; penkių vaikų* Šeimoj ė', 
aktyvi ateitininkė''ffiSiO 1990 

. metų; Buvusi Alytau® A. Juo
zapavičiaus moksleivių > ateiti
ninkų kuopos pirmininkė, 
Kauno arkivyskupijos Stu
dentų ateitininkų sąjungos vi
cepirmininkė ir šiuo metu 
Ateitininkų federacijos sekrer 
torė? Šiaulių, universitete stu
dijuoja specialią, pėddgogiką ir 
kūno kultūrą." -

Sijefųtė Chlebinskaitė, gi
musį Kaune... Besimokydama 
M.K. Čiurlionio ‘ meno gimna
zijoje buvo kuri. Stasio Ylos 
kuopos pirmininkė. Ji rūpina-, 
si aklos 'moters šeima,. prga- 
nizuoja nepasituripčių šeinių 

1 susirinkimus, stovyklas, įvai
rius pfojektuš. Studijuoja Vil
niaus Dailės akademijoje gra
fikos .Specialybę, knygos meną 
ir iliustracijas. Su sayo dailės 
darbais, dalyvavusi Vartų” ir 
Akademijas galerijoje. Yra lai- , 
•mėjusi pieno konkursus Čeki
joje ir Italijoje. • ii .• 

t Darius Mickevičius, ateir 
tininkas nuo 1992 metų. Gi
męs Kaune, šiuo metu yra 
Studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdybos pirmininkas. 
Buvo veiklus- mokslėivis, lan
kydamas Kauno Technologijos

simus-, iškilusius rytinėje die
nos dalyje ir stengėsi prieiti 
priėbehdrų išvadų/pasiūlymų.

Šeštą valandą vakare, ’ visi 
dalyviai' Jaunimo teatre ste
bėjo spektaklį „Kelionė į Me
ką”? Po spektaklio tęsėsi dis
kusijos; ir ‘buvo aptariamos ga
limybės įvairiai veiklai.

Kaip SAS CV-bos pirminiu-, r 
kas Darius. Mickevičius rašė 
elektroniniu paštu šiųstairie 
laiške,’ kovo 2 dieną, „Susiti
kimas5 praėjo 1 šauniai, kuopų 
vadovai užmezgė ryšius,* dali-' 
josi tarpusavio patirtimi... Pri
pažinta; kad tokie susitikimai 
reikalingi, tad 'preliminariai 
galvojama apie kitą;, gal po 

1 dviejų mėnesių”. • • '
Stovykla jauniesiems '

Respublikinės jaunųjų atei
tininkų vasaros stovyklos Ber- 
čiūnuoše vyks: pirmoji — bir
želio 28 - liepos 9 d'.; antroji — 
liepos 10 - 21 d.

universiteto gimnaziją, vado
vavęs kaimo1 vaikų stovyklose 
ir moksleivių ateitininkų aka- 
derriijose. Įstojęs 1997 metais į 
Vilniaus ūūiversiteto- Teisės ■ 
fakultetą, įsijungė į Šv. Kazi
miero studentų kuopos Veiklą.

Vaidas Miriėlga, ateitinin
kas nuo ' 1987 metų. Gimęs 
Kaune; Buvęs SAS centro val
dybos ' • iždininkas; <priklauso - 
),Kęstučio” -korporacijai, studi
juoja Kūno kultūros isntitute 
■neįgaliųjų fizinį lavinimą ir 
sportą! ‘ ‘ '

Gediminas Plečkaitis, 
atėitiriirikas nuo 1993 metų: 
Gimęs- Raude. Studijuoja Vy
tauto Didžiojo universitete so
cialinius’mokslus ir psicholo- 
giją. Buvęs Kauno arkivysku
pijos ateitininkų valdybos' vi- 
cepirmiftinkas ir SAS centro 
valdyboš < vicepirmininkas. 
ŠiiiO metu‘yra Ateitininkų fe
deracijos tarptautinių ryšių

sekretorius. Priklauso VDU 
teatrui, Kauno Technologijos 
universiteto žurnalistų klubui 
ir VDU studentų atstovybei, 
psichologų sąjungai.

Janina Šalkauskytė, gi
musi Telšiuose. Šiuo metu mo
kytojauja, moko tikybos Trakų 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
ir tęsia mokslus Vilniaus pe
dagoginiame universitete, so
cialinės pedagogikos magist
ratūroje. Ji yra buvusi Telšių 
vyskupijos ateitininkų valdy
bos pirmininkė ir SAS centro 
valdybos vicepirmininkė. Or
ganizavusi kursuš, akademi
jas įvairiuose miestuose ir sa
vaitgalių stovyklas Trakuose. 
Vadovavusi jaunesniųjų ir vy
resniųjų moksleivių ateitinin
kų stovyklose ir akademijose.

L.Š.

, GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS,,

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medical Center 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

' Valandos pagal susitarimą *

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

7915 W. 171 St.
‘ Tinley Park, IL 60477 

• < * 708-614-6871
•i Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477

Roz. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road

_____ Valandos pagal susitarimą

DFL JANINA JAKŠEVlČlŪs"
JOKS A

6441 S. Pulaski Rd.t Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221
 Valandos susitarus

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201
. (skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės)
, Dovvners Grove, IL 60515 

Tel. 630-960-3113
Valandos susitarus

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

DR. VILIJA KER ELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hadam, Bridgevievv, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. Šęštad. 11-4 v.p.p.

SURĖNDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

15300 VVest Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

Tel. 708-422-8260DR. ELIGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIŲ DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
Willoughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277
DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road

, Hickory Hills
Tel. 708-598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL'
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St, Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Communlty Hęąpitąl 

Sllver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-257-2265

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

7722 S. Kedzie Avė.
Cardiac Diagnosis, LTD.

6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

TaI 77Q-A3A-77nfi ♦
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREI KIS -
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

8434-A S. Kędzie, CHICAGO, IL 60652 
Tel. 773-735-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

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

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

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

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

ir Libertyville

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

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

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

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. Ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-448-5545

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. Y ERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai
i Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St., Chicago, IL

Tel. 773-735-5556
4707 S. G'^ert, La Grange, IL 

Tel.—)8-352-4487

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 st Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
DR. PETRAS ŽLIOBA

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel. 773-586-3166

Namų tel. 847-381 -3772
6745 VVest 63rd Street

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus

Board Certified, Internal Medicine 
Valandos jūsų patogumui

Holy Cross Professional Pavilion
3 fl. South

Lithuanian Plaza Ct. at California Avė. 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-471-7879
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Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė

Danutė Bindokienė

Jos jau savo tikslą 
pasiekė

•Los Alamos laboratori
jos ginklų mokslininkas, 
Amerikos kinietis, pašalin
tas iš pareigų už šnipinė
jimą. Kongresas tyrinėja, ko
dėl mokslininkas nebuvo 
anksčiau pašalintas, nes Bal
tieji rūmai buvo apie tai infor
muoti prieš eilę metų per FBI 
ir ČIA surinktus duomenis. 
Tai įvyko 1996 m. rinkimų 
įkarštyje, kurių metu išsivystė 
nemažai skandalų, susijusių 
su Clinton perrinkimo fondui 
kiniečių nelegaliai skiriamo
mis lėšomis. FBI direktorius 
Freeh ir vyr. prokurorės Reno 
parinktas tyrinėtojas La Bella 
seniai rekomendavo, kad Reno 
paskirtų nepriklausomą pro
kurorą Kinijos vaidmenį 1996 
metų rinkimuose ištirti; ta
čiau Reno nesutinka. Įtaria
ma, kad Kinijai pateikta JAV 
naujausia branduolinių ginklų 
technologija sutaupys kinie
čiams per 15 metų tyrinėjimo 
laiko. (WSJ)

•Kosove serbai toliau 
puola albanus ir smurtas 
prieš civilius didėja. Tuo 
tarpu toliau vyksta NATO 
moderuojami pasitarimai tarp 
serbų ir albanų, o JAV Kon
gresas svarsto kariuomenės 
siuntimą į Kosovą. (WSJ)

•Lenkija, Vengrija, Če
koslovakija tampa naujais 
NATO nariais. Š.m. kovo 12 
d., penktadienį, Missouri vals
tijos Harry S. Truinan Biblio
tekoje buvo suruoštas forma
lus sutarties pasirašymas, 
įtraukti šiuos tris kraštus į 
NATO. „Sunku perdėti šio 
įvykio svarbą”, tarė Lenkijos 
ambasadoPHnš į NATO A. Tow- 
pik,’;įtai ne*tik apsaugos klau
simas; tai reiškia, kad mes vėl 
esame Europos dalis”. (WSJ)

•Buvę Clinton vadovybės 
nariai George Stephano- 
poulos ir Dee Dee Myers
nebegina prezidento ir televi
zijoje sakė, kad Juanita 
Broaddrick yra „patikima”. 
Tuo tarpu kairiųjų žurnalo 
„The Nation” korespondentas
C. Hitchens buvo savo draugų 
pasmerktas „išdaviku”; jis 
raštu liudijo, kad Clinton pa
tarėjas Sidney Blumenthal 
melavo prisiekęs, jog nesklei- 
dė gando, kad M. Levvinsky 
„persekiotoja”. (Fox news)

•Sumažinimas riebalų 
valgymo nesumažina mote
rims krūties vėžio atsitikti
numo, kaip anksčiau galvota, 
praneša AMA žurnalas. Ta
čiau gydytojai primena, kad 
dieta turinti mažai riebalų ap
saugoja nuo širdies ligų. 
(WSJ)

•Viena AIDS užkrėsto 
kraujo byla baigėsi Pran
cūzijoje, o kita prasideda 
Kanadoje ir Amerikoje. Bu
vęs Prancūzijos ministras 
pirm. Fabius ir jo asistentas 
buvo išteisinti kaltinime, kad 
1980 - 1990 m. leido išdalinti 
apkrėstą kraują. Tuo tarpu 
vasario gale Vašingtone, spau
dos konferencijos metu buvo 
pristatyta šiuo reikalu iškelta 
byla prieš Kanados parei
gūnus. Bylos advokatai pridū
rė, kad netrukus JAV-ėse iš
kels bylą prieš prez. Clinton. 
Pasirodo, kad 1995 m. pradė
tas tyrinėjimas apie kana
diečiams parduotą „Hepatitis 
C” ir HIV apkrėstą kraują, 
nuo kurio nemažai kąnadiečių 
yra mirę, įtaria Arkansas 
valstijos pareigūnus. Tuo me
tu vienai Arkansas sveikatos 
firmai buvo leidžiama iš vals
tijos kalinių paimtą kraują 
parduoti Kanadai po to, kai 
FDA nusprendė, jog kalinių 
kraujas gali būti užkrėstas 
HIV ir uždraudė JAV-ėse par
duoti kalinių kraują. Teigia
ma, kad tuomet Arkansas gu
bernatorius Clinton nekreipė 
dėmesio į FDA perspėjimus ir 
sudarė sąlygas toliau leisti jo 
šalininko L. Dunn sveikatos 
firmai surinkti ir parduoti Ka
nadai kalinių kraują. (AP, 
Wash. Times)

•Naujieji imigrantai į 
JAV-es iš Rusijos ir Bosni
jos atgaivina ekonomiją 
miestuose, kur jie apsigy
vena ir darbovietėse pasižymi 
punktualumu bei sąžiningu
mu. Miestų savivaldybės ir fa
brikų viršininkai patenkinti. 
Tačiau kai kurios JAV tau
tinės mažumos skundžiasi, 
kad darbovietėse imigrantams 
duota pirmenybė . (WSJ)

•Stipri JAV ekonomija 
visgi nepadeda vienai žmo
nių grupei - jauniems afro- 
amerikiečiams vyrams, kurių 
32% bedarbiai; to amžiaus 
baltųjų vyrų tarpe, tik 12.2% 
ieškančiųjų neranda darbo. 
(WSJ)

•National Endowment 
for the Arts (NEA), išlai
koma federaliniais mokes
čiais ir anksčiau kritikuota už 
pornografijos rėmimą, vėl su
silaukė kontroversijos. NEA 
skyrė stipendiją išleisti meksi
kiečių • marksisto sukilėlio 
parašytą vaikams knygelę. 
Tačiau knygelės pradžia tokia: 
„Miestelio vyrai ir moterys, 
arba miegojo, arba mylėjosi - 
tai yra malonus būdas pavarg
ti ir tada užmigti”. Spaudai 
kontaktavus NEA, stipendija

Vasario 16-osios minėjimas Brocktone. Lietuviškų organizacijų atstovai pas Brocktono merą, kuris pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią Vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės švente Brocktone. Pirmoje eilėje: Aleksan
dra Cote, Renata Geliinytė, Veronika Bizinkauskienė (Lietuvos Vyčiai), Jonas Mikalauskas (Montello lietuvių 
klubas). Antroje eilėje: Stasė Gofensienė (Šauliai), Antanas Šeduikis (BALFas), meras T. Yunits, Barbara Ar- 
thur ir Stasys Eiva (Lietuvių Bendruomenė). -

buvo atšaukta, nors JAV ra
šytojų ir menininkų organiza
cijos rėmė knygelę. (NYT, 
WSJ)

•Niekuomet nesiųsk elek
troninio pašto, kada esi 
pervargęs ar supykęs, nes 
gali netyčia pasiųsti laiškutį, 
kurio gailėsis. Tai yra nr. 3 
Harvard Business School 
sąraše „Dešimt įsakymų apie 
elektroninį paštą”.(WSJ)

•Po Vašingtono federali
nio teismo nepalankaus jo 
interesams sprendimo, 
Teisės departamentas baigia 
taboko industrijos tyrinėjimą 
ir žymiai sumažino tyrinėtojų 
grupę, kuri anksčiau įtraukė 
per 20 prokurorų ir FBI agen
tų. Po penkerių metų tik vie
nas apkaltinimas buvo pateik
tas - susįjęs su tabako ekspor
to įstatymais. Clinton vadovy
bė dabar stengiasi pakeisti ta
bako bylos kryptį, atgauti iš 
taboko įstaigų federaliniai val
džiai sudarytas išlaidas rūko
rių gydymui. (WSJ)

•Montana netrukus pra
ras pasižymėjimą, kaip vie
nintelė JAV valstija, kuri
dienos metu važiavimo greičio 
neriboja. Valstijos Senatui nu
balsavus, gubern. Racicot pa
sirašys naują įstatymą greitį 
reguliuoti geg. 28 d., Atmini
mo dienos savaitgalio išvaka
rėse. (Wash. Times)

•Pagal Atstovų rūmų 
naujai nubalsuotą pasiūly
mą, nebus galima Medicaid 
pacientų iš prieglaudų iš
varyti. Reikalas iškilo po pa
reiškimų, kad kai kurios įstai
gos naudojasi tokia strategija, 
parūpinti vietos labiau pasitu
rintiems ligoniams. Spėjama,

kad pasiūlymas netrukus taps 
įstatymu. (WSJ)

•Kalifornijos valstybinis 
u-tas (Long Beach) garan
tuoja savo naujus mokyto
jus tokiu būdu - naujam mo
kytojui susilaukus sunkumų 
klasėje, u-tas pasiųs profeso
rių padėti. Tai JAV-ėse pirma 
tokios rūšies garantija ir atsi
liepimas į praeito mėnesio 
Švietimo sekretoriaus Riley 
komentarą, kad vis didėjantis 
skaičius mokyklų yra priver
stos įmesti „šiltą kūną” į kla
sę, uždaryti duris ir tikėtis, 
kad bus gerai. (Wash. Times)

•Vokietijos Finansų mi
nistras Oskar Lafontaine 
atsistatydino iš pareigų.
Lafontaine griežtai laikėsi so
cialistinių pažiūrų ir buvo 
plačiai kaltinamas už Vokieti
jos ekonomijos susilpnėjimą. 
Jis pasitraukė iš ministro pa
reigų ir iš Socialdemokratų 
partijos vadovo rolės. (WSJ)

•Rusija išvengė bėdų,' 
pranašautų po rublio nu
vertinimo. Nepajėgumas 
reikmenų importuoti sustipri
no vietinę gamybą, mainų pre
kyba išgelbsti pačius skur
džiausius, ir niekas bankų ne
pasiilgsta. „Žmonės tikėjosi 
katastrofos, ir tai buvo gero
kai perdėta” sakė laisvos rin
kos rėmėjas buvęs ministras 
pirmininkas Jegor Gaidar. 
(WSJ)

•Didžiausia Kolumbijos 
sukilėlių grupė pripažino,
kad jos vadas, asmeniškai da
rydamas sprendimą, praeitą 
savaitę įsakė nužudyti tris 
amerikiečius turistus. Grupė 
buvo anksčiau kaltinimų išsi- 
gynus. (WSJ)

•Japonija uždraudė iš
leisti japonų kalba knygą 
apie Antro pasaulinio karo 
nusikaltimus. Nenorėdami 
politinių nesklandumų, japo
nų valdžia neleis išleisti verti
mo apie japonų kariuomenės 
žiaurumus civiliams Nan- 
king, Kinijoje. „The Rape of 
Nanking: The Forgotten Holo- 
caust of WWII”, pernai išleista 
JAV-ėse, tapo „bestseller”. 
(Wash. Times)

•Arabė išrinkta žydų gra* 
žuole. Izraelio politiniai vadai 
džiaugiasi, kad, nors vyksta 
žydų - arabų santykiuose ne
sklandumai ir smurtas, „Miss 
Israel” titulą laimėjo arabė. 
17% Izraelio gyventojų yra 
arabai. (C-SPAN)
•

•Lenkijos parlamentas 
svarsto uždrausti sekma
dieniais prekybą, sakydami, 
kad sekmadieniais apsipirki
mas prieštarauja „krikščionių 
dvasiniam gyvenimui”. (AP)

•Mirties pranešimai! 84 
m. amžiaus sulaukęs beisbolo 
garsenybė Joe DiMaggio, nuo
plaučių vėžio..... 2001: A Space
Odyssey” ir „A Clockwork 
Orange” filmų direktorius 
Stanley Kubrick, 70 m. am
žiaus... Behrain emiras Sheik 
įsa bin Salman al-Khalifa, 65 
m. amžiaus sulaukęs, nuo 
širdies priepolio. (WSJ)

* Sekmadienį premjero 
Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama delegacija išvyks ke
turių dienų darbo vizito į JAV. 
Viešnagės metu numatyti su
sitikimai su JAV viceprez. Al 
Gore, JAV gynybos sekretorių* 
mi W. Cohen ir Valstybės sek
retore M. K. Albright. (BNS)

Praėjusį penktadienį, kovo 
12 d., buvusio JAV preziden
to Harry Truman vardu pava
dintoje bibliotekoje, Indepen- 
dence, Mo, buvo pagaliau 
sėkme apvainikuotos Lenki
jos, Vengrijos ir Čekų Respu
blikos pastangos tapti NATO 
narėmis. Nepaisant skeptikų, 
nepaisant nuolatinių Maskvos 
protestų, savo tikslą jos pa
siekė.

Lenkija ne kartą pareiškė, 
kad ji norėtų ir savo kai
mynes, ypač Lietuvą, matyti 
NATO eilėse. Žinoma, į tokį 
lenkų vyriausybės didžiadva
sišką kaimyniškumą galima 
pažvelgti ir iš praktiškos 
pusės. Juk Lenkija jaustųsi 
daug saugiau, jeigu tarp Rusi
jos ir jos atsirastų tam tikra 
užtvara, o geriausia medžiaga 
tokiai užtvarai statyti yra 
NATO. Tokia užtvara turėtų 
būti kaip tik Lietuvoje.

Tam tikra prasme Lietuva, 
kaip ir Lenkija, yra suvaidi
nusi vieną pagrindinių vaid
menų Sovietų Sąjungos žlu
gimo dramoje. Abi šios vals
tybės, išsilaisvinusios iš so
vietų imperijos, pirmosios 
tvirtai pasisakė už vakarie
tišką demokratiją. Abi jos val
džios rinkimo metais buvo 
kiek susvyravusios ir išsi
rinkusios senosios nomenk
latūros žmones, bet netrukus 
galutinai atsisakė komunizmo 
likučių ir dabar tvirtai žengia 
demokratijos keliu.

Be abejo, lietuvių tautos dė
kingumas Lenkijai už paramą 
ir pagalbą, siekiant NATO na
rystės, taip pat būtų naudin
gas. Kaip Lenkijos Gynybos 
ministerijos pasekretorius Ro- 
bert Mroziewicz yra pasakęs: 
„Mes savo užsienio politika 
siekiame kiek įmanoma geres
nių santykių su visais savo 
kaimynais. Esame pasiruošę 
ne tik pasinaudoti saugumo 
galimybėmis, bet jas teikti ki
tiems”. Lenkija šiuo metu turi 
apie 230,000 karių (Vokietija 
— 300,000, o Vengrija ir Čekų 
Respublika kartu sudėjus — 
apie 117,000). Nors lenkų ka
riuomenės ginkluotė dar turės 
būti atnaujinta, kad priartėtų 
prie NATO reikalaujamų 
standartų, bet šiuo metu tai 
nesudaro per daug problemų, 
nes tikimasi užsienio, ypač 
JAV, paramos. Pagal Pentago
no apskaičiavimus, ta parama 
gali siekti iki pusantro mili
jardo dolerių dešimties metų 
laikotarpiu. Vašingtonas turė
siąs pakloti apie 400 milijonų 
dol. Tai galbūt labiausiai gąs
dina kai kuriuos JAV-jų vy
riausybės sluoksnius. Abi par
tijos Atstovų rūmuose ir Se

nate viena kitą jau seniai 
kaltina Amerikos gyventojų' 
pinigų eikvojimu.

Realybe tapusi, NATO na
rystė pirmosioms trims, po So
vietų Sąjungos subyrėjime 
laisvę atgavusioms Europo; 
tautoms, yra tikrai didelis 
įvykis. Kas galėjo prieš de
šimtį metų svajoti, kad taip 
atsitiks? Ką čia prieš dešimt
metį! Juk dar visai neseniai 
Vakarų politikai baiminosi, 
kad NATO praplėtimas į ry
tus sudarys naują šaltojo, o 
gal net tikro karo pavojų, nes 
Maskva net girdėti nenorėjo 
apie tokią praplėtimo galimy
bę. Reikėjo daug diplomatinių 
ėjimų, pažadų ir net konk
rečių nuolaidų, kol Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin paga
liau norom nenorom sutiko, 
kad Lenkijos narystė būtų 
svarstoma. Dėl kitų dviejų 
kandidačių tiek problemų ne
būta. Pagrindinė kliūtis Len-- 
kijai buvo tai, kad jos siena 
susisiekia su Rusija per Kara
liaučiaus sritį (niekur nebuvo 
užsimenama, kad tai iš tik
rųjų ne Rusija, o Lietuvos te
ritorija, kurią pasisavino So
vietų Sąjunga ir tebevaldo jos 
palikuonė).

Kovo 12-oji teikia vilčių ir 
kitoms, pakvietimo į NATO 
laukiančioms, Rytų bei Vidu
rio Europos valstybėms, kurių,, 
tarpe stovi ir Lietuva. Nors į 
NATO veržiasi ir Latvija su 
Estija, Lietuva — tiek savų, 
tiek užsienio žinovų tvirtini
mu — yra tam geriausiai pasi
ruošusi. Tiesa, Maskva, paga
liau nusileidusi dėl Lenkijos 
priėmimo, ne kartą griežtai 
pasisakė prieš narystę^-Lietu- 
vai, bet galbūt dabar“galima 
tikėtis, kad ta pagrindinė 
kliūtis — NATO priartėjimas 
prie Rusijos sienos — prany
ko. Jeigu Rusija Karaliaučių 
laiko savo dalimi, tai — šiaip 
ar taip — NATO jau yra prie 
jos sienos....

NATO narystė turi daugiau 
teigiamų pusių ne vien saugu
mo atžvilgiu. Vis pirma tai 
laiduoja valstybės demokrati
jos pastovumą, todėl Vakarų 
investuotojai gali tikėtis sau
giai ir pelningai tose, NATO 
pasparnėse prisiglaudusiose, 
valstybėse investuoti. Geras 
pavyzdys jau parodytas Len
kijoje: vos tik ji oficialiai pa
skelbta kandidate į NATO, 
pasipylė užsienio investavi-, 
mai ir įvairi ekonominė para
ma, siekianti milijardus dole
rių.

Lietuvai, neseniai šventu
siai nepriklausomybės atkūri
mo šventę, to ir linkime!

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS

JŪRATĖ BUDRIENĖ
Nr.6 Tęsinys

Prieš tokį apygardos suvažiavimą, galbūt reikėtų ir 
apylinkių valdyboms pagalvoti apie lietuviškosios vi
suomenės sukvietimą į susirinkimą/suvažiavimą, ku
riame būtų svarstomi panašūs reikalai, duoti visuome
nei progą pasisakyti.

Užmojis nelengvas. Tačiau paprastai jokia gyveni
mo vertybė nėra lengvai pasiekiama.

Prieš pradedant svarstyti Lietuvių Bendruomenės 
veiklumą, yra svarbu paminėti, jog pristatytos mintys 
apie Lietuvių Bendruomenės organizacinę struktūrą 
nesipriešina teiginiui, kad Lietuvių Bendruomenė nė
ra organizacija. Tai tik reiškia, kad, norint išvystyti 
tvarkingą veiklą, yra svarbu turėti tam tikrą organi
zacinę struktūrą. Taigi Lietuvių Bendruomenė yra 
jungtis — bendruomenė — turinti organizacinę struk
tūrą. Be tam tikros organizacinės struktūros, liptu- 
mėm viens kitam ant kojų, viena ranka nežinotų, ką 
kita daro ir atliekamo darbo rezultatas būtų arba dvi
gubinamas arba paskęstų maišatyje.

JAV LB — neveikli?

Pavartykime „Draugo” dienraščio vienos savaitės 
laidų puslapius ir pastebėsime, kad viena ir kita JAV 
LB apylinkė suruošė vienokį ar kitokį renginį, atstova
vo JAV gyvenančiai lietuvių visuomenei tai viename 
ar kitame kitataučių įvykyje. Pažvelkime į tai, kas 
mūsų telkiniuose vyksta savaitgaliais — renkasi litua
nistinių mokyklų mokiniai į šeštadieninių mokyklų 
suolus, aidi muzika ir trepsi žingsniai tautinių šokių 
ansamblių/vienetų repeticijose, vyksta ruoša 2000-ai- 
siais metais įvykstančiai tautinių šokių šventei, an
samblių pasirodymams, posėdžiauja įvairių LB insti
tucijų valdybos, renkasi visuomenė į kultūrinius ren
ginius, kraunami surinktos labdaros talpintuvai... Ar 
visa tai rodo mūsų neveiklumą? Teigiu, kad ne. Jeigu 
viename ar kitame lietuviškosios visuomenės telkinyje 
veiklos yra mažiau, tai nereiškia, kad visa Lietuvių 
Bendruomenė neveikli. Jeigu ilgais straipsniais nėra 
aprašomi įvairūs LB atliktini darbai, tai nereiškia, 
kad veiklos nėra. Tai tik reiškia, kad sąlygos kai ku
riems neleidžia judresnio pasireiškimo, kad galbūt 
nėra sugebančių (ar norinčių) veiklą aprašyti. Sakyda
mi, kad Lietuvių Bendruomenė nieko neveikia, argi 
neužgauname ir vienu brūkšniu nenurašome visų tų 
savanorių, kurie aukoja daug daug laiko lietuvybės 
išlaikymui ir puoselėjimui?

Antra vertus, galime ir kiekvienas savęs klausti: 
„Kiek gi aš prisidėjau prie Lietuvių Bendruomenės

veiklos? Ar paskyriau šią savaitę ar mėnesį bent va
landą savo laiko lietuvybės išlaikymui? Ar aš įsijun
giau bent savu dalyvavimu praėjusiame savos LB apy
linkės susirinkime ar renginyje? Ar aš pareiškiau savo 
nuomonę, pateikiau savą siūlymą atitinkamiem LB 
veiklos puoselėtojams? Ar aš žinau, su kuo reiktų kal
bėti apie Lietuvių Bendruomenės veiklos pagyvinimą? 
Arba — dar geriau: ar aš net žinojau, kad esu Lietuvių 
Bendruomenės narys ir kas ta Lietuviiį Bendruomenė 
yra, kokia jos paskirtis?”

Kritikuoti iš tolo yra visuomet lengva. Paprastai 
tokią kritiką dengia savo neįsijungimo, arba greičiau 
nenoro įsijungti, nuometas. Sunkiau yra kritikos žo
džius pagrįsti konkrečiais siūlymais ir savus siūlymus 
įgyvendinti konkrečia darbo išraiška.

Kritikuojame ir JAV LB Krašto valdybą, kad ji yra 
neveikli, nieko nedaro, tik politikuoja ir Lietuvon va
žinėja į kažkokios komisijos posėdžius. Daugumas gi
ria ir gerai pažįsta Socialinių reikalų tarybos, Kultū
ros tarybos ir Švietimo tarybos atliekamus milžiniš
kus darbus. Argi visos šios tarybos gali būti tos pačios, 
mūsų kritikuojamos, JAV LB Krašto valdybos dalis? 
Deja, taip yra. Kaipgi turi pasijausti visi tie asmenys, 
kurie Šiose tarybose dirba, vienokiu ar kitokiu būdu 
įtraukia į savo užmojų įgyvendinimą šimtus savano
rių?

Ką gi reiškia „politikuoja”? Argi Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus savo įvairiose kal
bose nesikreipė ir neprašė šioje Atlanto pusėje gyve

nančių tautiečių dėti kiek galima daugiau ir didesnių 
pastangų, kreiptis ir belstis į JAV Kongreso narių bei 
senatorių duris su prašymu teigiamai atsiliepti Lietu
vos NATO narystės klausimu?

Per praėjusius metus Lietuvos žmogui esame su
teikę neapskaičiuojamus milijonus dolerių humani
tarinės pagalbos. Tai buvo ir yra svarbu tęsti. Tačiau, 
kai Lietuvos Respublikos prezidentas kreipiasi į mus 
visos Lietuvos laisvos ateities užtikrinimo reikalu, ne
galime šiam prašymui nepaklusti. Turime tam irgi 
teikti atitinkamą dėmesį. Jeigu tokio prašymo įgyven
dinimui priskiriame „politikavimo” pavadinimą, tai 
kuo gi mes pavadintumėm visas keliones demėnstraci- 
joms į Vašingtoną Lietuvos laisvinimo reikalais? Jeigu 
užvedame kalbas ir sudarome ryšį su kitomis etni
nėmis grupėmis, kurios siekia tokio pat tikslo, ar tai 
reiškia, kad yra „politikuojama”?

Teigiu, kad JAV LB Krašto valdybos žingsniai yra 
grynai vykdymas JAV Lietuvių Bendruomenės steigia
mojo akto, kurio tekste, primenu, yra rašoma: „pa-' 
reigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių 
Tautos gelbėjimo pastangas...”, Lietuvos laisvės kova 
nesibaigė su nepriklausomybės paskelbimu. Laisvė 
turi būti užtikrinta ateities kartoms, o tas užtikri
nimas reikalauja daug daugiau, negu tik laisvės pas-, 
kelbimo. Jeigu sakome, kad mes prisidėjome prie Lie
tuvos išsilaisvinimo, turime dėti pastangas ir tą išsi
kovotą laisvę išlaikyti.

(Bus daugiau)
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JUDA KRUTA MŪSŲ TAUTIEČIAI 
(Pokalbis su Alvyda Gudėniene)

t

Vargu ar kas galėtų tiksliai ! 
pasakyti, kiek Čikagoje gyve
na lietuvių. Todėl sakykime, 
kad Čikagoje ir apylinkėse gy
vena-daug daug mūsiškių. Kai 
kas sako, kad Čikagos lietuvių 
gausumą nulėmė didoka dar
bo pasiūla. Tikriausiai lemia
mos reikšmės turėjo ir tebetu
ri čionykščių lietuvių gausa. 
Atseit, „važiuokime į Čikagą, 
tarp savųjų nepražūsim”. Taip 
tikriausiai galvojo ankstyves
nieji, vėlesnieji ir vėliausieji 
ateiviai. Nežinia, kiek dabar 
Čikagoje ir apylinkėse yra vė
liausiai atvykusių tautiečių. 
Spėjama, jog turėtų būti kele
tą, o gal net keliolika tūkstan
čių. Jų tarpe yra visokio am
žiaus, visokių pažiūrų, visokio 
išsilavinimo žmonių. Štai ne 
per seniausiai Čikagoje apsi
gyveno diplomuota kosmeto
loge Alvyda Gudėnienė. Vieną 
kartą plačiau išsikalbėjus, 
paklausėme, kas įgalino jos 
atvykimą į JAV?

— Atvykimą įgalino ,,žalio
sios kortelės” laimėjimas. Iš 
pradžių nekreipėme didesnio 
dėmesio ir tiesiog šią naujieną 
buvome „padėję” į stalčių. 
Apie tai sužinoję giminės ir 
draugai privertė rimčiau pa
galvoti. Gerai apsvarstę įvai
rias galimybes nutarėme, jog 
verta pabandyti.

— Ar daug kas Lietuvoje 
bando tokiu būdu atvykti į 
Ameriką?

— Vizos gavimas yra proble
matiškas. Kuo daugiau nelei
džiama, tuo daugiau norima 
išvykti. Todėl pastaruoju me
tu labai, padaugėjo norinčiųjų 
lairhėti.;,žaliąją kortelę”. Gali
ma teigti, jog dabar maždaug 
kas penktas Lietuvos gyvento
jas bando laimėti „žaliąjį lei
dimą”

-— Sakykite, kas gi veja 
žmones iš Lietuvos? Kas 
verčia ieškoti laimės sveti
muose kraštuose?

Vilioja puikiai išvystyta eko
nomika. Nemalonu pasakyti, 
bet Lietuvoje valdžia daugiau- 

■ šia rūpinasi savo kišenių pa
pildymu, ypač vargsta Lietu
vos moterys, našlės, auginda- 
mos ir auklėdamos savo vai- 

. kus. Vargsta ir daugelis kitų
žmonių.

— Ką galėtumėte pasaky
ti apie pirmuosius įspū
džius šiame krašte?

— Turėčiau pasakyti, kad 
ruošiantis kelionėn ir atvykus, 
nepajutau jokios romantikos. 
Lietuva yra Lietuva ir jos ne
verta lyginti su kita šalimi. 
Vienintelis dalykas, kuris vi
liojo, tai — ekonomika. Pir
mąjį šioje šalyje pragyventą 
mėnesį galėčiau palyginti su 
„išpūstu burbulu”.

— Jūs dėstėte kosmetolo
giją ir turėjote nuosavą 
kosmetikos kabinetą?

— Savo veiklą pradėjau vys
tyti, tik pajudėjus pirmiesiems 
Lietuvy'. nepriklausomybės 
atstatymo žingsniams. Bedirb

Kosmetologe Alvyda Gudėnienė su dukra Loreta Čikagos centre.

dama Kauno Medicinos aka
demijoje, dirbau ir pirmojoje 
Lietuvoje, Kaune, pradėjusioje 
veikti privačioje gydymo įstai
goje. Paskui pradėjau galvoti 
apie privatų verslą. Taip ir 
prasidėjo kontaktų ieškojimas, 
firmos kūrimas, sutarčių pasi
rašymas ir t.t. Mano privati 
kosmetologinė veikla buvo 
sėkminga ir gana greitai išsi
plėtė. Dar turėčiau pasakyti, 
kad Kauno Aukštesnioji medi
cinos mokykla yra viena rim
tesnių mokslo įstaigų. Joje yra 
ruošiamos profesionalios me
dicinos seserys, kosmetologės, 
dantų technikai, akušerės ir 
kt. Man teko sukurti mokymo 
planus ir pasirūpinti jų patvir
tinimu. Tuo reikalu teko 
kreiptis į ministerijas ir kitas 
valdžios įstaigas. Labai daug 
dėmesio parodė mokyklos ad
ministracija, tačiau pagrindi
nis darbo krūvis, kaip kosme
tologijos skyriaus vedėjai, teko 
man. Aš užmezgiau ryšius su 
įvairių valstybių kosmetologi
jos pramonės žmonėmis, mo
kslo įstaigomis, grožio salo
nais. Reikia pasakyti, kad da
bartinė Lietuvos kosmetologi- 
ia nėra podukros vietoje. 
Mokykloje dėstomos paskaitos 
apie odos ligas, odos priežiūrą, 
jos profilaktiką. Pasakojama 
apie anatomiją, higieną, kūno 
masažą, rankų ir kojų prie
žiūrą, plastinę chirurgiją ir t. 
t. Mokykloje vykdomos kon
sultacijos, vyksta kursai, se
minarai. Daugiausia dėsto 
kosmetologijos , specialistai, 
kurie stažavosi užsienio val
stybėse.

— Na, o dabar atviras ir, 
sakyčiau, aktualus klausi
mas. — Ką dabar veikiate 
ir kaip sekasi?

— Manyčiau, kad kiekvie
nas ateivis nori tęsti savo ank
styvesnį užsiėmimą. Todėl ir 
aš ieškojau tokio darbo. Dabar 
dirbu su dr. Kastyčiu Juču. Jo 
patirtis yra didelė, o aš atsi
vežiau nemažą kiekį idėjų, o 
taip pat patirties bagažą. Ma
nau, kad laikui bėgant, pa
vyks sukurti kažką ypatinges
nio, pasinaudojant lietuvišką
ja ir amerikietiškąja patirtimi.

— Ar jau susipažinote su 
čionykščiais lietuviais ir ją 
veikla?

— Daugelis naujai atvyku
siųjų pirmiausia nutupia Či
kagoje. Čia gyvenant, kartais 
pasijunti, jog esi Lietuvoje. 
Man labai smagu dalyvauti 
lietuviškuose renginiuose. Aš 
lankausi koncertuose, parodo
se, suėjimuose ir pan. Taipgi 
skaitau paskaitas klubuose ir 
vakaronėse. Bendrauju su 
anksčiau ir vėliau atvykusiais 
lietuviais. Visa tai man sutei
kia nemažo malonumo. Esu 
labai dėkinga tiems, kurie pa
dėjo man įsikurti.

— Teko nugirsti, jog 
drauge atvyko ir jūsų vai
kai?

— Kartu atvyko abi mano

Clevelandiškis Andris Dunduras Rosario miesto aikštėje prie patrankos, naudotos mūšiose dėl Falklando salos.

LIETUVIŠKA ATŽALA SKRAJOJA

Kai neseniai iš Buenos 
Aires į namus Clevelande 
grįžo Andris Dunduras, buvo 
labai įdomu su juo padaryti 
pokalbį spaudai, nes tai tikras 
„skrajojantis” jaunas Ameri
kos lietuvis, kurio dažnos ke
lionės į užsienius, tikslu ben
drauti su tolimų šalių lie
tuvišku jaunimu, įrodo jo 
ištikimybę lietuviškoms šak
nims ir norą įgyvendinti lietu
viškos vienybės idealus tarp
tautinėje plotmėje. Šalia to, jis 
prisipažįsta turįs stiprų troš
kimą pamatyti platų pasaulį, 
o Lietuvoje lankėsi jau du kar
tus. Pirmą kartą jis ten buvo 
prieš šešerius metus, o pernai 
lapkričio mėnesį vėl vyko Lie
tuvon, lankėsi Vilniuje ir 
Kaune.

Baigęs Šv. Juozapo gimna
ziją, Andris studijavo istorijos 
mokslus Clevelando Valsty
biniame universitete ir jį 
baigė 1996 metais bakalauro 
laipsniu. Jis taip pat lankė ir 
baigė Šv. Kazimiero lituanisti
nę mokyklą ir labai gerai kal
ba lietuviškai. Nuo pat ank
styvos vaikystės aktyvus skau
tas, skautų tautinėje stovyk
loje jis susipažino su Anglijos 
lietuviais skautais, kurių buvo 
nemaža grupė. Taip prasidėjo 
jo draugystė ir pažintis su An
glijos lietuvių jaunimu. Jis 
Anglijoje lankėsi net keturis 
kartus, įsigijo daug draugų, o 
1997 metais jam, šalia vizos, 
pavyko gauti leidimą dirbti 
Anglijoje. Jis vienerius metus 
tarnavo Londono Guildhall 
bendrovėje, užsiimančioje mu
zikos ir dramos paruošiamais 
egzaminais. Andris turėjo pa
rūpinti instrumentus ir tvar
kyti studentų keliones. Bū
damas Londone jis patyrė, kad 
Argentinoje vyks Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo suvažia
vimas, nes turėjo progą susi

dukros. Tai buvo jų noras ir 
viltis pamatyti daugelio išsva
jotą Ameriką. Aš vargu ar vie
na būčiau ryžusis tokiam gy
venimo pokyčiui. Kol kas ne
sigailime, kad nusprendėme 
atvykti. Esame apsuptos ir 
globojamos nuoširdžių žmo
nių. Vyresnioji mano dukra 
dirba, tai finansiniais rūpes
čiais dalinamės pusiau. Jau
nesnioji mokosi Maria aukš
tesniojoje mokykloje. Sekasi 
gana gerai. Ji priklauso lietu
vaičių „Rūtos” būreliui ir žai
džia mokyklos krepšinio ko
mandoje. Komandos vadovai 
patenkinti jos žaidimu. Ji ne
pamiršo ir vaikystės pomėgio 
— šokių. Lietuvoje ji šoko pra
moginius šokius pas J. ir Č.
Norvaišus. Dabar, L.Tautku- 
vienės pakviesta, šoka Lietu
vos Vyčių tautinių šokių gru
pėje.

Linkėkime sėkmės į Čikagą 
atvykusiai kosmetologei ir jos 
dukroms. Tokie pat linkėjimai 
ir visiems naujai atvykusiems 
ir bandantiems įsikurti vadi
namojoje išeivijos lietuvių sos
tinėje Čikagoje.

Kalbėjosi
P. Petrutis

pažinti su Argentinos lietuvių 
jaunimo atstovais. To išda
voje, jis šių metų sausio 23 
dieną nuskrido į Buenos Aires 
vykusias Pietų Amerikos lięT 
tuvių jaunimo studijų dienas, 
kurios tęsėsi devynias dienas. 
Buenos Aires mieste gyvena 
daug lietuvių, Andris buvo ap
gyvendintas labai vaišingose 
lietuvių šeimose. Suvažiavi
mas vyko skirtingose vieto
vėse, šalia Buenos Aires buvo 
Rosario mieste ir pajūrio 
miestelyje Necochia. Dalyviai 
buvo vežiojami samdytu auto
busu ir tramvąjais. Suvažia
vime dalyvavo apie 60 daly
vių: keturi iš Uragvajaus, du 
iš Brazilijos, Andris Dunduras 
ir Alminas Udrys iš JAV, Ma
tas Stanevičius, Daiva Bat- 
raks ir kunigas Edis Putri
mas iš Kanados, Ričardas Li
sauskas ir Tomas Urbutis iš 
Lietuvos. Pastarieji du pri
klauso Dvasinės pagalbos jau
nimo centrui Klaipėdoje. Jų 
pagrindinis uždavinys buvo 
pravesti užsiėmimus ir vado
vauti kursams.. Jie taip pat 
nori sutelkti lėšas Australijos 
lietuvių 'jaunimo kongresui. 
Studijų dienose buvo ruoštųsi 
vadovavimui, špkių šventei, 
nagrinėjama, kaip aktyviai 
reikštis lietuviškoje veikloje ir 
kaip prisidėti prie Pietų Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
vieningos veiklos. Studijų me
tu išryškėjo didelis pasiryži
mas dirbti ir entuziastingas 
noras išlaikyti lietuvybę.

Andris pasakoja, kad daugu
ma Pietų Amerikos lietuvių 
beveik pamiršo gimtąją kalbą, 
tai iš šešiasdešiinties vietinių

GABI MERGYTE
Monika Stančiauskaitė, lan- nois valstiją po įvairias biblio-

kanti Wheaton Wiesbrook mo
kyklos pirmąjį skyrių ir Mai
ronio lit. mokyklą Lemonte, 
dalyvauja Illinois „PTA Re- 
flections” dailės ir muzikos 
parodoje, Jos premijuotas pa
veikslas, laimėjęs Illinois 
„PTA Reflections” konkursą, 
bus išstatytas šioje parodoje, 
kuri veiks nuo kovo 14 d. iki 
balandžio 24 d. North Lakę- 
side Cultural Centre, 6219 N. 
Sheridan Rd, Chicago. Paro
dos atidarymas bus sekmadie
nį, kovo 14 d., nuo 11 vai. r. 
iki 1 vai. p.p.

Ši paroda vėliau bus perkel
ta į Illinois valstijos muziejų 
Springfield. Springfield biblio
teka ir šiemet keliaus per Illi-

lietuvių tik arti penkiolikos 
laisvai kalba lietuviškai, nes 
neveikia lituanistinės mokyk
los, o norintieji lietuviškai 
pramokti, vyksta į Vokietijoje 
veikiančią Vasario 16-os gim
nazijų. Tačiau vietiniai lietu
viai neatsisako savo kilmės 
ryšių ir bendrauja net dvie
juose, labai gražiai įrengtuose 
Buenos Aires lietuvių cen
truose. Tai „Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje” ir „Lie
tuvių centras”. Abu yra pui
kiai įrengti, su erdviomis 
salėmis, scenomis, valgyklo
mis, barais, sporto aikštėmis 
ir maudymosi baseinu.

šalia įdomių prisiminimų, 
Andris atsivežė „Argentinoš 
lietuvių balso” sausio-vasario 
laidą. Pirmame puslapyje stam
bus skelbimas apie Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą, 
kuris prasidėsiąs iškilmingo
mis pamaldomis Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, o po pa
maldų kiemelyje prie lietu
viško kryžiaus visi pasimels 
už žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Pirmame puslapyje 
parodyta nauja Lietuvos ban
ko penkiasdešimties litų mo
neta, o šalia Almos Adam
kienės nuotrauka su praneši
mų, kad ji „Lietuvoje išrinkta 
metų moterimi”. Taip pat 
pranešama, kad Kūčių vakare 
Argentinos valstybinėje tele
vizijoje prie Lietuvos tri
spalvės buvo matomas Lietu
vos garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas su dviem, tau
tiniais drabužiais pasipuo
šusiomis lietuvaitėmis. Jis 
tautiečius Kalėdų proga pa
sveikino lietuviškai. Toliau se
kė žinios ir straipsniai lietu
vių kalba, o vienas puslapis 
buvo skirtas ispanų kalbai.

tekas bei galerijas.
•. Monikos Stančiauskaitės 
kolažinis paveikslas geriausiai 
išreiškė „Reflections” temą — 
,,Wouldn’t It Be Great If...” 
(Ar nebūtų puiku, jei..,). 
Piešinys atsakė: „Jeigu kiek
vienas. būtų;angelas!”

Konkursui atsiųsta 15,940' 
meno darbų iš visos Illinois 
valstijos. Monikos darbas bu
vo išrinktas atstovauti valsti
jai. Illinois PTA (Parent- 
Teacher) suvažiavime, vyku
siame Champaign-Urbanoje 
jai buvo įteiktas medalis ir 
garbės premija kartu su kitais 
žymenimis. Įtekė „Space 
Shuttle Discovery” astronau- 
tąs Joe Tanner. ,

Abejonės nėra, kad Andrio 
Dunduro. keliųnė į Argentiną 
neliks be pozityvių pėdsakų, 
nes jo nenugalimas noras ben
drauti su visame pasaulyje pa- 
Sisklaidžiųsių lietuvišku jau

IŠVYKO STAŽUOTIS LIETUVOJE

Kovo 2 dieną išlydėjome Mo
niką Gylytę į Lietuvą, kur ji 
pakviesta stažuotis Vaiko rai
dos centte, Vilniuje, vaikų su- 
tfikhnų ankstyvosios reabili
tacijos klinikinėje, programoje. 
Tos ptograihos specialistai ir 
logopedai dirba su protinio ir 
fizinio vystymosi sutrikimus 
turinčiais vaikais ir jų tėvais.

Monika pernai (1998) gruo
džio mėnesį gavo Northern 
universiteto logopedijos — 
kalbos sutrikimų srities B. S. 
diplomą. Ši rudenį Monika 
planuoja siekti magistro laips
nio.

Vyriausia Danos ir Lino 
Gylių duktė jau nuo mažens 
domėjosi negalės problemo
mis. Taipgi dažnai globojo jau
nesnius už save sesutę, du 
broliukus ir kitus vaikus. Lan
kydama aukštesniąją ir lietu
višką šeštadieninę mokyklą, 
buvo aktyvi skautų ir ateiti
ninkų organizacijose, šoko 
tautinius šokius, dirbo Rako ir 
Dainavos stovyklose, trejus
metus ir kaip asistentė moky
toja Lemonto lituanistinėje 
mokykloje Northern Illinois 
universitete bųyo aktyvi narė 
„Communicatiyę Disorders 
Student Association”, • įgy- 
dama. nemažai terapinės prak
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nimu gali atnešti puikių vai
sių. Telieka jam palinkėti lai
mingos kelionės į kitus kraš
tus!

Aurelija M. Balašaitienė

tikos.
1992 metais lankydama 

Huttenfeld, Vokietijoje, lietu
vių Vasario 16-sios gimnaziją, 
turėjo progos nuvykti Lietu
von ir susipažinti su vaikų 
sveikatos problemomis. 1994 
metų vasarą Lietuvoje ji talki
no vaikų stovykloje Berčiū
nuose.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
jaunimas nebijo siekti tokio 
nelengvo mokslo — vaikų ne
galės srityje, kuri reikalauja 
didelio dėmesio ir pasiaukoji
mo. Taipgi džiaugtis ir tuo, 
kad tų jaunų žmonių jau ne 
vienas pasiryžę vykti ir dirbti 
Lietuvoje, kur gal ir ne tokios 
geros gyvenimo sąlygos bei 
aplinka jų mokslui ir darbui.

J. Gylienė

* Turizmo departamen
tas baigė įgyvendinti pir
mąją turizmo informacinės 
sistemos dalį — įrengė infor
macinius stovus Kalvarijos, 
Saločių bei Lazdijų pasienio 
postuose bei Vilniaus oro uos
te ir geležinkelio stotyje. Šie 
stovai ne tik suteikia galimy
bę pasinaudoti turistiniu Lie
tuvos žemėlapiu — juose taip 
pat yra pažymėti visi turizmo 
informaciniai centrai. (Eita)

MONIKA STANCIAUSKAS 
TO NATIONAL LEVEL !

Monika Stančiauskaitė prie jos laimėjimą skelbiančios lentos.

mailto:ATSVL%40worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com


SENOVIŠKIEJI
PUSIAUGAVĖNIO PAPROČIAI

DR. LIBERTAS KLIMKA

DRAUGAS, 1999 m. kovo 13 d., šeštadienis 5

Gavėnia — pusseptintos 
savaitės, skirtos atgailai ir 
Išganytojo kančios apmąsty
mams. Nuo Pelenijos iki šv. 
Velykų. Tokiam laikotarpiui 
Jėzus Kristus buvo pasitrau
kęs į dykumą, prieš paskelb
damas žmonėms savo mo
kymą. Lietuvos kaime Gavė
nia yra kartu ir pavasario lau
kimas. Štai kaip užmenamos 
mįslėje šv. Velykos: „Septy
nios mylios tilto, gale tilto 
gėlė; kai ta gėlė pražydės, vi
sas svietas pralinksmės”.

Įdomu pastebėti, kad 40 
dienų laikotarpis yra giliai 
įsikirtęs į daugelio žemdir
biškos kultūros tautų papro
tinį kalendorių. Etnologai pa
stebėjo, kad bene visoje in
doeuropietiškoje kiltyje pa
grindinės šventės viena nuo 
kitos nutolusios būtent tokiu 
tarpu. Žmogus fiziškai ir dva
siškai pavargsta nuo kasdie
nybės, tad retsykiais reikia 
kokio ypatingesnio išgyve
nimo. Tačiau 40 dienų tarpas 
galėjo susidaryti ir formuojan
tis žemdirbių kalendoriui. Jo 
pradžių pradžia — laiko skai
čiavimas pagal Mėnulio fazes. 
Pirmasis ciklas — devynerių 
mėnesių, labai svarbių gyvy
bei ateiti į šį pasaulį. Antrasis 
žingsnis tobulinant kalendo
rių — Mėnulį įtarpuoti į 
Saulės ciklą. Neužmiršus de
vintuko reikšmės, imta ir su
dalyta metai į devynias dalis, 
— išeina beveik po 40 dienų. 
Lietuvių etninėje kultūroje 
taip pat išlikęs būtent toks 
svarbiausių švenčių pasi
skirstymas, be to, yra 40 paukš
čių šventė, gedulo „ketur- 
nedėlis” ir kt.

Prailgsta Gavėnios laikas, 
tad ketvirtasis jos sekmadie
nis yra lyg koks atokvėpis nuo 
pasninko nusilpusiam kūnui. 
Tai Pusiaugavėnis, kada gali
ma pasitaisyti gardesnių ir 
stipresnių valgių. Net ir mė
siško galime pasitiekti, bet 
išpildžius nelengvą sąlygą: per 
vieną valandą reikia miške 
prisimalkauti, nukirsdinti gai
dį, jį nupešti, išdarinėti, iš
sivirti ir suvalgyti. O malkos 
turi būti žalios, — kad tik 
sunkiau būtų tą norą paten
kinti... Paprotys tądien leisda

„FIGARO ESU BUVĘS PER ŠIMTĄ 
KARTŲ”
P. PALYS

Taip teigia našios sceninio 
arbo veiklos 40-ties metų ju- 
iliejų, lapkričio 24 d. savo so- 
miu koncertu paminėjęs, ži- 
iomas Lietuvos operos daini- 
linkas, baritonas Eduardas 
Caniava.
Maestro Eduardas Kaniava 

tirmą kartą, dar senojo Vil- 
įiaus operos teatro scenoje, 
iperoie „Sevilijos kirpėjas”

Žymaus Lietuvos Operos solisto Eduardo Kaniavos 60 metų sukakčiai paminėti skirtame koncerte jam buvo 
įteiktas Operos bičiulių draugijos „Kipro” apdovanojimas, kurį simbolizuoja legendinio tenoro Kipro Petrausko 
statulėlė. Apdovanojimą įteikia mons. Kazimieras Vasiliauskas. Nuotr. Gedimino Žilinsko (Elta, spalio 5 d.)

vo vestuves kelti. Ir bažnyčioje 
šliūbą suteikdavo, žinoma, jei
gu labai prireikia. Vestuvės 
vykdavo tik vieną dieną ir be 
muzikantų.

Pusiaugavėnyje negalima gu
linėti, antraip vasaros darby
mečio įkarštyje nugarą skau
dės. O kas linkęs šiai bėdai, 
turi tądien nepatingėti „šakar- 
du” (kūliavirsčia) persiversti. 
Sakydavo, kad ir „Gavėnas 
per žardą pervirto”. Žardas — 
tai toks iš kartelių suremtas 
žaiginys žirniams, vikiams, 
linams nušukuotomis galveno
mis džiovinti. Vaikams duoda
vo saldainių ar pyrago ir saky
davo: „Valgykit, Gavėnas kluo
ne virsdamas per žardą pri- 
barstė”. Mergaitės ant žardo 
rasdavo kaspinų, — irgi nuo 
Gavėno parėdų palikę. Aukš
taičiai, prikimšę puskailinius 
šiaudų, vežiodavo Gavėno pa
mėklę. Lygiai kaip per Už
gavėnes. Pamėkle gąsdindavo 
vaikus, kad stropiai laikytųsi 
pasninko. Per visas svarbiau
sias kalendorines šventes spė
jama ateitis. Ne išimtis čia ir 
Pusiaugavėnis: paima silkę, 
atmatuoja jos vidurį, užriša 
ten siūlą ir pakabina; jei galva 
nusveria uodegą, bus sunkus 
pavasaris, jei atvirkščiai — 
nelengvas ruduo.

Išvardytieji papročiai kai 
kuriose Lietuvos vietose ski
riami greta esančiai kovo 
19-ajai — Pempės dienai, Juo- 
zapinėms. Tądien merginos 
rūpinasi rūtų darželiais: pa
ruošia žemę gėlėms, pasikei
čia sėklomis. Iki Pempinių jau 
turi nemažai prisiverpusios, 
prisiaudusios, — viskas į krai
čio skrynią. Taigi apžvelgus 
visus šių dienų papročius, 
aiškėja, kad senovėje pavasa
rio pradžioje būta Merginų 
šventės. Šventės globėja — 

. linų dievybė. Apie jos vardą 
dabar galima tik spėlioti, jis 
pridengtas Gavėno pamėkle. 
Dievybės pagerbimo rituale 
būta gaidžio aukojimo. Tačiau 
pasikeitė laikai, epochos, pasi
suko negrįžtamai istorijos ra
tas, ir kitados sakraliniai da
lykai paliko tik papročiais 
arba išvirto juokais bei iš
daigomis.

Figaro vaidmenį atliko 1958 
m. lapkričio 9 d. Vėliau tame 
vaidmenyje jis pasirodė dau
gelio valstybinių operos teat
rų scenose. Ilgiau jam tekę 
pabuvoti Bulgarijoje ir Vene- 
zueloje. Bulgarijoje porą metų 
stažavosi, o Venezueloje, be 
sceninės veiklos, vienus me
tus dėstė vokalą.

E. Kaniava, žvelgdamas į

Dar ne pavasaris... Po stiprios sniego pūgos Čikagoje kovo 9 d. prie „Draugo” pastato.
Nuotr. kun. Viktoro Rimšelio, MIC

savo nueitą gan ilgą sceninės 
veiklos kelią, džiaugiasi galė
jęs dainuoti su žymiais Lietu
vos (Elena Saulevičiūte, Vir
gilijum Noreika, Vladimiru 
Prudnikovu) ir su užsienio 
dainininkais. Jis sako, kad 
operos pastatymo sėkmė prik
lausanti nuo atlikėjų dvasinio 
bendradarbiavimo ir viens ki
to pajautimo. Didelio pasise
kimo ir įvertinimo jis yra su
silaukęs Kuboje. Ten .žiūro
vai jam ploję ir skandavę 10 
minučių!

Vargu, kad kuriam nors 
dramos ar operos atlikėjui ne
pasitaikytų kažkoks nenuma
tytas, gan nemalonus, sceni
nis nutikimas. Jo neišvengė ir 
E. Kaniava. Jam koncertą 
Jaltoje tekę nutraukti, nes 
staiga dingo balsas. Kitą kar
tą, lėktuvui vėluojant, jis sce
noje spėjo pasirodyti tik ant
rajame veiksme.

Kadangi E. Kaniavai soviet
mečiu tekę gan dažnai dai
nuoti Maskvoje bei kitų So
vietų Sąjungos miestų operų 
ir koncertinių salių scenose, 
nekuriems jis esąs „sovieti
nio tipo” dainininkas.

E. Kaniava dėl to nepyksta, 
nes argi galėtų būti kaltas, 
kad jam tekę gyventi tokioje 
epochoje? Suteikto SSRS liau
dies artisto vardo ne tik nesi- 
gėdinąs, bet juo didžiuojąsis.

Baritonui Eduardui Kania
vai 1997 metais švenčiant 60- 
ties metų sukaktį, jis buvo 
apdovanotas Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino III 
laipsnio ordinu ir, kaip ge
riausias metų dainininkas, 
„Kipro” statulėle.

Dabar E.Kaniava, šalia dai
navimo Lietuvos operos ir ba
leto teatre, Lietuvos Muzikos 
akademijoje vadovauja Dai
navimo katedrai.

PREMJEROS KAUNO
MUZIKINIAME TEATRE

Kauno valstybinis muziki
nis teatras jau trečią kartą

VILTIES KNYGA
REMIGIJUS MISIŪNAS

Karo metais Lietuvą palikę 
išeiviai savo atsiminimuose 
pabrėžia, kad sunkiais poka
rio metais Vakarų Europoje 
juos palaikė viltis greitai 
grįžti namo. Deja, juo toliau, 
tuo labiau ši viltis blėso, 
tačiau niekas nenorėjo pasi
duoti. Vienu tokio tikėjimo 
paminklu tapo, regis, iš pirmo 
žvilgsnio nelabai įdomi knyga 
„Išlaisvintos Lietuvos ūkis”, 
kurią 1949 m. išleido VLIKo

pastatė plačiai žinomą ir pub
likos mėgstamą muzikinį vei
kalą—„MyFair Lady” (Lietu
voje pavadintas: „Mano pui
kioji ledi”). Pastatymą reži
savo Gintas Žilys, dirigavo 
Julius Geniušas, scenovaizdį 
sukūrė austrai F. Klein ir H. 
Wartenegg, choreografas — 
estas D. Harchenka.

Pirmą kartą tą muzikinį 
veikalą kauniškiai matė 1965 
m., o antrą — 1986 m. Diri
gentas G. Žilys (jis yra ir te
atro vadovas) sako, jog nutar
ta veikalą dar kartą pastaty
ti, kadangi tai pats garsiau
sias, tobuliausias ir žino
miausias šiuolaikinis kūri
nys.

Jis būsiąs pastatytas toks, 
kokį B. Shaw sukūrė. Ne taip, 
kaip anksčiau matytieji, ku
riuose buvę nemažai pakeiti
mų (kopiūrų).

Per šį muzikinį sezoną Kau
no muzikinis teatras žiūro
vams pateiks dar kitas tris 
premjeras. Pirma, kuri jau 
Kalėdų laikotarpyje buvo ma
toma,— P. Čaikovskio baletas 
— „Nutcracker” („Spragtu
kas”. Vėliau, baigiantis vasa
riui, operos mėgėjai galės pa
sidžiaugti Umberto Giordano 
opera — „Andrea Chenier”. 
Sezoną užbaigs amerikiečio 
kompozitoriaus John Kander 
operetė „Zobra”.

DOVANA ANYKŠČIU 
BAŽNYČIAI

Iki dabar Anykščių Šv. Ma
to parapijos bažnyčioje buvo 
tik maži, penkių balsų vargo
nai. Tai parapijai nusišypsojo 
netikėta laimė. Bažnyčiai var
gonus padovanojo Anglijos 
South Hempton baptistai. Iš
montuoti vargonai į Anykš
čius jau atvežti. Anykštėnams 
reikėjo padengti tik jų per
gabenimo išlaidas. Vargonai 
dideli. Juose trys manualai, 
45 balsai ir 2,000 vamzdžių. 
Savo galingumu galėsią rung
tyniauti net ir su Vilniaus ar
kikatedros vargonais. Tikima
si, kad, vargonus sumonta
vus, juos bus galima išgirsti 
jau apie gegužės mėnesį.

Senieji vargonai, juos pa
keitus naujais, būsią padova
noti kuriai kitai bažnyčiai.

Krašto ūkio atstatymo komi
sija.

Atidžiai įsižiūrėjus, atsisk
leidžia neeilinė šios knygos 
istorija. Visų pirma, išskirtinė 
jos idėjos autoriaus asme
nybė — tai vienas Lietuvos 
socialdemokratų vadų prof. 
Steponas Kairys ( J. Kamins
kas). Galima drąsiai teigti, 
jog jam priklauso visa šlovė, 
kad knyga išvydo dienos švie
są.

Apie tokią knygą buvo 
pradėta kalbėti dar karo me
tais Lietuvoje, kada, susikū
rus VLIKui, buvo nutarta, jog 
kovojant prieš okupantus, sy
kiu reikia ruoštis ir Lietuvos 
ūkio atstatymui. VLIKui po 
karo atnaujinus savo veiklą 
Vokietijoje, buvo atsiminta ir 
ši mintis — J. Kaminsko, ku
ris VLIKe rūpinosi krašto 
atstatymo reikalais, pastan
gomis buvo įsteigta Planavi
mo komisija, o krašto atstaty
mo problemos buvo svarsto
mos net dviejuose tam skir
tuose suvažiavimuose.

Darbui palengvinti buvo 
kaupiama speciali biblioteka, 
o lietuviai raginti siųsti jai 
turėtą literatūrą ar bent jau 
pranešti, kur ją būtų galima 
gauti. Kone trejus metus — 
1946-1949 m. — buvo renka
ma medžiaga knygai. Tiesa, 
kai ji pagaliau buvo paruošta 
spaudai, palankus metas lie
tuviškos knygos leidybai Va
karų Vokietijoje jau buvo se
niai praėjęs.

Tuo metu užsimojusiam iš
leisti lietuvišką knygą di
džiausiu galvos skausmu buvo 
pinigai. J. Kaminskui teko 
gailėtis, kad paskubėjo ki
tiems dalykams išleisti iš JAV 
gyvenusio savo partinio drau

Kaziuko mugės atidarymo metu Jaunimo centre kovo 7 d. Iš kairės: gen. garbės konsulasVaclovas Kleiza, Lie
tuvos Respublikos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis, „Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, inž. 
Antanas Rudis ir Lietuvos ambasadorius Pietų bei Vidurio Amerikai Vytautas A. Dambrava.

Nuotr. Sauliaus Sasnausko

go Pijaus Grigaičio gautus 100 
dolerių. Tiesa, jis vėl pamė
gino ieškoti pagalbos už At
lanto. Šiuokart kreipėsi į 
ALTo pirmininką L. Šimutį ir 
— sėkmingai. Dar pinigų kny
gos išleidimui davė Schwae- 
bishe Gmiunde veikęs „Para
mos” kooperatyvas ir Lietuvių 
kooperatyvas Augsburge.

Kai atpuolė pinigų galvo
sūkis, J. Kaminskas ėmė ieš
koti, kas jam galėtų padėti 
įveikti spaudos darbus. Pra
džioj kreipėsi į leidyklos „Au- 
fbau” savininką Tadą Vizgir
dą. Pastarasis net buvo suda
ręs sąmątą, tačiau iki galo su
sitarti nepavyko. Matyt, dėl 
to, kad nepasisekė rasti spau
stuvės, kuri būtų galėjusi 
greitai atlikti spaudos darbus. 
Mat, po licenzijų knygų leidi
mui tvarkos panaikinimo 
spaustuves užplūdo užsaky
mai.

J. Kaminskas nutarė paieš
koti laimės Detmolde, pas 
LTB Švietimo valdybos įgalio
tinį britų zonoje Matą Krikš
čiūną, kuris tuo metu, LTB 
Centro komiteto pavedimu, 
prižiūrėjo „Lietuvių kalbos 
vadovo” spaudos darbus. M. 
Krikščiūnui pasisekė susitarti 
su spaustuvės, kur buvo spaus
dinamos „Vadovas”, savinin
ku, kad tas imtųsi ir J. Ka
minsko knygos. Be to, pavyko 
įkalbėti jos tekstą rinkti, 
„Vadovo” rinkimui pasamdy
tą, linotipininką K. Škėmą.

Su jų pagalba knyga buvo 
išspausdinta pačioje 1949 m. 
pabaigoje. Į ją buvo sudėti pa
taisyti, suvažiavimuose skai
tyti pranešimai, skirti ben
driems planavimo, žemės 
ūkio, pramonės ir amatų, 
miestų planavimo, susisieki
mo, prekybos ir kitiems klau
simams. Tarp jų autorių buvo 
pats J. Kaminskas, V. K. Jo
nynas, J. Okunis, P. Karvelis, 
S. Kolupaila ir kiti.

Knyga pačiam J. Kamins
kui, jo paties žodžiais, buvo 
tik darbo pradžia, kurį reikė
jo toliau stumti, todėl jis sky
rė didelį dėmesį jos platini
mui. Mat, tai buvo vienintelis 
šaltinis jo sumanytam antram 
knygos tomui išleisti. Be to, 
reikėjo ir skolą grąžinti fon
dui, kuris buvo paskolinęs 
knygos išleidimui, tai ir kelia
vo J. Kaminsko prašymai pa
dėti platinti į D. Britaniją, 
Australiją ir Ameriką. Platin
damas jis orientavosi į pro
fesinę inteligentiją, nes sykiu 
norėjo surasti naują autorių. 
Tuo pačiu metu profesorius 
rūpinosi ir antrojo tomo pa
rengimu bei išleidimu. Specia
liai tam JAV buvo įsteigtas 
komitetas, kuris rūpinosi me
džiagos rinkimu. Kai J. Ka
minskas atvyko į JAV, jis vėl 
ėmė vadovauti šiam darbui.

Žinia, „Išlaisvintos Lietuvos 
ūkis” — ne romanas — ir kny
gos platinimas ėjo sunkiai.

Nedaug pavyko surinkti pi
nigų, tačiau po kelių metų at
kaklaus darbo antrasis tomas 
vis tik buvo išleistas. Sunku 
pasakyti, kas tai lėmė: J. Ka
minsko užsispyrimas pabaigti 
darbą, ar tikėjimas, kad grei
tai bus galima įgyvendinti 
parengtus planus, atstačius 
išlaisvintą tėvynę.

Šiaip ar taip, „Išlaisvintos 
Lietuvos ūkis” lieka iškalbiu 
liudininku išeivių tikėjimo 
Lietuvos laisve ir pasirengimo 
imtis jos atstatymo darbų.

NEUŽMIRŠKIME * 
KONCERTO-VAJAUS

„NERINGAI”

Čikaga, Cleveland, Detroit, 
New York, Boston, Waterbu- 
ry, Worcester, Hartford... Visa 
Amerika ir Kanada „statė” 
Matulaičio slaugos namus 
Putname, leido vaikams „Eg
lutę”, vieną kitą lentą (2x4) 
„sudėjo” ir „Neringos” jaunimo 
stovyklai. Jos didesniems pas
tatams it koplyčiai atsirado 
dideli aukotojai — seselių ir 
jaunimo draugai.

Visi ir visos, sekę Putnamo 
seserų veiklą, džiaugiamės ir 
sakom „Ačiū Dievui”! Globa, 
Matulaičio slaugos namuose į 
vargą ir ligą patekusiems mū
sų tautiečiams, tęsiama. Ir iš 
Kalifornijos ir Floridos atke
liauja... Durys plačiai atvertos 
lietuviui seneliui.

„Eglutė” LB rankose. Regi
nos Kučienės, Švietimo reika
lų komisijos pirmininkės lais
toma, ji gyva ir pasiekia tuos, 
kuriems buvo ir yra skirta.

O kaip su „Neringos” stovyk
la? Anksčiau pasirodžiusiose 
korespondencijose jau minė
jom, kad ji šįmet švenčia tris
dešimtąjį gimtadienį. Kad į 
stovyklą atvažiuoja 300 sto
vyklautojų! Kad buvę nerirt- 
giečiai — stovyklautojai ir va
dovai neša atsakomybę už 
„Neringos” tęstinumą įeidami 
į „Neringos” tarybą. Švenčiant 
jos gimtadienį, didžiausias 
stovyklos administratorės Da- 
nos Grajauskaitės rūpestis 
silpna finansinė bazė. Ji sako: 
„Gyvename šia diena”. Seselių 
rėmėjų valdyba, ruošiamu 
koncertu-vajumi, beldžiasi, 
taip kaip prieš 30 metų, į šir
dis, kurios yra jautrios lietu
viškų stovyklų idėjai. Ir Dai
navai, ir Rakui reikia aukų. Šį 
kartą kviečiame lietuviškąją 
visuomenę atsiverti „Nerin
gai”.

Religinės muzikos koncer- 
tas-vajus balandžio 11 d. 2 v. 
p.p. Putname, St. Mary’s para
pijos bažnyčioje. Koncertuos : 
vargonų virtuozas V. Barkaus
kas ir solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė. Aukas galima siųs
ti: .Neringa” 600 Liberty Hwy, 
Putnam, CT.

A. Pr.
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AMTA

AMERICAĄr N^ROAD*INC-

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

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

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

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

S K E L B
Įvairūs Nekilnojamo turto

MAIN OFFICE
5316 N. MELWAUKEE AVĖ., 

CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700.

ŽIEMOS KAUNO©

ten ir atgal į vieną pušų

Kyga $580 $415
Kijevas $488 $415
Lvovas $489 $415
Minskas $489 $390
Vilnius $469 $390
Maskva $580 $415
S t. Peterburgas $438 $415

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

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

3000 N.MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999

BELMONT/LARAMEE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

OFFICE
5637 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747.

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE

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

HELP VVANTED
Servers - Bartenders - Host Person
Meson Sabika has brought a 'True Taste 
of Spain" to the North Shore.
We are an upscale, casual restaurant 
thatoffers: ■ A professional and

energetic work environmertt
■ Flexlble scheduling
■ 401 K Plan
■ Group rate Insurance

lt you have been searching for work that is 
both personally and flnancially rewarding, 
your search is overt

Please apply in person 
Meson Sabika 
310 S. Happ Rd.

(Iritersection of Willow Rd. and S. Happ Rd.)
Northfleld Viltage Center 
Northfieid, IL 
(8471784-9300

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės:
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4931 W. 95 th St.,
Oak Lawn, IL 60453 

sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425

Ieškomi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys CDL 
leidimą. Kreiptis: Steve,

tel. 708-396-1515

Ieškome auklės prižiūrėti 
i 2 m. mergytę, Waltham, MA, 

Bostono priemiestyje, 
netoli gero susisiekimo. 
Kreiptis 781-894-3053

Jūsų namuose atliekame
vidaus ir išorės remonto 
darbus; taip pat taisome 
elektrą ir vandentiekį.

Tel. 708-839-8447

Butai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
lietuviškoje aplinkoje, Nek. Pr.

Marijos Seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės:

Vilią Maria, P.O. Box 155 
- Thompson, Ct. 06277

SŪPOSL
IluhjM .\Htuinodv« Pinishe*

MOKENA AUTO BODY
atlieka visus automobilių remonto darbus; 
dirbame su visomis automobilių draudimo kompanijomis; galime padėti 
surasti patikimus ir rūpestingus draudimo agentus; duodame 100% 
garantiją už atliktą darbą; rūdžių darbams garantija iki 2 metų. Avarijos 
ar kt. problemų reikalais kreipkitės į mus. Dėl auto. skardų ir dažymo 
darbų arba dėl sąmatos (estimate) veltui kreipkitės į Saulių arba 
Rimantą, tel. 708-478-3812 nuo 8 v.r. iki 7 v.v. Dėl variklių ar 
greičio dėžės keitimo žemiausia kaina, kreipkitės į Tomą, 
tel. 630-774-6191 arba 708-478-3813 nuo 8 v.r. iki 7 v.v.l

VISA

E

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame išsimo
kėjimui: remontuojame pc avarijų; atsta- 
tome auto.geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus.

Skambinti Rimui tei. 708-201-0586.
—■

Parduodu naudotus gerus 
automobilius.

Padedu sutvarkyt paskolas. 
Dėl platesnės informacijos 

skambinti tel. (773) 548-5642

Nepaprastai gražus 2 mieg. bt. (con- 
dominiuin) Hickory Hills, IL. Didelė 
virtuvė, 2 vonios, 2 auto. garažas. 
Netoli parduotuvių ir transportacijos. 
Lengvai pasiekiamas Lemonto lietuvių 
centras, (kainuotas žemiau rinkos 
kainos, skubiam pardavimui. 

Skambinti 708-895-6220 
O’Brien Family Realty, Ine.

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE

Looking for • Machinists
• Grinders & • Assemblers.

1st & 2nd shifts, full time permanent 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
English. Call: Kristen or Jason 

1-800-416-8662 
Mušt have own transportation.

Siųsti pinigus per WESTERN UNION 
taip saugu ir greita, 

lyg jūs pats juos nuvežtūmėt!

Tik WESTERN UNION
persiunčia pinigus saugiai, 

per kelias minutes net į 
50,000 vietovių 165-uose 

kraštuose! Lietuvoje 
pinigai persiunčiami 

į 80 vietovių.

Informacija 
teikiama tel
1-800-325

Jewel Food Store 
7201 W 241h Street 
Norh Riverside, IL 60546 
Tel. 708-442-9151

Imperial Currency 
8634 S Pulaski Road 
Chicago, IL 60546 
Tel. 773-735-2700

Jewel Food Store 
4650 W. 103rd St 
Oaklavvn, IL 60453

Shop n' Save Food 
3307 W 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
Tel 773-436-6777

Vallana
2921 W Devon Avė 
Chicago, IL 60659 
Tel. 773-761-0002

VVestcrn Un»on

VVESTERM MONEY 
UNION TRANSFER

The fastest ivay to send money tcorld icide'"

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime.
Reikalingi skardininkai.

Skambinkite 815-723-7650.

Good Daiva’s Remodeling Co 
Specializing In all types of tile flooring: 

baths, basements, all types of 
remodeling, painting.

• Free esti matės
• High ųuality work

Call Daiva Backus (630)963-7086

Jaunai šeimai, 
tik atvykusiai į Čikagą, 

reikalingi įvairūs baldai. 
Tel. 708-484-2653

Moteris ieško išsinuomoti 
nedidelį kambarį tik sekma
dieniams (63 St ir 55 St apyl.) 
Tel. 847-673-7514. Skambinti 
kovo 13 d., ne vėliau.

Išnuomojamas 3 kamb. bt. 
47 St ir Western Avė. apyl.

vienam arba porai vyr. 
amžiaus žmonių $280 į mėn.

Tel. 708-795-1290

Parduodamas erdvus, šviesus 
„condo” ramioje, lietuvių apgyventoje 
apyl., Oak Lawn, IL;
2 mieg., 2 vonios; antr-s aukštas; 
naujai išremontuotas, nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla.
Tel. 708-246-1390. Skambinti po 6 v.v.

Lietuvis gali slaugyti 
senus žmones arba ligonius 
ir gyventi kartu. Skambinti 

po 6 v.v. Zenonui, 
tel. 847-844-9572

Išnuomojamas kambarys 
moteriai savaitgaliais 
35th ir Pamell apylinkėj. 

Skambinti tel. 
773-548-5642

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

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

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 
GEDIMINAS 
773- 925-4331

Bakefoi J

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings”,

“soffits", “decks”, “gutters”, plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą, 
i S.Benetis, tel. 630-241-1912.,

AMBER CONSTRUCTION Co.

Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobilį mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
j Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

ALAN TA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Tel. 773-778-1451

Išnuomojamas rūsyje 
2 kamb. butas

Brighton Pk. apyl. $275 į mėn. 
su šiluma. Kreiptis tel.

773-247-2936

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

Skambinti:
Vladui, tel. 630-243-9385

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

RE/MAX 
y REALTORS

(773) 590-0205 
(708)425-7160

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

KMIECIK REALTORS
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Realmart ® r®gĮ 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Ozrrtur)' Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

VIDAS POSKUS
HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir .Jiandyman-spe- 
cial” nuosavybės;

• nekilnojamo turto įvertinimas.

Čikagos šiaurėje ir šiauriniuose priemiesčiuose 
perkant ar parduodant nuosavybes, kreipkitės

COLOUIGU. 
BANKCR U

RESIDEN1IAL BfiOKERAGE

AUDRA 
KUBILIUS

1508 Sherman Avė. 
Evanston, IL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubilius@aol.com

per minute 
Anytime

to LITHUANIA
Low Rates (Contl.USA):

• Such as, IL 70, MI 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.90

•To other countries
• From most countries to

ANYVVHERE
6 second billing 
Friendly Service

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free

1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 3’10-395-4449 

828-1 lth St., #3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel @ ix. netcom.com

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
mailto:akubilius%40aol.com
netcom.com


v JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909

MOKSLAS IR JO 

FINANSAVIMAS

Mokslas yra laidas į geresnį 
gyvenimą. Žmogui be mokslo, 
ypač šiais laikais, yra sunku 
gyventi — jo uždarbis mažes
nis, jo darbai Juodesnis”. 
Kiekvienas lietuvis jaunuolis 
turėtų tai atsiminti ir siekti 
aukštojo mokslo. Amerikoje 
šiandieną mokslas labai bran
gus, ypač geruose universite
tuose. Tačiau nesvarbu, kiek 
jūs ar jūsų tėvai uždirbate, ar 
esate sutaupę, jei norite, ga
lite lankyti universitetą. Daug 
mokytojų, prekybininkų ir 
valdžios žmonių yra sudarę 
koaliciją, kurios tikslas ska
tinti ir skleisti žinias apie 
mokslą, apie jo finansavimą, 
kad kiekvienas jaunuolis, net 
ir tas, kurio pažymiai viduti
niai, galėtų lankyti universi
tetą. Neturėtų šioje šalyje būti 
jaunuolių, kurie negalėtų lai
kyti universiteto dėl lėšų 
trūkumų. Svarbu, kad studen
tas norėtų lankyti universi
tetą ir jis bei jo šeima būtų pa
siryžusi spręsti studijų fi
nansavimo reikalą kartu su 
kolegija ar universitetu. Nors 
mokslapinigiai gali būti dideli, 
pagalba galima. Net ir pra
šymų į universitetą mokesčiai, 
ar mokesčiai už reikalauja
mus įstojimo egzaminus, gali 
būti nubraukti, jei studentas 
nepajėgus juos apmokėti.

Kiekviena kolegija ar uni
versitetas turi finansinės pa
ramos programas, kurios už
moka didžiąją dalį sąskaitų. 
Nereikia bijoti duoti prašymą 
į brangesnį universitetą, gal
vojant, kad nepajėgsi moks- 
lapinigių užsimokėti. Vis
kas galima. Reikįa tik norėti 
ir ieškoti kelių, o universitetai 
norintiems visada padeda.

Šiais laikais universiteto ar 
kolegijos diplomas reikalin
gesnis negu bet kada. Su juo 
lengviau susirasti geriau ap
mokamą ir geresnį darbą.

The Bureau of Labor Statis- 
tics sako, kad 78% nedir
bančiųjų niekada nelankė ir 
neturėjo universiteto baigimo 
diplomo. O Censis Bureau 
tvirtina, kad vidutinis univer
sitetą baigusiojo uždarbis yra 
1 milijonu dol. didesnis per jo 
gyvenimą, negu tik gimnaziją

— vidurinę mokyklą baigusio
jo. Nors amerikiečiai ir su
pranta aukštojo mokslo svar
bą, bet daugumas neteisingai 
supranta jo finansavimo bū
dus. Manoma, kad aukštesnis 
mokslas daugiau kainuoja, 
negu iš tikrųjų yra. Taip pat 
daugumas nežino visų galimy
bių, kaip galima finansuoti 
aukštąjį mokslą. Tai paaiškėjo 
iš įvairių žmonių sluoksniuose 
pravestos apklausos. Jei no
rite lankyti universitetą ar 
kolegiją, bet manote, kad dėl 
pinigų jums tai neįmanoma, 
pirmas žingsnis yra kreiptis į 
savo „high school guidance 
counselor”, arba bet kurį „col- 
lege financial aid office”.

Informacijos apie įvairias 
galimybes mokslo finansinei 
paramai gauti galite rasti ir 
„Internete”:

1. Finansinės pagalbos infor
macinis puslapis —

www.finaid.org.
2. Fastweb, kuris nurodo 

galimybes, kaip gauti stipen
dijas privačiuose universite

tuose ir kolegijose: 
www.fastweb.com.
3. The U.S. Education De- 

partment’o puslapis 
www.ed.gov/offices/OPE/ students.

4. The College Board puslapis 
www. collegeboard.org.
5. „College is Possible”. 
www.collegeispossible. org. 
telef. 800-433-3243

O geriausiai yra gauti stu
dentams paramos formas tie
siog iš federalinės valdžios 
www.fafsa.ed.gov. arba 
www.ed.gov/offices/ope/students

Tegul nei vienas lietuvis ne
lieka be aukštesniojo mokslo, 
galimybės yra, tik reikia jų 
paieškoti.Taip pat lietuviai 
studentai gali kreiptis ir pra
šyti stipendijų į Lietuvių fon
dą. Tautos fondą, Studentų 
ateitininkų ar Skautų stipen
dijų fondus.

Kai kuri informacija pa
imta iš „Chicago Tribūne”, 
1999/1/6.

Lemont, IL

Only 8 condos left within 
walking distance of 

Lith. World Center, Jewel, 
Walgreen, etc.

Starts at $125,900. 
Open Sundays 12-4p.m. 

or by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

Tel. 630-257-3305

VELYKINE DOVANA
.INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE” 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį

$98.00 $85.00 $70.00
8A-8 kg

Jautienos išpjova 2kg 2kg Ikg
Kiaulienos kumpis 2 kg 1 kg 1 kg
Kiaulienos šoninė 1 kg 1 kg 1 kg
Kiaulienos išpjova 1 kg 1 kg —
Lašiniai „Naminiai” 1 kg 1 kg 1 kg
Dešros: Šalto rūkymo 3 kg 2 kg 2 kg
Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 2 kg 2 kg

12 kg 10 kg 8 kg
26.4 lbs 22 lbs 17.6 lb

„VĖTRŲ AINIAI” - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarįjos tarnybos skyriaus.

i į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
3S Engineering, Ine. Užsaktymai ppriimami telefonu, faksu

Siuntinys bus 
Čekius rašyti: 
arba paštu.
DS ENGINEERING, INC. Tel. 630-257-2034
12421 ARCHER AVĖ., LEMONT, IL 60439 Fax. 630-257-5852

k29c per/min i 
į LIETUVĄ j>

-------------------------- h
f

Progressive wood moulding and millwork
manufacturer seeks highly-skilled woodworking 
eraftsmen for our custom millvvork department. Our 
plant is located on Florida’s northern Gult Coast near 
Panama City. Position pays $15-$18/hr US. We of- 
fer health Insurance, paid vacations, and pension 
benefits. Please contact Edvvard A. San Juan at 
E. F. San Juan, Ine., Post Office Box 249, 
Youngstovvn, FL 32466. Tel. 850-722-4830.

GLOBAL

1

KEY

PRFPAiD
KAI 1 IMG CARO $50

..... .s,.., ,\Z3

i
lt to LITHUANIA

$0.42 per/min
Great rates to the ręst of the wortd - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls te Lithuania 37 c/min.

For Information call AOF International:

tem- 1-800-449-04451TELEFONO KORTELĖS 
$10- 30MIN 
$20- 64MIN 

$50- 166MIN E
Užsakymo Paštu Forma

Value Ųnt Totai

$10 X

$20 X

$50 X

Send cha. kormoney SvbtoUl
orderto: L.ZukaS 
P.O.Box 811361 

Chicago,IL 60681

S&H Free

Totai

ADDR.ESS_

CITY

STATE_____

35 iki nu svečių
t? (t £

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000
Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

100 iki 135 svečių

$10 KORTELĖ VELTUI 
PERKANT UŽ $100 SUMĄ

TEL 773 251- 5822

tiord&tuxRwm

40 iki 60 svečių

Ttt«
Anon K 00 M 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

Irti

125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

' AJA.
ALBINA ŠABRINSKIENĖ 

Vieraitytė
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. kovo 11d. sulauku

si 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Bartininkų kaime. Amerikoje išgy

veno 50 metų.
Nuliūdę liko: sūnus^ Juozas, marti Jurgita, anūkė 

Audra Zuschlag, vyras Wayne; dukra Jane Freeman, 
žentas Malcom, anūkė Karen; seserys: TEOFILĖ CI- 
PARIENĖ ir IZABELĖ BURKAUSKIENĖ su šeimomis, 
brolis ZENONAS VIERAITIS su šeima bei kiti giminės 

. Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 14 d. nuo 3 iki 

7 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto Velionė Albina bus atlydėta į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, duktė, seserys, brolis, anūkės 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994- * 
7600.

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

•'Neringos" stovyklavietėje Vermonte

"MERINGOS1' STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 d.d. - vaikams 10-16 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų 
rugpjūčio 1-7 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS AJ
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų "■
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

INFORMACIJA - REGISTRACIJA 

kreiptis į Daną Grajauskaitę: 
66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472

tel: 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

SHOW CENTRAS Maloniai kviečia jus į
"ŽVAIGŽDŽIU KVARTETO"

- Janinos Miščiukaitėąj,Onos Valiukevičiūtės, Viktoro Malinausko įr 
Valdemaro Frankonio - trijų dalių, nepakartojamą koncertą, 
kuris įvyks kovo 20 dieną 8 vai. vakaro Willowbrook Ballroom, 
8900 South Archer Avė, Wiilow Springs.
Bilietai jau parduodami, nedelskite. Juos įsigyti galite:

Atlantic Express Corp.
2719 W. 71 st Street, Chicago. Tel.: 773 434 9330 
Willowbrook Ballroom tel.: 708 839-1000
Visa informacija tel.: 630 632 4403

TIKRAS KAIMIETIŠ 
SŪRIS PAGAMINTAS

ANDRULIO šeima Miciugan valstyoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli” skyriuje. Galite 
užsisakytiir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www .andrulischeese.com

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. 
4295 Millerton, Fountain, MI 49410

PAVASARĮ IR VASARĄ 
SKRYDŽIAI Į VILNIŲ 

iš New York (JFK) Finnair linija

Kovo 1 d-31 d. $320
Balandžio 1 d.-30 d. $370
Gegužės 1 d.-13 d. $575
Gegužės 14 d.- birželio 13 d. $650
Birželio 14 d. -rugpjūčio 15 d. $800 
Rugpjūčio 15 d. - rugsėjo 30 d. $650 

Plius mokesčiai

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų.

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 Št. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 1-718-423-6161 

1-800-778-9847
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM
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AJA.
JUOZAS PLIENAS

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1999 m. kovo 10 d., sulaukęs 77 metų. Gimė 
Lietuvoje, Vegeriuose. Amerikoje išgyveno 50 metų.

Nuliūdę liko: žmona Adelė, duktė Loreta Guziec, sūnus 
Andrius, uošvė Jadvyga Šakalienė. Lietuvoje seserys: 
Julija, Ona, Emilija ir Anelė, jų šeimos bei kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje.

A.a. Juozas buvo brolis a.a. Stasio.
A.a. Juozas pašarvotas sekmadienį, kovo 14 d. nuo 3 iki 

9 vai. vakaro Brady Gili laidojimo namuosp, 2929 W. 87 
St., Evergreen Park, IL.

Laidotuvės pirmadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 
Velionis bus nulydėtas 8:30 vai. ryto į švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Juozas bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Almos Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona ir šeima

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 708-636-2600.

PALOS - GAIDAS
. FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių

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

I

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

. GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. Califomia 4605 So. Hermitage

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
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 

1-708-652-5245

http://www.finaid.org
http://www.fastweb.com
http://www.ed.gov/offices/OPE/
collegeboard.org
http://www.collegeispossible
http://www.fafsa.ed.gov
http://www.ed.gov/offices/ope/students
mailto:neringai%40yahoo.com
andrulischeese.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \

Lietuvos Švietimo ir mokslo minis
trė dr. Gražina Paliokienė, kovo xl 
d. apsilankiusi „Drauge”. Apie jos 
viešnagę ir susitikimą su lietuviais 
jau buvo plačiai rašyta mūsų dien
raštyje.

Muzikas Darius Polikaitis dalyvaus 
„Švento Rašto” sutiktuvėse, ruo
šiamose kovo 27 d., šeštadieni, 7 
vali'vak., Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. Ruošia „Draugas”.

Dėmesio visoms Lietuvių 
moterų klubų federacijos
Čikagos klubo narėms: kvie
čiame dalyvauti visuotiniame 
narių susirinkime kovo 21 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios bus 
aukojamos jėzuitų koplyčioje 
10 vai. r., o 11 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje vyks susirinki
mas. Kviečiamos ne tik LMKF 
narės, bet visos moterys, be
sidominčios lietuviška kultū
rine veikla, ateiti susipažinti 
su šios. prasmingos organizaci
jos veiklos gairėmis. Bus ap
tarti kitų metų planai, po su
sirinkimo — vaišės.

Tradicinis „Velykų sta
las” Pasaulio lietuvių centre 
ruošiamas balandžio 11 d., At
velykio sekmadienį, 12 vai. 
„Velykų stalą” ruošia PLC 
renginių komitetas ir kviečia 
dalyvauti, tik reikia užsisa
kyti stalus arba vietas pas vi
siems jau gerai pažįstamą Al
doną Palekienę tel. 708-448- 
7436.

Vyresniųjų lietuvių cent

re, „Seklyčioje” kovo 17 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus in
formacinė paskaita: „Apgaudi
nėjimai ir įvairūs nusikalti
mai, skriaudžiant vyresniuo
sius”. JAV LB Socialinių rei
kalų tarybai pageidaujant, Či
kagos miesto teisinių reikalų 
atstovai pasirūpino, kad šia 
tema vyresniems kalbės teisi
ninkė Maureen O’Bryan. Bus 
ir vertėja. Visi, ypač vyresnie
ji, kviečiami atvykti ir pasi
klausyti paskaitos, įsigyjant 
įvairių patarimų. Po paskaitos 
— bendri pietūs. Nepraleiski
te progos — dalyvaukite!

Gražina Landsbergienė, 
prieš grįždama į Lietuvą, sus
tos Čikagoje. Kviečiame visus, 
kuriems rūpi labdara ir Gra
žinos Landsbergienės darbai 
Lietuvoje, kovo 16 d., antra
dienį, 4:30 vai. p.p., su ja susi
tikti „Seklyčioje”.

„Savaitgalio romanas” — 
smagi komedija, kurią Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
atveža Los Angeles Dramos 
sambūris ir parodys šį sekma
dienį, kovo 14 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Sakoma — 
juoktis sveika, tad ateikite ir 
„pataisykite sveikatą” — pri
sijuoksite iki soties.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos narių susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 16 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, prisi
menant šv. Kazimierą ir šv. 
Patriką. Susirinkime bus 
įteikti nusipelniusiems na
riams I ir II pakėlimo laips
niai. Kviečiami visį kuopos 
nariai bei jų svečiai. Po susi
rinkimo bus vaišės ir pabend
ravimas.

Gavėnios susikaupimo 
dienos — rekolekcijos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje, 
Marųuette Parko apylinkėje, 
vyks kovo 19, 20 ir 21 d. Penk
tadienį ir šeštadienį pamaldos 
bus 9 vai, r. ir 5 vai. popiet, o 
sekmadienį per Sumą (10:30 
vai. r.). Joms vadovaus Kauno 
arkivyskupijos vysk. augzilia
ras Rimantas Norvilas. Išpa
žinčių bus klausoma pusva
landį prieš visas rekolekcijų 
Mišias. Po Sumos sekmadienį, 
kovo 21 d., bus blynų pus
ryčiai ir susitikimas su vysku
pu parapijos salėje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti šia dvasinio atsi
naujinimo proga.

Priešvelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Pal. J.
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
numatomas š.m. kovo 22, 23 ir 
24 d., 7 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Biržų klebonas tėvas jė
zuitas Stasys Kazėnas.

Visi Čikagos ir apylinkių lietu
viškos dainos bei operos mėgėjai ge
rai prisimena sol. Vytautą Juoza-
paitį, ne kartą pasirodžiusį mūsų 
scenose. Čikagos Lietuvių operos 
choro statomoje Bizet operoje „Car- 
men” V. Juozapaitis dainuos toreo- 
doro Escamillo partiją. Operos 
premjera — balandžio 18 d. Morton 
auditorijoje. Bilietai gaunami „Sek
lyčioje”.

Vysk, Rimantas Norvilą, 
Kauno augziliaras vysk. ir 
Tarpdiecezinės seminarijos 
rektorius, vadovaus dviejų va
karų rekolekcijoms Šv. Anta
no parapijoje, 1500 S. 50th 
Ąve, Cicero. Pirmadienį, kovo 
15 d., ir antradienį, kovo 16 d., 
6:30 vai., vysk. Norvilą aukos 

Į Mišias ir praves konferenciją. 
Be to, pirmadienį bus giedami 
„Graudūs verksmai”, o antra
dienį bus Susitaikymo (Atgai
los) sakramento pamaldos su 
galimybe prieiti išpažinties.

Naujai išleisto Šv. Rašto 
sutikimą Lietuvių dailės mu
ziejuje šeštadienį, kovo 27 d., 
7 vai. vak. rengia „Draugas”. 
Visi kviečiami atsilankyti.

DAR DVI
„MARČIULIONIUKŲ”

PERGALĖS

Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokyklos keturiolikmečių 
komanda tęsia savo pasirody
mų Čikagoje ir jos apylinkėse 
seriją, čjimagu pažymėti, kad 
jie daugumą rungtynių čia lai
mi.

Trečiadienio vakare vilnie
čiai buvo nuvykę į Lisle, IL, 
kur rungtyniavo prieš „Team 
Lisle” penketuką. Šis susitiki
mas buvo įdomus ir permai
ningas. Jo pradžioje vyravo ir 
vedė amerikiečių jaunieji. Tik 
vėliau „marčiulioniukai” per
svėrė ir jau neišleido iniciaty
vos iš savo rankų., Mūsiškiai 
laimėjo 52-45 rezultatu. Vil
niečių komandoje labiausiai 
pasižymėjo Gediminas Šumy- 
la.

Ketvirtadienio vakare vil
niečiai pradėjo žaidimus Illi
nois valstijos aštuntokų tur
nyre North Central kolegijos 
Merner Fieldhouse patalpose, 
Naperville, IL. Pirmame susi
tikime jie išmėgino jėgas prieš 
Geneva miesto „Raptors” jau
nuosius. Gedimino Ulio treni
ruojami, vilniečiai jau rungty
nių pradžioje išsiveržė į priekį

ir vedė 12-3, o pirmąjį kėlinį 
baigė 19-7.

Atrodė, kad „marčiulioniu
kai” lengvai laimės. Tačiau 
antrame kėlinyje vaizdas pa
sikeitė. Vilniečiai pradėjo 
klysti, o „Raptors” atstovams 
— labiau krito metimai. Ir jau 
dešimtoje minutėje jie priar-

tėjo 30-32. Gerai, kad tada po 
du baudos metimus pataikė 
Saulius Nakutis ir Gediminas 
Šumyla, o vėliau Aleksandras 
Survutas iš po krepšio pridėjo 
dvitaškį ir laimėjo 39-34.

kiai pateks į finalą, bet prieš 
tai dar turės laimėti dvejas 
rungtynes sekmadienį. Baig
minis susitikimas numatytas 
sekmadienį, kovo 14 d., 5 vai. 
p.p. Iš viso turnyre žaidžia 32 
komandos. Palinkėkime vil
niečiams sėkmės.

E. Šulaitis

Šeštadienį -vilniečiai šiose 
varžybose turės antrąjį susiti
kimą. Tikėkimės, kad mūsiš-

Monika Stančiauskaitė prie savo sukurto piešinio, laimėjusio Illinois 
į,PTA Reflections” konkursą, kuriame dalyvavo mokiniai iš visos valsti
jos. Apie Monikos pasiekimus pasiskaitykite šiandieninės „Draugo” lai
dos 4 puslapyje.

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos Vilniuje direktorė Zita Marčiulionytė (viduryje) Kaziuko mugėje Jau
nimo centre kovo 7 d. su prisidėjusiais prie šios mokyklos krepšininkų atvykimo į Čikagą. Iš kairės: Indrė 
Tijunėlienė, kelionių agentūros darbuotoja Jurgita Gurevičienė, Z. Marčiulionytė, kelionės į Čikagą rėmėja 
Ana Sirienė ir dr. Donatas Siliunas. Nuotr. Ed. Šulaičio

BUSITE LAIMINGI,
BUSITE DĖKINGI, 
UŽ PUIKIA RYŠIO 
KOKYBĘ IR PAČIĄ

MAŽIAUSIĄ KAINĄ!

630-257-8652
888-615-2148
KALBAME LIETUVIŠKAI

• Juozas Bacevičius 
užpildo pajamų mokesčių
(Income Tax) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.)

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

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

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

• Baltia Express pra
neša, kad velykiniai siuntiniai 
priimami „air cargo” Baltia 
Express įstaigoje, tel. 800-772- 
7624, šiaurės Čikagoje — 
Amber Group, tel. 800-262- 
3797 ir Jaunimo centre, tel. 
773-778-7500. Siuntos laivu 
išvyksta kovo 16 d. (sk.)

• ALMOS FONDAS. A.a. 
Vlado Jančausko atminimą
pagerbdami, šeimos pageida
vimu draugai ir pažįstami au- 
kojoi: Genovaitė Mickevičie
nė, A. ir R. Petručįai, Aldona 
Sačienė, Ona Adomavičienė,
E. Bliudnikas, J. ir G. Ambra
ziejai, Kostas ir Jonė (neiš
skaitoma pavardė), V. Židžiū- 
nas, V. Rutkauskas, S. Kūri
nas, J. Snieškienė, J. Lapšys, 
Bronė ir Jonas Vasys, Bronė ir 
Jonas Zdaniai, Irena ir Česlo
vas Mickūnai, M. Mikutavi
čius, B. ir T. Markeliūnas, A. 
J. Canka, Algis, Valė Kriščiū
nai, E. V. Rastoniai, V. ir J. 
Lendraičiai, Anastazija Semaš
kienė, Regina ir Rostislavas 
Beder, Irena ir Jonas Raišys, 
Donatas ir Rasa Baškys, Irena 
A. Jansonienė, JAV LB Cape 
Cod’o apylinkė, VI. ir A. Gar- 
sys, Dana Balta Janson, Jonas 
ir Ona Vengris, visi iš Massa- 
chusetts valstijos, Vladas ir 
Ona Vaitkai iš Floridos, Visas 
aukas persiuntė Irena A. Jan
son. Iš viso $1,200.00. A.a. 
Antano Zubro atminimą pa
gerbdami, aukojo Pr. Šošienė, 
Rūta ir Kenneth Dudzik, Da
na ir Thomas Jaros, Jennie 
Linkus Monet, MO — 
$100.00. Zita Mickus, Michi
gan City IN — $50.00. A. a.
F. J. Simanonis, gyvenusio
Oak Lawn IL, atminimą pa
gerbdama, Birutė Zalatorienė 
aukoja — $25.00. A.a. Vi- 
tauto Stuogio, Richmond 
Heights OH, atminimą pa
gerbdama, Erika Stephens- 
Steponavičius aukoja — 
$10.00. Dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių Tax. 
I.D. 36-4124191. Čekius rašy
ti „Lietuvos Našlaičių Globa” 
pažymint, kad skirta Almos 
Fondui ir siųsti „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tui, 2711 West 71st St., Chi
cago, IL 60629. (sk.)

• Gediminas Pranskevi- 
čius užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 935-0472. (sk.)

• 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. (sk.)

• Tik 42 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

• KULTŪROS KLUBAS
„BALTIJA”— Vienintelė vie
ta, kur kiekvieną šeštadienį 
skamba populiari muzika. 
Jums groja ir dainuoja Artū
ras Blažukas ir Arūnas Au- 
gustaitis. Puiki vieta asme
ninėms šventėms. Apsauga. 
Programos pradžia 9 vai. 
vakaro. Tel. 847-342-1512. 
Adresas: 2417 W. 43 St., 
Šaulių namai (sk.)

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

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

• Poezijos pavasarėlis
vyks Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, kovo 13 d., šešta
dienį, 6:30 v.v. Įėjimas nemo
kamas. Eiles skaitys Angelė 
Našliūnienė, dainuos etnogra
finis ansamblis „Delčia”. Po to 
bus vakarienė ($15 asm.), var
žytinės ir daugiau malonumų. 
Rengia Algimanto Kezio gale
rija ir Jaunimo centre diskote
ka. Tel. (708) 749-0888 (sk.)

• Aldona ir Mindaugas
Klygiai, Oak Brook, IL, Lie
tuvos našlaičiams paaukojo 
$1,900. Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komite
tas, 2711 West 71st St., Chi
cago IL 60629. (sk.)

• Daug Amerikos lietuvių
padeda — globoja našlaičius 
Lietuvoje,* tai: Ada Sutkus, 
Beverly Shores IN, Vytautas 
Jonaitis, Grand Rapids MI, 
Viktorija Zakarienė, Santa 
Barbara, CA, Stasė Mikele- 
vičienė, Hometovvn, IL, Julius 
Staniškis, Macedonia OH, 
LARC Moterų sąjunga 20 kuo
pa — Brighton Park, Chicago, 
IL per Stasę Viščiuvienę, Lie
tuvos Vyčių kuopa 147, St. Pe- 
tersburg FL, J. Skurdenis, 
Bronxville NY, visi pratęsda
mi našlaičių globą kitiems 
metams atsiuntė po $150 — 
metinį vieno našlaičio mokes
tį. Fred Daniel, Maspet NY at
siuntė $25, tai mėnesinis 
dviejų našlaičių globos mokes
tis, Nancy ir Leo Ražaitis, At
lanta GA atsiuntė $75 — pu
sės metų globos mokestį. Vi
siems aukotojams-globėjams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
VVest 71st St, Chicago, IL 
60629. (sk)

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

• Norite keliauti — kreip
kitės į Jurgitą Gurevičius. 
Žemos kainos skristi į Lietu
vą gegužės mėn. ir Kalėdoms: 
iš Boston — $554, Washing- 
ton — $614, Chicago, De- 
troit, Tampa, Miami — $654, 
Cleveland — $714, Los An
geles, San Francisco — 
$804. Skambinkite tel. 708- 
447-4447, fax 708-447-1380, 
e-mail jgurevicius@pol.net. 
TRAVEL 333, 333 N. Michi
gan Avė. St. 812, Chicago, 
IL 60601. (sk.)

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

globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms. Aukojo: Linas 
Johansonas $60, William 
Lohff $100. Labai ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove; IL 60089. 
Tel. (847) 537-7949, TAX ID 
#36-3003339. (sk.)

• Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojas nori įsi
gyti pilną Lietuvių Enciklope
diją savo moksliniams dar
bams. Norint enciklopediją 
parduoti arba padovanoti, 
prašome skambinti 847-253- 
1904. (sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

ADVOKATU
e. Būdvyčio, j. Civilio

ir partnerių 
kontora Vilniuje

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas

Rožių alėja 4, 2009 Vilnius, Lietuva
Tel. (370 2) 62 14 56 
Fax (370 2) 22 24 86

ADVOKATAI 
LRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 SArcher Avė., Chicago,
IL 60632. Tel. 847-361-7636 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaitę.

mailto:jgurevicius%40pol.net



