
I, ,1,111, ..II I.I.1.I....1H 

S3 PI 3SIATIS 
THK LIBJJLRT OF C O W M S 8 
RlFBRKMCl DKPARTMBMT 
SERIALS DIVISIOH 
WA3HIHOTOH DC 20025 

'MIXED ADC 60821 

NEVV3PAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 03/26/99 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TB_: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERiOOtCALS 
March 27, 1999 

VoLLXXXVU 
^ 90th ANNIVERSARY \# THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

ŠEŠTADIENIS -SATURDAY, KOVO - MARCH 27,1999 ^ 90-IEJI METAI # Nr.61 
Ka ina 75 c. 

Konservatoriai apgailestauja: 
prezidentas su jais nesitaria 
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) 

— Prezidentui paskelbus kan
didatu į valstybės kontrolie
rius socialdemokratą Audrių 
Rudį, Seimo pirmininko pava
duotojas ir konservatorių frak
cijos seniūnas Arvydas Vi
džiūnas vertina tai, kaip „ne
derintus nei su vyriausybe, 
nei su parlamentu judesius". 

„Siūlymas įdomus ir svarsty
tinas, prezidento nuomonę 
gerbiu", penktadienį žurna
listams sakė A. Vidžiūnas. 
Tačiau jis sakė apgailestaująs, 
jog prezidentas pateikė kandi
datą, nepasitaręs su konserva
toriais.* 

„Per savo susitikimus su 
prezidentu mes prašėme, siū
lėme ir visokiomis formomis 
rodėme — prezidente, mes no
rime kalbėtis dėl valstybės in
stitucijų vadovų. Norime, kad 
jie būtų kvalifikuoti, kad ne
kiltų mums kokių pagundų 
nepritarti ir panašiai", sakė A. 
Vidžiūnas. 

Valdas Adamkus savo siū
lomą kandidatą į valstybės 
kontrolierius paskelbė penkta
dienį po susitikimo su konser
vatorių koalicijos bendradar
bių krikščionių demokratų 
frakcija. Prezidentas kandi
datūrą oficialiai Seimui pa
teiks svarstyti kitą savaitę. 

Pasak A. Vidžiūno, konser
vatoriai savo nuomonę dėl A. 
Rudžio paskelbs po frakcijos 

posėdžio pirmadienį. 
J is sakė nemanąs, kad pre

zidentas bandytų „atkeršyti* 
konservatoriams už tai, kad 
valdančioji dauguma Šiemet 
du kar tus atmetė V. Adam
kaus teiktą valstybės kon
trolės vadovu teisininką Kęs
tutį Lapinską. „Aš įžvelgiu 
tam tikrus, nederintus nei su 
vyriausybe, nei su parlamen
tu, prezidento judesius, kurių 
pastaruoju metu daugėja. Bet 
nieko, susitarsime", sakė A. 
Vidžiūnas. 

48 metų signataras A. Ru
dys yra socialdemokratų parti
jos (LSDP) tarybos narys, Vil
niaus miesto tarybos narys, 
miesto tarybos Ekonomikos ir 
finansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas. Socialinių moks
lų daktaras A. Rudys pasta
ruoju metu dirba „Lietuvos" 
viešbučio generalinio direkto
riaus konsultantu ir docentu 
Vilniaus Universiteto Ekono
mikos fakultete, kur dėsto fi
nansų teoriją ir valstybes fi
nansus. 

Tuometinis Seimo narys A 
Rudys, artėjant 1996 metų 
rinkimams, pirma laiko atsi
sakė Seimo nario įgaliojimo ir 
išėjo dirbti į Lietuvos tau
pomąjį banką. 

„Prezidentas daro tam tik
ras slinktis", sakė A Vi
džiūnas, tačiau išsamiau ne
komentavo. 

Lietuva per savaitę 

Nuotru Prezidento Valdo Adamkaus (kairėje) ir krikV: -įiu demokratų frakcijos vadovu susitikimas Seime. 
(Elta) 

mūsų valstybės vyrai, kurie 
mano, kad neatsakydami į 
klausimus, rodo savo didelę 
erudiciją, o iš tiesų rodo ne
kompetentingumą ir nepagar
bą rinkėjams", sakė V. Bogu
šis. J is teigė tur įs galvoje t iek 
konservatorių, tiek K D P vado
vus. 

BNS žiniomis, prezidentas 
ir jo patarėjai labai gerai įver
tino krikščionio demokrato 
Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininko Alberto Šimėno 
bei žinovų parengtą praneši
mą apie Lietuvos ūkio proble
mų priežastis, biudžeto padė
tį, energetikos problemų prie
žastis ir pašalinimo būdus . 

Premjeras nenori pripažinti 
akivaizdžių problemų 

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) Manau, kad tai nėra mano pa-
— Vienintelis tarp prezidento reiga įrodinėti. Man atrodo, 
Valdo Adamkaus ir premjero 
Gedimino Vagnoriaus esamas 
nesutarimas — premjero ne
noras pripažinti Lietuvai iš
kilusių bėdų, penktadienį, 
Seime pasibaigus preziden
to ir valdančiosios koalicijos 
konservatorių bendradarbių 
krikščionių demokratų frakci
jos susitikimui, žurnalistams 
pareiškė V. Adamkus. 

Prezidentas komentavo ži-
niasklaidos teiginius, kad esa
ma rimtų jo ir premjero nesu
tarimų. „Man atrodo, prie
žastis yra viena — visoje Lie
tuvoje mes matome daug ne-

kad vyriausybė turi realiai 
priimti tuos faktus, juos 
įvertinti ir atitinkamai pa
sielgti", sakė V. Adamkus. 

Prezidento žodžiais, G. Vag
noriaus vadovaujama vyriau
sybė privalo „rasti sprendi
mus", kuriuos „pats gyve
nimas padiktuos". „Aš nekal
bu apie (vyriausybės) atsista
tydinimą. Aš kalbu apie tai, 
kad tur ime koreguoti, rasti 
sprendimus ir pataisyti tai, 
kas yra šiuo metu nepriimtina 
visiems Lietuvos žmonėms", 
sakė V. Adamkus. 

Pasak jo, Lietuvos gyvento-

Prezidentas ir krikščionys 
demokratai rado bendrą kalbą 
Vilnius, kovo 26 d. (BNS) — ninko pavaduotojo ir frakcijos 

Seime nario Vytauto Bogušio, 
pokalbio su prezidentu būta 
„labai konstruktyvaus". 

„Pagaliau Lietuvoje pasiro
dė nors vienas valingas žmo
gus, galintis ginti valstybės 
interesus", sakė jis. 

Anot V. Bogušio, preziden
tas nori daryti teigiamą įtaką 
teisėsaugos ir teisėtvarkos 
struktūroms ir „nesiruošia 
veltis į prtiS^ro Gedimino 
Vagnoriaus primestas intri
gas". „Ne taip, kaip kiti didieji 

Vilnius sveikina Europos Sąjungą 
išsprendus krizę 

Vilnius, kovo 26 d. (Elta) mo rezultatus bei džiaugėsi 
Ketvi i^ ienį ' '~&ikščionių — L i e t u v a džiaugiasi Berlyne dėl to, kad Europos viršūnių 

demokratų partijos pirminin- P l i e k t a i s Europos Sąjungos taryba ne tik sėkmingai išs-
(ES) valstybių vadovų susita-

„Šiandien pasikalbėjimas pa 
rodė, kad mūsų situacijos ver
tinimuose jokių prieštaravimų 
nėra. I r jie, ir aš matome pro
blemas vienodai", žurnalis
tams po susitikimo su krikš
čionių demokratų frakcija sa
kė prezidentas Valdas Adamk
us. 

Pasak KDP valdybos pirmi-

Valstybės vadovas 
dėkoja, bet atsisako 

pagalbos 
Vilnius , kovo 26 d. (Elta) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus teigia, kad nėra jokio rei
kalo tarpininkauti santykiuo
se tarp jo ir premjero 

gerovių, visi jas komentuoja, jams nepriimtina, kad vyriau-
Vienintelis likęs tarp manęs ir sybei „trūksta skaidrumo, 
premjero nesutarimas — bū- trūksta atvirumo ir trūksta 
tent tai, kad nenorima pri- pripažinimo esamų sunku-
pažinti tų problemų, ir iš ma- mų". 
nęs reikalaujama sprendi- Prezidento teigimu, „čia vy-
mų toms problemoms, kurios riausybės apsisprendimas, ir 
vyksta", sakė valstybės vado- man atrodo, kad yra tam tikra 
vas. J š manęs reikalaujama, pasaulyje nustatyta tvarka, 
kad aš įrodyčiau tuos sunku- kada klausimus yra neįma
nius, apie kuriuos kalba visa noma išspręsti, tada padaromi 
Lietuva ir kuriuos matome, atitinkami sprendimai". 

„Žiaurių akcijų" teisėtumą 
aiškinsis Konstitucinis teismas 
Vilnius, kovo 26 d. (Elta) Seimo socialdemokratų frak-

— 31 Seimo narys pasirašė cijos seniūno pavaduotojas 
kreipimąsi į Konstitucinį teis- Juozas Olekas penktadienį 
mą, kuriame prašoma ištirti spaudos konferenrijoje sakė, 
teisės aktų, susijusių su 
„žiaurios akcijos'' vykdymu, 
konstitucingumą. Tai — Ad
ministracinių teisės pažeidi
mų kodekso. Mokesčių admi
nistravimo įstatymo kai kurie 
straipsniai bei vyriausybes 
nutarimas „Dėl 1998 meti) pa
vyzdžio banderolių tabako ga
miniams ir alkoholiniams gė
rimams ženklinti įvedimo". 

Šį kreipimąsi pasirašė visų 
parlamento frakcijų, išskyrus 
valdančiąja konservatorių ir 
krikščionių demokratų koali
ciją, atstovai. 

kad teisme siekiama išsiaiš
kinti, ar neproporcingai di
delės baudos, skiriamos už 
smulkius nusižengimus, ati
tinka pagrindinį valstybės 
įstatymą. „Mes tiesiame pa
galbos ranką verslininkams, 
kurie yra įkliuvę į tas baudų 
pinkles. Tikimės, kad tas krei
pimasis pasitarnaus tam, kad 
prasidėję teisiniai procesai 
butų atidėti", sakė J. Olekas. 

Socialdemokrato Vytenio 
Andriukaičio manymu, »žiau-
nomis akcijomis" nei užper
nai, nei praėjusiais metais, 

kas Algirdas Saudargas pa
reiškė esąs labai sunerimęs 
dėl prezidento ir premjero ne
sutarimų. J is teigė, kad „da
bartiniu metu konfrontacija ir 
jos gilėjimas Lietuvai gali būti 
labai pavojingas". Savo pareiš
kime A Saudargas paragino 
prezidentą ir premjerą „atei
čiai atidėti aštresnius dalykus 
tarpusavio valdžių pasiskirs
tyme" bei juos vėliau išspręsti 
i r pasisiūlė asmeniškai tam 
tarpininkauti. 

Nesutarimai tarp preziden
to ir premjero kilo po V. 
Adamkaus pateiktų pataisų 
Konkurencijos įstatymui pri
ėmimo ir pasiūlymų Seimui 
perimti iš vyriausybės Privati
zavimo fondo lėšų skirstymą. 

„Aš nuoširdžai dėkoju A. 
Saudargui už tokį pasisiūly
mą, bet šiuo metu nematau jo
kio reikalo tarpininkavimui", 
sakė V. Adamkus. Pastebėjęs. 
kad iki šiol su premjeru buvo 
kultūringai kalbamasi, vals
tybės vadovas pareiškė viltį, 
kad taip bus daroma ir toliau 
be jokių tarpininkavimų. 

nei šiemet nepasiekti jokie re
zultatai, nes konrabanda kles
ti, katastrofiškai nesurenka
mas biudžetas. 

Seimo jungtinės frakcijos 
narys Kazys Bobelis pažy
mėjo, kad daugelis įstatymų 
yra sukurta tam, kad ne 
padėtų, o stabdytų bet kokias 
verslininkų galimybes prasi
mušti. 

Spaudos konferencijoje daly
vavę parlamentarai teigiamai 
vertino Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio siūlymą 
įvesti į Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą teisingu
mo sąvoką. Tačiau tai, jų nuo
mone, tik mažas žingsnis 
sprendžiant šią problemą. 

prendė institucinę E S krizę, 
susidariusią a ts is ta tydinus 
Europos Komisijai, bet ir su
rado išeitį dėl per tvarkymų 
rinkinio „Darbotvarkė 2000" 
finansinių klausimų. 

Berlyne buvo nu t a r t a nau 
juoju Europos Komisijos (EK) 
pirmininku paskirti buvusį 
Italijos premjerą Romano Pro-
di. 

Iki liepos mėnesio E S vals
tybių vyriausybės, sus i ta ru
sios su naujuoju Europos Ko
misijos pirmininku, deleguos 
savo atstovus į naująją E S 
vykdomosios valdžios inst i tu

tiniais, kurie atveria kelią šios 
organizacijos plėtrai. 

Tikimasi, kad tai „sudarys 
palankias galimybes" toles
nius sprendimus dėl plėtros 
priimti per Europos viršūnių 
tarybos susitikimą, gruodį 
vyksiantį Helsinkyje. Didžiau
sias viltis sulaukti kvietimo 
deryboms Lietuva sieja būtent 
su Helsinkio susitikimu. Šiuos 
lūkesčius stiprina ir tai, kad 
Europos viršūnių taryba Ber
lyne patvirtino, jog plėtra lie
ka istoriniu ES tikslu. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pasveikino Vokie
tijos sostinėje vykusio susitiki- C l j ą ' 

Lenkai žada išsikraustyti 
iš Punsko sveikatos centro 

Varšuva , kovo 25 d. (BNS) kiems pokalbiams", sakė A. 
— Tiek Lenk jos Seimo vice-
maršalka (parlamento vicepir
mininkas — red.) Jan Krul, 
tiek Lenkijos užsienio reikalų 
viceministras Andrzej Ananicz 
tikino Lietuvis Seimo pirmi
ninko pirmą, pavaduotoja. 
Lietuvos ir ..enkijo? Seimų 
narių asamblėjos pirmininką 
Andrių Kubiliv. kad į Lenkijos 
Lietuvių Bencruomenes pra
šymą iškelti : sienio užkardą 
iš Punsko bu- atsižvelgta. 

„Pašnekovą, nnane užtikrino, 
kad Lenkijo- administracija 

Kubilius. 
Jis ir Seimo narys Ar tū ras 

Plokšto trečiadienį ir ketvir ta
dienį lankėsi Varšuvoje. Per 
vizitą buvo apsvarstytas pasi
ruošimas gegužės viduryje 
Krokuvoje numatytai Lietuvos 
ir Lenkijos Seimų IV asamblė
jai, kurioje bus ka lbama apie 
dvišalį kultūrinį bendradar
biavimą. 

sutinka išsiki 'dinti užkardą iš 
Punsko sveikatingumo centro 
ir numato statyti nauja pa
statą Punsko valsčiuje, tačiau 
tikisi, kad tam tikslui bus 
skirtas patogus žemės skly
pas." sakė A. Kubilius. Pasak 
jo, „dabar laukiama atsakymo 
iš Punsko". 

„Tikimės, k.td ši problema 
iki abiejų šalni parlamentarų 
susitikimo ln;s išspręsta, ir 
nereikės dautf laiko skirti sun-

* „Kar ta i s , k a d b ū t ų už 
k i r s t a s kel ias dar didesnei 
prievartai, būtina imtis jėgos". 
NATO jėgos veiksmus Jugos
lavijoje įvertino Lietuvos par
lamento pirmininkas Vvtau-
tas Landsberg.s per spaudos 
konferenciją Tbilisyje, kur vie
ši su oficialiu vizitu. V. Lands
bergis pažymėjo, kad Jugos
lavijoje egzistavo fizinio susi
dorojimo su albanais a r jų iš
varymo grėsme. Šiuo atveju, 
sake jis, kariniai NAT f ' veiks
mai buvo vienintele priemone 
užkirsti kelią Kosovo albanų 
genocidui. BNS 

* V y r i a u s y b ė n e i g i a ži-
n i a s k l a i d o j e pateikiamus 
neteisingus komentarus dėl 
Konkurencijos tarybos funk
cijų ir tikina, jog vienas iš pa
grindinių Konkurencijos tary
bos uždavinių — užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją, o ne 
kontroliuoti vyriausybės įstai
gų veiklą. Konkurencijos tary
ba kontroliuoja, kad nebūtų 
vykdomi monopolistiniai su
sitarimai, kur ie nepagrįstai 
didina kainas , ir kad nebūtų 
vykdoma nesąžininga konku
rencija, kai v i enu ūkio įmonių 
nesąžiningi veiksmai gali pa
kenkti kitoms ūkio įmonėms 
a r suklaidinti vartotojus. _ _ 

• K r i k š č i o n i u d e m o k r a t ų 
s ą j u n g o s v a l d y b o s pirminin
kas , Seimo narys Kazys Bobe
lis teigia matąs vis didėjančią 
konfrontaciją t a rp vyriausybės 
ir prezidento bei netiki, kad ji 
išsispręs. J i s sveikino prezi
dento pate iktas pataisas Kon
kurencijos įs ta tymui ir siūlo
mą įstatymą dėl Privatizavi
mo fondo lėšų skirstymo. Vy
riausybės nuostatą dėl šių da
lykų j is vadino nesupran tama. 
K. Bobelio įsit ikinimu, iš to
kios krizinės padėties gali iš
gelbėti t ik pirmalaikiai Seimo 
rinkimai. „Kuo greičiau jie 
bus, tuo bus naudingiau Lie
tuvai", sakė K. Bobelis, nema
tydamas didelės tragedijos ir 
tame, jei vyriausybė atsistaty
dintų. ,Ate is ki tas žmogus, 
kur i s gal geriau tvarkysis", 
pastebėjo j is . <Eita> 

* P r i v a č i ų m o k y k l ų po
p u l i a r u m a s a u g a . Statisti
kos depar tamento duomeni
mis, šių metų pradžioje jose 
mokėsi per 5,200 moksleivių ir 
s tudentų — apie 20 proc. dau
giau negu praėjusiais mokslo 
metais . Iš viso privačiose ben
drojo lavinimo mokyklose mo
kosi 0.3 proc. viso bendrojo la
vinimo mokyklų moksleivių 
skaičiaus, o nevalstybinėse 
aukštesniosiose mokyklose 
studijuoja 10 proc. visų aukš
tesniųjų mokyklų studentų. 

* K e t v i r t a d i e n i S e i m a s 
p r i ė m ė kai kurių Santuokos 
ir šeimos kodekso straipsnių 
pataisas , kuriomis siekiama 
užtikrinti vaiko teises. Nauja
sis dokumentas įpareigoja, da
lijant sutuoktinių, turinčių ne
pilnamečių vaikų, turtą, visais 
atvejais atsižvelgti j šių vaikų 
tur t in ius poreikius; įvaikinant 
vaiką, sulaukusį 10 metų. 
būt inas jo rašytinis sutikimas. 
Jeigu įvaikinamas vaikas iki 
10 metu sugeba išreikšti savo 
nuomone, j is turi būti iš
klausomas teisme. Teismas, 
priimant sprendimą, turi at
sižvelgti į vaike norą. Pakeis
tame kodekse numatyta , k,r*, 
tėvams skir iant is , turi būti 
atsižvelgiama ne tik į vaiko, 
kuriam suėję 10 n etų, bet ir į 
jaunesnio vaiko, galinčio pa
reikšti savo nuomonę, pagei
davimus, su kuriuo iš tėvų jis 
norėtų kar tu gyventi. 

* Šį s e k m a d i e n į L i e t u v o s 
R e s p u b l i k o s teritorijoje bus 
įvestas vasaros laikas -— kovo 
28-ąją antrą valandą nakties 
laikrodžių rodyklės bus pasuk
tos viena valanda pirmyn. 

* „ V l a d a s B e l e c k a s n ė r a 
b u v ę s s l a p t u o j u Lietuvos 
policijos bendradarbiu", penk
tadienį oficialiai pareiškė Vi
daus reikalų ministerija apie 
vieną pagrindinių įtariamųjų 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
nužudymu byloje .BNS> 

* S o c i a l d e m o k r a t a s Vy
t e n i s A n d r i u k a i t i s premje
rui Gediminui Vagnoriui lipi
na „Gedimino Žiauriojo" pra
vardę, pašiepdarr-'s konserva
torių vyriausybes vykdomas 
..žiaurias akcijas". V. Andriu
kaitis teigė, kad konservato
riai valstybę pavertė „polici
ninku, didžiausiu, žiauriausiu 
prievaizdu, kuris visiškai pa
sidarė svetimas žmogui". 
„Šiuo požiūriu aš galėčiau pa
vadinti mūsų ministrą pirmi
ninką skambia fraze — Gedi
minas Žiaurusis", pareiškė so
cialdemokratas. J is priminė, 
kad 16 amžiuje valdęs Rusijos 
caras Ivanas Rūstusis, stiprin
damas vienvaldystę, vykdė 
represijas, išžudė daug politi
nių varžovų, savo sūnų ir de
šimtis tūkstančių valstiečių. 

* „Mūsų p a r t i j a i r f rakc i 
j a d ė s v i s a s p a s t a n g a s , kad 
privatizavimo lėšų skirstymas 
ir naudojimas būtų iš tiesų 
teisėtas, skaidrus ir ekonomiš
kai pagrįstas", sakoma penk
tadienį išplatintame LDDP 
frakcijos pareiškime. 

* L i e tuvos č e m p i o n a i 
K a u n o „Ža lg i r i o " krepšinin
kai ketvirtadienį pratęsė savo 
pergalingą žygį Eurolygoje, 
laimėję ir antrąsias ketvirtfi
nalio rungtynes svečiuose 
prieš Istambulo „Efes Pilsen"1 

(Turkija) komandą 84:70, bei 
iškovojo teisę žaisti finalinia
me ketverte. Ketvirtadienio 
rungtynių antrasis kėlinys bu
vo vienas sėkmingiausių „Žal
giriui" šio sezono varžybose. 
Kauniečiai tiesiog apstulbino 
grėsmingus varžovus draus
mingu žaidimu ir netgi susi
laukė turkų žiūrovų plojimų. 

* V y r i a u s y b ė n u s t a t ė , 
k a d Aukšč iaus io jo l a i p s n i o 
valstybės stipendija bus 10 
minimalių gyvenimo lygių dy
džio per mėnesį, o valstybės 
stipendija — 6 MGL ( šiuo me
tu 1 MGL - 125 Lt). Aukščiau
siojo laipsnio valstybės stipen
dija 2 metams skiriama Lietu
vos kultūrai ypač nusipelniu
siems meno bei kultūros kū
rėjams ir mokslo veikėjams, o 
valstybės stipendija — viene
riems metams talentingiems 
jauniesiems (iki 35 metų) me
nininkams ir mokslininkams. 

.Eltai 
* P e n k t a d i e n į p a s gene

r a l i n į p r o k u r o r ą Kazį Pėd
nyčią įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo Generalinės 
prokuratūros, Policijos depar
tamento. Valstybės saugumo 
departamento (VSD). Specia
liųjų tyrimų tarnybos fSTT' 
vadovai. Jie apsvarstė kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus bylą ti
riančių pareigūnų veiksmams 
įvertinti sudarytos darbo gru
pės uždavinius. Po susitikimo 
gen. prokuroras K. Pėdnyčia 
žurnalistams sakė, kad pasi
baigus tyrimui, kurio metu 
pareigūnai aiškinsis, ar nebu
vo daromas poveikis bylą tyru-
siems tardymo-operatyvi-
niams darbuotojams ir proku
rorams, siekiant juos klaidinti 
ar kitaip paveikti, kad nusi
kaltimas nebūtų ištirtas, gali 
būti iškelta ..dar viena bau
džiamoji byla". 'BNS. 

KALENDORIUS ~ 
Kovo 27 d.: Nikodemas. Ruper-

tas, Lidija. Vinotas. Rūta 
Kovo 28 d. Kančios 'Verbų) sek

madienis Petras, Valerija, Gunde-
Imda. Rikontas. Girmante. 

Kovo 29 d Kotryna, Bertoldas. 
Almante. Kerniu?, Manvydas 
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NORIU PASIGAILĖJIMO, NE 
AUKOS 

Velykinis laikotarpis prasi
deda Pelenų diena ir šio ciklo 
viršūnė yra Velykos — KRIS
TAUS PRISIKĖLIMAS. 

Mus nestebina, kad didžio
sios pasaulio religijos atkrei
pia dėmesį į valgį — maistą. 
Musulmonai pasninkauja vad. 
Ramadan. žydai pasninkauja 
— Yom Kippur. krikščionys 
pasninkauja Gavėnios metu, 
hindusai aukoja maistą savo 
dievams. Tad valgis yra tarsi 
t i l tas, jungiąs dvasinį ir mate
rialinį pasaulį. 

Gavėnios liturgija mums nu
rodo tris prisikėlimo sąlygas: 
kovą, kančią ir atgailą. Kris
tus, gyvendamas žemėje, 
perėjo per visas šias fazes. 
Krikšto metu mūsų krikšto 
tėvai už mus pažadėjo vesti 
gerąją kovą, tai yra, apgailėti 
blogus polinkius, įpročius, 
nuodėmes. Iš tikro, visa mūsų 
žmogiška būtis yra kalta dėl 
Kristaus kančios. Dėl to Baž
nyčia mus kviečia į Gavėnios 
pasninką, atgailą, dvasinį at-
sinaujinimą-susitaikymą su 
savo Kūrėju, artimu ir su savi
mi. JŠtai dabar malonės me
tas, štai dabar išganymo die
na..." (2 Kor. 6) 

Ateinanti savaitė yra kupi
na gilios dramatiškos rimties 

( p r a n a š o Ozėjo 6) 

ir vadinama Didžioji savaitė. 
Tai Kristaus — žmonijos At
pirkėjo nužudymo drama, kuri 
kartojama šios savaitės apei
gose ir maldose. Verbų sekma
dienis turi dvejopas nuotai
kas, pirmoji išreiškia trium-
fišką džiaugsmą, o antroji — 
grąžina į liūdesį ir susimąs
tymą. 

Didysis Ketvirtadienis yra 
priminimas Paskutinės Vaka
rienės, kurios metu buvo 
įsteigtos Mišios ir Švenčiau
sias Sakramentas. Bažnyčia 
kviečia visus tikinčiuosius... 
,Artinkimės i malonės sostą, 
kad gautume pasigailėjimą ir 
rastume malonės pagalbai 
(Žyd. 4, 16). 

Didįjį Penktadienį Bažnyčia 
rodo mums Kristų, prikaltą 
ant kryžiaus. „Iš Dievo einanti 
paikybė yra išmintingesnė už 
žmones ir iš Dievo einanti 
silpnybė stipresnė už žmonių" 
(IKor. 123-25) 

Velykos — šviesos ir 
džiaugsmo metas. Pergalę lai
mėjo Kristus, o su Juo ir mes. 
Jis prisikėlė — prisikelsime ir 
mes. Ši viltis įdiegta per 
krikštą suspindi nauju tikru
mu — realybe. 

S e s u o M a r g a r i t a 
B a r e i k a i t ė 

Los Angeles ateitininkų sendraugių s.m. kovo 7 d. susirinkimo dalyviai Pirmoje eil. 3-eia ir 4-tas iš kairės 
Zita ir Darius Udriai; 1-mas iš dešines — skyriaus pirm. Ignas Bandiiulis 

ŽODIS IŠ LOS ANGELES 
Šių metų kovo 7 dieną Los 

Angeles sendraugių ateitinin
kų skyriaus nariai susirinko 
dr. Zigmo Brinkio vaišinguose 
namuose išklausyti prelegen
to, Claremont Graduate Uni-
versity politologijos doktoran
to, Dariaus Udrio ir jo žmonos 
Zitos. Udriai neseniai apsigy
veno pietinėje Kalifornijoje ir 
spėjo pilnai įsijungti į lietuvių 
visuomenės darbus. 

Darius Udrys dirbo Miun
chene ir Prahoje „Laisvosios 
Europos" radijo, Lietuvių tar
nyboje; radijo laidoms rašė 
pranešimus apie Europos in
tegraciją. Kovo 7 dienos susi
rinkime pranešė apie Europos 
sąjungą ir Lietuvos ryšius su 
ja. Zita supažindino su savo 
tėviške — Punsku, pasakoda
ma apie ten gyvenančius lietu
vius ir jų šiuometinius rū
pesčius, kuriuos kelia lenkų 
valdžia į Punsko miestelį at
keldinusi Lenkijos pasienio 
policininkus. Su dėmesiu iš
klausyti svečiai mielai atsa

kinėjo į k laus imus . 
Trys Los Angeles mokslei

viai atei t ininkai , kuopos pir
mininkas Aleksas Newsom, 
Simona Gajauskai tė ir Aušra 
Venckutė, dalyvavę '98 metų 
žiemos kursuose Dainavoje, 
atvyko į sendraugių susirin
kimą papasakot i savo įspū
džius ir pasidalint i mintimis, 
kurios labiausiai jiems įstrigo 
atmintyje. Sendraugiai džiau
gėsi, kad kursa i jaunimui pali
ko įspūdį, kad jie sugrįžo iš 
šaltos Dainavos pasiryžę pa
gyvinti tolimesnę MAS kuopos 
veiklą, s tengdamiesi savo ap
linkoje įgyvendinti mintis, ku
rias patyrė kursų metu. J iems 
paprašius, užmezgėme ryšius 
su dr. Vėju Liulevicium ir lau
kiame jo apsi lankant Los An
geles atei t ininkų Šeimos šven
tėje, š.m. gegužės mėn. 23 die
ną. 

Los Angeles ateitininkai la
bai dėkingi gerbiamam sky
riaus nar iui dr. Zigmui Brin-
kiui, kurio erdviuose namuose 

KATALIKIŠKUMAS IR TAUTIŠKUMAS 
Katalikiškumas reikalauja, 

kad ateitininkas būtų geras 
katalikas, geras žmogus. Tai 
reikia stengtis gyventi kaip 
Bažnyčia moko. Katalikišku
mo principas labai svarbus 
man ir mano šeimai. 

Kaip katalikiškumas reiš
kiasi mano kasdieniniame gy
venime? Mes bandom gyventi 
taip. kaip Dievas moko. Kiek
vieną sekmadienį einame į 
bažnyčią. Ten mokomės būti 
geresniais žmonėmis. Mano 
tėvai užauginti gerais katali
kais, todėl, kad mano sene
liams buvo labai svarbu, kad 
jų vaikai užaugtų gerai» žmo
nėmis. Mano tėvai dirba labai 
sunkiai, kad aš galėčiau lan
kyti katalikišką gimnaziją. 
Mano brolis Saulius irgi lanko 
katalikišką mokyklą. Esu atei
tininkas. Ateitininkai yra lie
tuvių katalikų organizacija, 
kuri moko apie Dievą. 

Kadangi katalikiškumo 
principas svarbus man ir ma
no šeimai, mes stengiamės 
būti geresniais žmonėmis ir 
bandome geriau suprasti Die
vą. 

Man labai svarbi mano tau
ta. Mano gimines Lietuvoje 
dirbo labai sunkiai dėl Lietu
vos. Komunistams užėmus 
Lietuvą, mano gimines kovojo, 
kad jų tauta nebūtų pamiršta. 
Daug mirė dėl Lietuvos, todėl 
man labai svarbu išlaikyti 
savo tautą. 

Mano seneliai, atvykę į 
Ameriką, labai stengėsi per
duoti tautiškumą savo vai
kams — mano tėvams. O aš 
šiandien rodau savo tautišku
mą per daug dalyku. Kiek
vieną mėnesį einu į ateitinin
kų susirinkimus kur suži
nome apie lietuvybe. Šešta
dieniais lankau lietuvišką mo
kyklą, kur mokomės apie lie
tuvių kalbą, apie Lietuvos is
toriją, geografiją, literatūrą ir 

apie tai, kas vyksta Lietuvoje 
(kaip žmonės Lietuvoje dirba 
ir gyvena). Aš bendrauju su 
lietuviais draugais. Tas man 
labai patinka. Kiekvieną tre
čiadienį einu šokti tautinius 
šokius su Lietuvos Vyčių tau
tinių šokių šokėjais, kur mo
komės lietuviškų šokių ir lie
tuviškos kultūros. Čia irgi 
bendrauju su lietuviais drau
gais. 

Mano tėvai išmoko iš savo 
tėvų, kad tauta yra labai svar
bi ir niekada negalime jos pa
miršti. Nors kartais sunku, 
namuose mano šeima bando 
kalbėti lietuviškai. Aš ir brolis 
užaugsime mokėdami lietuvių 
kalbą. Aš ir savo vaikus moky
siu kalbėti lietuviškai; norė
čiau, kad ir jie taip pat mo
kytų savo vaikus. Tada, daug 
kartų lietuvių žinos apie savo 
tautą. Tautiškumo principu, 
kuris man labai svarbus, gy-

• venų kasdien. Su tautiškumo 
principu mano gyvenimas yra 
geresnis. 

J u s t i n a s R i š k u s 
Lipniūno/Stulginskio 

moksleivių ateitininkų 
kuopos narys 

susirenkame ne tik sendrau
giai ateitininkai, bet ir visa 
L.A. miesto ateitininkų šeima. 
Daugiau negu 25 metai gruo
džio paskutinį sekmadienį 
prieš Kalėdas renkamės Ad
vento susikaupimui ir pabend
ravimui. Jau kelinta ateiti
ninkų kartu auga tęsdama šią 
malonią tradiciją. Moksleiviai, 
kurie sėdėdavo ant kilimo ša
lia staliuko su Advento vaini
ku, dabar grįžta pasisvečiuoti, 
pravesti mums susikaupimą, 
programą ir giesmes, kai ku
rie atsiveža savo vaikus, esa
mus fr būsimus JAS kuopos 
narius. 

1998 metų gruodžio 20 die
ną pasveikinome rašytoją Alę 
Rūtą naujos knygos „Skamba 
tolumoj" pasirodymo proga, ir 
Marytę Sandanavičiūtę-Nevv-
som, MAS kuopos globėją, ga
vus JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos skirtą 
premiją jos vadovaujamai Šv. 
Kazimiero lituanistinei šešta
dieninei mokyklai. Dar kartą 
sveikiname Alę Rūtą ir Mary
tę. 

D. Po l ika i t i enė 

Los Angeles MAS kuopos nariai Simona Gajauskaitė, Aleksas Newsom ir 
Aušra Venckutė š.m. kovo 7 d. vykusiame ateit ininkų sendraugių susi
rinkime, entuziastingai pasakojo apie 1998 m. Žiemos kursus Dainavoje. 

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Biržel io 25 - l i epos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

L iepos 5 - 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

L i epos 18 - 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L i epos 25 - r u g p j ū č i o 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugp jūč io 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugp jūč io 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

UŽBURTAS KALENDORIUS — 
KELIONĖ PER METUS 

Kaip regime, laikas į naują 
tūkstantmetį greit veržiasi. 
Visi laiką jau skaičiuoja, o jau
nučių ateitininkų stovyklos 
ruoša mums jau ant kulnų 
lipa. Teikiame jums svarbią 
informaciją. 

Stovykla Dainavoje prasidės 
liepos 5 d., pirmadienį, o baig
sis liepos 17 d., šeštadienį. 
Registracijos lapai jau turėtų 
būti jūsų rankose. Jei jų nega
vote, kreipkitės į vietovių kuo
pų globėjas. Jei reikalingi re
gistracijos lapai skambinkit 
708-349-7426. 

Regis t rac i j a j a u n u č i u 
a t e i t i n inkų s tovyklai bai

g ias i š.m. gegužės 1 d ieną . 
Stovykloje mėnesiai lėks už

burtu keliu. Atrodys, kad vos 
diena prabėgo, ne mėnuo! Švę
sime įdomias tautines ir reli
gines šventes. Sujungsime lie
tuviškus papročius ir tradici
jas . Sportuosime, šoksime ir 
dainuosime! 

Jei turėtumėte klausimų 
prašome paskambinti Dainei 
Quinn, tel. 708-349-7403. 

JAS stovyklos ruošos komi
tetas: Dainė Quinn, Rasa Kas-
niūnienė, Loreta Grybauskie-
nė. Natalija Stukienė ir Vita 
Aukštuoliene. 

S tovyklos v a d o v v b ė 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PCISLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medcal Center 

10400 75 St, Kenoaha, Wl 53142 
(414)6976990 

Valandos pagal susitarimą 

R u g p j ū č i o 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

L i e p o s 2 5 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreipt is i atskirų sto
vyklų vadovus. 

PASIKEITIMAI 
DAINAVOS 

D I R E K T O R I Ų 
TARYBOJE 

Vitas Sirgėdas, devynerius 
metus Dainavos stovyklavie
tės direktorių taryboje atsto
vavęs Ateit ininkų organizaci
jai , iš šių pareigų pasitraukė. 
Visų a te i t in inkų vardu Vitui 
Sirgėdui reiškiame nuoširdžią 
padėką už išt isus devynerius 
metus atstovavimą Ateitinin
kų sąjungai. Visados būsime 
dėkingi už J ū s ų rūpestį bei 
paslaugas Dainavos stovyk
lautojų labui. 

Džiaugiamės, kad Marius 
Kasniūnas sutiko pakeisti 
Vitą Sirgėdą Dainavos direk
torių taryboje. Tikime, kad 
Marius į šias pareigas įneš 
daug ryžto bei sumanumo. 
Linkime j a m sėkmės puoselėti 
įsigalėjusias Dainavos stovyk
lavietės tradicijas. 

ASS Centro valdybos vardu, 
Algis Norv i l a s 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Man S t 
Matt8Mon.IL 60443 
Tel. 706 -74*0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUAA. CEPELB, D.D.S. 
DANTL) GYDYTOJA 

7915W.171St 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7354477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. PiiMM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hlghiand Ava., Ste. 201 
(•kanai gatves nuo Good Samarttan igonnAs) 

Dovmeni Grove, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarusi 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
"6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 

773-7786969 arba 773-480-4441 

DR. VILU A KERELYTĖ 
Chiropraktints gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, Bndgav4aw. IL 60455 

Tai. 706-594-O4O0 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-662-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50fi Ava., Cicero 

Kasdien 1 v p p - 7 v.v. 
Išskyrus treed šaitad 11 -4 v.p.p. 

SURENDERLAL.M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kadzie Ava. 
Chicago, IL 60652 
Tai. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVast Ave. 
OrtandPark 

706-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 YValter St.. Lemont, IL 60439 
1301 Copperfteld Ave., Sutte 113, 

Joliet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hfckory Hilis 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS M ĮKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 S t , Lemont IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital 

Sitver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2265 

Canfiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

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

dubens srities, raumenų, vėžio, 
suietdkmų 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 Ubertyville 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetcheater, IL 60154 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave. 

Vai.: antrd 2-4 v.p.p >r ketvd 2-5 v.p.p. 
SeStd pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2860 
Namų lai. 708446-5545 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St , Chtaego. IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. G"*ert, La dranga. IL 
Tat—M-3624487 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kai), tai. 773-586-3166 
Mamutai. 647-381-3772 
6745 VVast 63rd Street 

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 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. 708-422-8260 

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hilte, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hictory Me\ L 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-8985 

Valandos pagal susSartmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIŲ LIGOS - C H I R U R G U A 
1020 E.Ogden Ave.. Sutte 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower1.SuKe3C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

D R PE7RAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

FamHy Practica 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 VV. 61«tAve. 
H0bart.lN 4S342 Fax 13 •47-5279 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Šią savai tę NATO pradė
j o oro puol imus pr ieš ser
b u ka r in ius ta ikinius , bet 
yra raportų, kad serbai pra
dėjo sistematiniai žudyti al
banų civilius. Tuo tarpu Bal
kanuose vyko protestai prieš 
JAV-es. Bosnijoje vienas JAV 
ambasados tarnautojas buvo 
sužeistas protestų metu. 
(CBS, WSJ) 

•Cl in ton a tmetė savo pa
skirto Medicare komisijos 
p i r m i n i n k o rekomendaci
j a s . Prieš metus demokratui 
sen. John Breaux buvo paves
ta vadovauti nešališkai komi
sijai, ištirti, kaip modernizuoti 
Medicare. Breaux reikalą išty
rė ir neseniai pristatė pasiūly
mus. Abi partijos pritarė, ta
čiau prezidentas rekomendaci
jas atmetė. Clinton sako, kad 
pats planą išvystys. (WSJ) 

• D u nauji vaistai suma
ž ins d iabe tu sergant iems 
insulino įleidimo dažnumą. 
Kitą mėnesį FDA nagrinės, ar 
duoti leidimą naujų vaistų 
naudojimui. Tyrinėjimuose 
naujieji vaistai geriau veikia 
ir geriau toleruojami negu da
bar naudojamas ,.Rezulin". 
(VVSJ) 

• T a i Foundat ion prane
ša, kad JAV vidutiniškos 
še imos federaliniai mokes
čia i yra 38% pajamų. Tai 
yra daugiau negu šeima iš vi
so išleidžia už maistą, apran
gą, pastogę. Tuo tarpu Heri-
tage Foundation primena, kad 
viduramžių baudžiauninkai 
atiduodavo savo viešpačiams 
tik trečdalį derliaus. (Wash. 
Times*) A ' 

• P e r New York mero Gui-
l i an i kadencijos šešer ius 
m e t u s žmogžudysčių skai
č ius žymiai nukr i to . 1992 
metate Xew Yorke buvo 2,200 
žmogžudysčių, o 1998 m. -
600. Tai mažiau negu Čikago
je, nors Čikagoje yra trečdaliu 
mažiau gyventojų. Tačiau pra
eitą mėnesį policininkai nušo
vė neginkluotą imigrantą iš 
Guinea. Mero kritikai kaltina 
policiją sistematiniu jėgos 
piktnaudojimu: policija aiški
na, kad tai tik nelaimingas 
įvykis.Dabar NY valstijos vyr. 
prokuroras ir JAV Teisės de
partamentas tyrinės mero 
Guiliani įvestas policijai gai
res bei procedūras. Tuo tarpu 
JAV spauda iškelia įdomų su
tapimą: 2000 m. Hillary Clin
ton žada kandidatuoti prieš 
Guiliani į senatoriaus postą iš 
NY. Apšmeižus Guiliani, būtų 
jai į naudą. (NYT, WSJ) 

•Versl ininkai dž iaugias i 
JAV Aukščiaus io t e i s m o 
vienbalsiu sprendimu, kuris 
nustato tuos pačius reikalavi
mus nemokslinių specialybių 
žinovams, norintiems teisme 
liudyti, kaip lig šiol buvo pri
taikoma teisme liudijintiems 
mokslininkams. Teigiama, 
kad svarbu visų žinovų parin
kimo procesui nustatyt i tiks
lias gaires, nes prisiekusiųjų 
teismo nariams sunku nu
spręsti, ar įspūdingais titulais 
pristatyti žinovai yra kvalifi
kuoti nagrinėjama tema 
kalbėti. (WSJ) 

•Paraguay v iceprez iden
tas Luis Argana b u v o nu
šautas Asuncion miesto cen
tre. Įtariama, kad prez. Cubas 
įsakė nužudymą, o Kongresas 
pradėjo teismą jį pašalinti iš 
pareigų. (WSJ) 

•Hollywood f i lmų pramo
nės žymenybės protes tavo 
prieš ,Academy Awards" orga
nizacijos sprendimą apdovano
ti filmų direktorių Elia Kazan 
už gyvenimo pasižymėjimus. 
Nors jis vadovavo žymiems 
klasikiniams filmams, jų tar
pe „On the Waterfront" ir „A 
Streetcar Named Desire", Ka
zan atsiekimai tik dabar buvo 
pripažinti. Mat filmų pasaulio 
kairieji jam niekuomet nedo
vanojo už 1952 m. liudijimą 
prieš komunistus filmų įstai
gose ir lig šiol sėkmingai už
kirto kelią bet kokiems apdo
vanojimams. Trumpai pri
klausęs komunistų partijai ir 
susipažinęs su jos filosofija, 
Kazan nekenčia komunistų. 
1952 m. jis ne tik prieš juos 
liudijo, bet ir kitus ragino taip 
daryti. (Wash. Times) 

•JAV parūp ins Š iaurės 
Korėjai 60 mln. dol. ver tės 
maisto. JAV Valdžios depar
tamentas teigia, kad sprendi 
mas nieko neturi bendro su Š. 
Korėjos sutikimu nesipriešinti 
įtartinos branduolinių ginklų 
gamyklos inspekcijai. (WSJ) 

•Europos Par lamentas 
nubalsavo rezol iuciją, pla
čiau ištirti E u r o p o s Komi
sijos f inansus po to , kai, ko
rupcijos teigimams iškilus, vi
si komisijos nariai atsistatydi
no iš pareigų. Tuo tarpu buvęs 
Italijos ministras pirm. Roma
no Prodi paskirtas nauju ko
misijos vadu. (VVSJ) 

•JAV Gamtos s a u g u m o 
departamentas (EPA) pa
galiau pripažino preziden
to Reagan te i sybę - me
džiai teršia orą. Prieš dau
gel metų, kai Reagan tą reika
lą iškėlė, demokratai, moksli-

Danute Bindokienė 

Dabar kaip tik reikia 
blaivaus proto! 

Pasirodo, kad ne tik Maskvoje, bet ir Vilniuje. Jugoslavija turi simpatikų (galima nesunkiai atspėti jų tikrąsias 
spalvas). Šis užrašas atsirado ant JAV ambasados Vilniuje sienos kovo 26 d., kai NATO pajėgos pradėjo ant
puolį prieš serbų smurtą Kosovo provincijoje. Nfuotr. Eltos 

PAKVIETĖ POPIEŽIŲ 
APSILANKYTI 

Ukrainos prezidentas Kuč
ma pakvietė popiežių Joną 
Paulių II apsilankyti šioje bu
vusioje sovietinėje respubli
koje, vasario 1U d. pranešė 
prezidento atstove spaudai 
Alina Savčenko. Šį kvietimą, 
gruodžio viduryje lankydama
sis Romoje, popiežiui perdavė 
Ukrainos premjeras Valerijus 
Pistovoitenka. A. Savčenko sa
kė, kad ji nežinanti, kodėl 
kvietimas buvo perduotas 
kaip tik tuo iaiku. ir kad Vati
kanas kol kas į tai nieko neat
sakė. 

Ukrainos Katalikų Bažny
čios, antros pagal dydį val
stybės religinės bendruome
nės, vyskupai du kartus yra 
kvietę popiežių į Ukrainą, 
tačiau Vatikanas sakė, kad čia 
reikia oficialaus vyriausybės 
kvietimo. Šio kvietimo iki pas
tarojo meto nebuvo, gal dėl to, 
kad santykiai vra gerokai 

įtempti tarp Ukrainos stačia
tikių ir katalikų, ypač Vakarų 
Ukrainoje, kur katalikų yra 5 
mln. ir jie sudaro vietos gy
ventojų daugumą. 

PER MILIJARDĄ 
KATALIKŲ 

Didįjį 2000 metų jubiliejų 
pasitiks įspūdingai daug pa
saulio katalikų — daugiau 
kaip milijardas. Naujausiojo 
popiež :aus Visuotinės Bažny
čios statistinio žinyno „Annua-
rio Pontificio" duomenimis, 
1997 m. gruodžio 31 d. pasau
lyje buvo 1 milijardas 5 mihjo-
nai krikštytų katalikų, kurie 
sudarė 17,3 proc. planetos gy
ventojų. Iš tų metų pabaigoje 
ir 1998 m. pradžioje, buvusių 
1 milijardo katalikų 49,3 proc. 
gyveno Pietų ir Šiaurės Ame
rikoje (tai sudarė 62,9 proc. 
visų vietos gyventojų). Euro
poje prieš metus gyveno 28,2 
proc. visų pasaulio katalikų 
(jie sudarė 41,4 proc. Senojo 
žemyno gyvenįjjų). Afrikoje 

ninkai, gamtos saugotojai juo
kėsi, pavadindami teigimus 
„Killer trees" teorija. Dabar 
EPA atkreipė dėmesį į Oregon 
valstijos prof. R. Rasmussen ir 
Georgia Tech mokslin ;nko W. 
Chameides atradimus, kad 
medžiai paleidžia į orą dide
lius kiekius natūralaus anglia
vandenilio „isoprene", kuris 
gamina ..smog". 'WSJ) 

•Du e u r o p i e č i a i y r a p i r 
mieji , s ėkminga i ba l i onu 
a p s k r i d ę a p l i n k pasau l į . Po 
20 dienų ilgumo kelionės, 
Šveicarijos B. Piccard ir Didž. 
Britanijos B. Jonės nusileido 
Egipte. (ABC news) 

•Braz i l i j a i s u n k u l a iky t i s 
T a r p t a u t i n i o Va l iu tos fon
d o (TVF) p a r e i k a l a v i m ų . 
TVF sutinka Brazilijai padėti 
išsikapstyti iš sunkios ekono
minės padėties su sąlyga, kad 
bus įvestos tam tikros refor
mos ir krašto biudžetas laikv-

sis nustatytų gairių. Tuo tar
pu federaliniai teisėjai strei
kuoja, reikalaudami jų 70,000 
dol. metinių algų 25% pa
kėlimo; o Kongrese, kuriam 
pavesta reformas įvykdyti, 
slypi korupcija. Visa eilė pa
reigūnų apkaltinta smurtu, 
nusikaltimais, žmogžudystė
mis, tačiau jie negali būti tei
siami, kol eina valdžios parei
gas. (VVSJ) 

•Praeitą savaitę Indone
zijos Borneo apylinkėje vie
tinės etninės grupes užpuolė 
neseniai atvykusius imigran
tus iš Indonezijos Madura sa
los. Žuvo per 96 žmonės.(WSJ) 

• JAV lošimų apžvalga 
a t r a d o , kad 5 mln. žmonių 
negal i susivaldyti n u o loii* 
mų ir 15 milijonų turi sunku
mų. Lošimų įstaigos atkerta, 
kad lošimai visuomenę ma
žiau apsunkina negu alkoho
lizmas ar protinės ligos. (WSJ) 

gyveno 11,2 proc. pasaulio ka
talikų (tai y ra 14,9 proc. vietos 
gyventojų). Azijoje darbavosi 
3,4 mln. pastoracinių darbuo
tojų. Taigi, Pietų bei Šiaurės 
Amerika ir Europa yra že
mynai, kuriuose susitelkę 
dauguma pasaulio katalikų. 

Naujasis .Annuario Pontifi
cio" vasario 20 d. buvo iškil
mingai pristatytas popiežiui 
Jonui Pauliui II. Šiame di
džiuliame, 2,300 puslapių ži
nyne, kuris leidžiamas kas 
metai, pateikiama išsami pa
saulinė Katalikų Bažnyčios 
statistika i r duomenų procen
tiniai pasikeitimai. 

ANGELAS JAU IŠTIESĖ 
SPARNUS 

Lietuvos dailininkų sąjun
gos įmonėje „Vilniaus dailė"' 
baigta Užupio Angelo gipsinė 
forma. Jos aukštis — daugiau 
kaip trys metrai. Skulptūros 
autorius — dailininkas Romas 
Vilčiauskas. Skverą Užupio, 
Paupio ir Malūnų gatvių san
kryžoje, k u r stovės Angelas, 
projektuoja architektas Algir
das Umbrasas. 

Skulptūros statybos iniciato
riai sakė, kad Užupio Angelas 
bus esminis akcentas pasi
tinkant 2000-uosius. Idėja 
gimė prieš dvejus metus. Ragą 
pučiantis Angelas bus ne tik 
Užupio, bet ir viso Vilniaus 
simbolis. Angelo motyvas — 
universalus, apokaliptinis, tin
kantis amžių ir tūkstantmečių 
sandūrai. Figūra stovi ant ru
tulk) — Žemės gaublio arba 
pasaulio krašto. Vilniuje ji 
turėtų tapti pasaulio ašies vie
ta. Kartu šis akcentas iš
saugotų Užupį kaip neįprastą, 
kūrybinę erdvę. 

Skulptūra bus liejama iš 
bronzos ir keliama ant keturių 
metrų aukščio tamsiai žalios 
spalvos granito kolonos. Jai iš
tekinti bus naudojamas suo
miškas granitas. Pavykus su
rinkti 200,000 litų, darbus ke
tinama baigti iki Kalėdų. 

Verbų sekmadienį mada su
kirsti bemiegančiam kadugio 
šakele, uždainavus: „Verba 
plaka, ne aš plaku..." Tačiau 
šįmet, dar net Verboms ne
atėjus, NATO pajėgos pradėjo 
„plakti" Jugoslavijos serbus, 
kurie sutankino kirčius Koso
vo provincijos albanams. 
Maskva ir Beidžingas plaka 
— kol kas dar tik priekaištais 
— NATO sąjungininkus, ypač 
Ameriką, o JAV prezidentas ir 
karinė vadovybė žada dar 
skaudžiau pliekti serbus, kol 
iš jų išplaks visas diktato
riškas ambicijas ir bus pra
dėtos gerbti kosoviečių albanų 
teisės... 

Vis garsesni dūžiai pasigirs
ta ir iš Lietuvos, dar nespė
jusios atsigauti po devintųjų 
nepriklausomybės atkūrimo 
metinių paminėjimo. Neatro
do, kad toje šventėje pagrindi
nis dėmesys buvo skiriamas 
tėvynės meilei. Neatrodo, kad 
ir Lietuvos himnas buvo nuo
širdžiai giedotas, kitaip žo
džiai — „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi" — būtų giliau 
įsmigę bent į pačių vyriau
sybės viršūnių širdis ir jie 
pradėję visų pirma galvoti 
apie užimamų pareigų svarbą, 
apie tėvynės ateitį, o ne apie 
asmeniškas ambicijas. 

Jau šio mėnesio pradžioje 
nubangavo žinios, kad tarp 
vyriausybės vadovo ir prezi
dento knibžda kažkokie nesu
tarimai. Buvo net kalbama, 
kad premjeras paketinęs „su
sirinkti savo žaislus ir išeiti iš 
vyriausybės kiemo", o iš prezi
dentūros (ir Seimo pirminin
ko) skraidė užtikrinimas, kad 
viskas kuo puikiausiai eina, 
kad jokių esminių susikirtimų 
nėra, kad viskas j au išsi
aiškinta... 

Deja, gaisras buvo tik apge
sintas, nes kovo 24-25 d. (ir 
prieš tai, ir po to) ugnelė vėl 
ėmė skaisčiai žioruoti. Prem
jeras išsitarė, kad su prezi
dentu jis galėtų be problemų 
susitarti, bet prezidentūroje 
yra „mažų prezidentūrėlių", 
kurios turi savo nuomonių, o 
galbūt ir ambicijų. Iš tikrųjų 
nieko nėra blogiau, kaip kad 
žmonės, kurie, net žiūrėdami 
į save gerai apšviestame veid
rodyje, mato sau ant galvos 
karūną... Galbūt prezidentui 
vertėtų atidžiau patyrinėti sa
vo patarėjų būrį (velniop 
draugiškumas su lojalumu!) ir 
pasiklausyti, kam jų patari
mai daugiausia pasitarnauja. 

Viena aišku: dabartinė trin
tis tikrai nepasitarnauja Lie
tuvai. Ar mūsų tautos vyriau
sybė, kaip tas didžiausias 

Australijos paukštis , yra \ i -
siškai įkišusi galvą į smėlį ir 
neturi jokios nuovokos, kas 
šiuo metu Europoje vyksta? 
Tiesa, Lietuva nuo Jugoslavi
jos tolokai, tad sunku išgirsti 
raketų ir bombų sprogimus, 
lėktuvų variklių žviegimą, už
uosti gaisro dūmus. Tačiau 
NATO valstybės nėra tiek už
imtos Jugoslavijos serbų pla
kimu, kad ignoruotų mažos 
tautos, labai trokštančios būti 
jų tarpe, vidaus politikos 
nesklandumus, kurie nemalo
niai kvepia net šioje Atlanto 
pusėje, o Europoje, be abejo, 
tas kvapas dar stipresnis. 

Neįmanoma ignoruoti prie
laidos, kad kažkas nuolat kai
tina padėtį Lietuvos valdžios 
sluoksniuose, iš adatos pris-
kaldant kelis vežimus (gal da
bar reikėtų sakyti — sunk
vežimius), o paskui tikisi iš to 
sau politinės, finansinės ar ki
tokios naudos. Šiuo metu 
ginčas sukasi apie Privatiza
vimo fondo lėšų paskirstymą. 
Prezidentas siūlo pakeisti 
įstatymo straipsnį, kad Priva
tizavimo fondo lėšos skirsto
mos Seimo, ne Vyriausybės 
(kurios vadas yra premjeras). 
Ministras pirmininkas čia 
mato savo pareigų ribojimo 
galimybę — iš to ir kilo kalbos 
apie atsistatydinimą. 

Sutaikyti prezidentą su 
premjeru pasisiūlė Užsienio 
reikalų ministras: „Vardan 
stabilumo Lietuvoje ir paaš
trėjus tarptaut inei padėčiai. 
... kad jie padarytų viską, ką 
asmeniškai gali, kad susitartų 
bei išlaikytų stabilią valdžią 
Lietuvoje" (BNS, kovo 25 d.). 
Tačiau tiek prezidentas, tiek 
premjeras neprisipažįsta, kad 
yra nesantaika, tik abiejų at
stovai skelbia, „kad kaltini
mus vieni kitiems dėl truk
dymų ar nesugebėjimo dirbti". 
Tad nuo ko pradėti juos tai
kyti? 

Ministras Saudargas nuo
gąstauja, kad aukščiausių Lie
tuvos pareigūnų nesutarimai 
gali būti pavojingi Lietuvai, 
kai pasaulyje kilo didelė 
įtampa po NATO oro smūgių 
Jugoslavijai. Ačiū Dievui, kad 
nors vienas žmogus valdžioje 
dar galvoja apie tėvynės rei
kalus! 

Vyrai, klausykite! Verbų 
sekmadienis yra tik viena die
na, o „paplakimas verba", pa
gal lietuviškas tradicijas, bu
vo tik simbolinis. Pažadėkite 
kitas kitam po gražų vely
kaitį, paduokite ranką, ir, 
darbingai tėvynės labui nusi
teikę, laukite šv. Velykų. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Nr.9 Tęsinys 
„The Plain Dealer" (1968.10.14), kurio skaitytojų 

skaičius siekia arti milijono, rašė: „Lietuviai šokėjai 
susilaukė savo miesto pripažinimo. 'Grandinėlė', lietu
vių tautinių šokių grupė, vakar šiame mieste tapo di
dele. (...) 

WHK auditorija (...), buvo pripildyta apie 1,400 as
menų, kurie stebėjo ir džiaugsmo plojimais lydėjo visą 
vienuolikos šokių programą, preciziškai atliekamą 
jaunų šokėjų. Tai buvo salę užpildžiusi minia (...). Tru
pės pasiruošimas, parodytas vakarykštėje programoje, 
kur 50 šokėju gracingai iš tradicinio kadriliaus perei
davo į kitus šokius, sujungtus tam tikru turiniu. Tarp 
kitų šokių buvo piršlio šokis, šelmis, jaunimo žaidimas 
ir tryptinis". 

„The Cleveland Press" str. „'Grandinėlė' Great in Lo-
cal Debut" rašė: „Paties Clevelando lietuvių šokėjų 
'Grandinėlė' praktikavosi ištisus metus, kol pasirodė 
publikai kituose miestuose. Iki pasirodymo savo 
mieste jie dirbo vėl vienerius metus. Apsimokėjo tiek 
laukti. 45 talentingi jauni žmonės surengė puikią tau

tos grakštumo ir žavesio programą, kuri savo atlikimu 
yra taip arti (kaip begali būti) profesionalinio lygio, 
bet kartu pasilieka mėgėjų tarpe. (...) J ie neatlieka at
letų ar virtuozų solistų numerių, bet paklūsta ansam
blio rutinai, panašiai į Sąuare Dances šokėjus, tik 
griežtai prisilaiko lietuvių tautinio charakterio". 

Clevelando universiteto Dramatinio meno depart-
mento vadovas George W. Sraii atsiuntė po šio koncer
to L. Sagiui pilną gerų palinkėjimų ir įvertinimų laiš
ką. I koncertą jį pakvietė studentė Vitalija Mekešaitė, 
kuri paprašė įvertinti koncertą ir išsakyti profesionalo 
pastabas. Nerasdamas nieko peiktino, suminėjo tik 
smulkmenas, kurios neardė visumos, bet galėjo jų ir 
nebūti. 

Šioje programoje, kur šokis vijo šokį, o gal tiksliau 
vieno šokio pabaiga, tapdavo kito šokio pradžia, buvo 
išvengta tradicinio i.šbėgimo į užkulisius po kiekvieno 
šokio. Dažnai viena šokėjų grupė pakeisdavo kitą ir 
tas vykdavo labai greitai, nelauktai, net netikėtai. Tai 
suteikė koncertui dinamikos. Buvo pateiktas nelauk
tas šokio linijų piešinys, atsiradęs labai netikėtai. V. 
Mariūnas rašė: JPer pertrauką girdėjau, kaip kaž
kieno apie įspūdžius paklausta seselė vienuolė atsakė: 
'negaliu susilaikyti neverkus'. Estetinio išgyvenimo 
pilnumos išspausta ašara, turbūt daugelio kieno buvo 
pati įtikinamiausia reakcija. (...) 

Ne visai nauja, bet šviežiai ir labai gausiai naudoja
ma priemone yra Šokio suėmimas į siužetinę išraišką 
Todėl daugelis šokių atsiskleidžia lyg ištisinio liaudies 
baleto iškarpa. Šita 'Grandinėlės' kryptis ne be pavo

jaus . Mano įžiūrėjimu, jo ir nebuvo pilnai išvengta. 
Kartotinis kelių šokėjų sutūpimas kuriame scenos 
kampe sąmokslui prieš išsišokėlius aptarti, liudija 
kompozicinį neišraąstymą. Šitoks sąmokslavimas yra 
kito žanro — dramos — elementas ir pjaunasi su di
namine šokio išraiška. Kiekvienas žanras privalo sa
vo būdingomis priemonėmis atsiskleisti. Taigi, šokyje 
— šokiu. Čia dar Sagiui ir jo bendradarbiams yra likę 
vietos naujai kūrybinei iniciatyvai. (...) bet tai tikrai 
mažai kieno pastebėti smulkūs netikslumai. Ir su jais 
'Grandinėlė' yra išskirtinis savo žanro meno kūrinys. 
(...) 'Grandinėlės' programoje niekur nerasi Sagienės 
pavardės. Bet artimieji žmonės bus visais šventaisiais 
pasiryžę prisiekti, kad be jos 'Grandinėlė' nebūtų ne 
tik matoma, ir girdima, bet ir iš viso gyva. (...). Taip 
daugelio — vadovų, mokytojų, talkininkų ir puikių 
mergaičių bei berniukų šokėjų — pastangomis gyvuoja 
ir kuria kukli didinga 'Grandinėlė', savu žodžiu iš
sakanti mūsų tautos jėgą būti gyva ir teisę būti laisva" 
(„Dirva", 1968.10.25). 

O. Kašubienės laiškas, rašytas Sagiams, prasideda 
nuo paprasto žodžio „Pirmadienis". Supranti, kad tai 
tuoj, po koncerto.kitą dieną. „Šokiai su orkestru mane 
žavėjo iki susijaudinimo ir vienkart mane apėmė dide
lis džiaugsmas, kad mes turime kilnių žmonių, kurie 
tiek aukojasi, kad ne tik puoselėti tautinių šokių me
ną, bet ir jungti lietuvišką jaunimą ir jį prilaikyti prie 
lietuviško kamieno". 

Trumpas poilsis po šio koncerto ir vėl į kelionę — To
ronte rengiamas simpoziumas „Kaip sustabdyti Lietu

vos rusinimą?" ir „Grandinėlė" pakviesta koncertuoti. 
Kanados lietuvių laikraštis „Tėviškės žiburiai" spaus
dina daug „Grandinėlės" nuotraukų, skelbimų, trum
pų žinučių su kvietimu atsilankyti į Lietuvių dienas ir 
koncertą spalio 26 d. 

Tradicinė Lietuvių Diena prasidėjo spalio 26 d. po
kalbiu „Kaip sustabdyti Lietuvos rusinimą?". Kalbė
tojais buvo VLIKo atstovas J. Audėnas, kun. dr. F. Ju
cevičius, dr. P. Lukoševičius ir M. Vasiliauskienė. Kal
bėjusieji iškėlė pikčiausius Rusijos imperializmo kės
lus, dėl kurių buvo pavergtos Pabaltijo tautos ir kitos 
vidurio Europos valstybės. Pokalbiui vadovavo KLB 
(Kanados Lietuvių Bendruomenės — aut. pastaba) To
ronto apyl. pirmininkas G. Balčiūnas. 

Vakare didžiulėje Kingsway klubo salėje įvyko Lie
tuvių dienų pokylis, kuriame koncertavo „Grandinėle". 
Žiūrovai pastebėjo ir dar iki šiol nepraktikuotą naujo
vę: „... su besikeičiančiais programoje šokiais, keitėsi 
ir rūbų spalvos. Pvz. 'Klumpakojis' buvo pašoktas su 
medinėmis klumpėmis. O tai buvo nepaprasta ir įspū
dinga. Tikriausiai toms lietuviškoms klumpėms dau
giausia ir plojo" („Dirva", 1968.11.08". 

„Begaliniai didelė staigmena mums, Kanados lietu
viams buvo klevelandiškio L. Sagio vadovaujama 
Grandinėlė'. O tai labai darnus, puikus ir ypatingai 
gražus susišokęs meninis vienetas. Muzikoje daug 
girdėjome harmonizuotų liaudies dainų, prie kurių su
kurti ir labai deriningi šokiai. Programa buvo ilgoka, 
bet kaip ji dalykiškai sutvarkyta, tai tik stebėtis teko. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
MEILĖ LIETUVAITEI 
SUŽADINO JAUSMUS 

LIETUVAI 

Birutė Pūkelevičiūtė Ričardo Šileiko* nuotrauka 

Į TĖVYNĘ IŠLYDĖJOME 
RAŠYTOJĄ BIRUTĘ 

PUKELEVIČIUTĘ 
Š. m. kovo 18 d. į „Euro-

pien" restoraną iš plačiųjų 
Daytona Beach. FL . apylinkių 
suvažiavo daugiau negu septy
niasdešimt tėvynainių atsis
veikinti rašytoją, režisierę, 
poetę, čia dvylika metų gyve
nusią Birutę Pūkelevičiūtę, iš
vykstančią į tėvynę Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui. 

Birutė kiekvieną svečią pa
sitiko, pasveikino, padėkojo už 
ma ' inią globą, mielą draugys
tę, neš pietus rašytoja Bi
rutė Pūkelevičiūtė sukalbėjo 
padėkos maldą už padovanotą 
gražų gyvenimą ir šiame telki
nyje. Atsisveikinimą ruošė 
Lietuvių klubo valdyba, vado
vavo pirmininkas Jonas Dau
gėla, trumpai prisiminęs mie
los Birutės didelį įnašą į šio 
telkinio lietuvių kultūrinį gy
venimą. 

Klubo ir šio telkinio lietuvių 
vardu atsisveikino klubo vice
pirmininkė Aniceta Mažeikie
nė, jautriu žodžiu išsakydama 
Birutės talentą, malonią drau
gystę, veiklumą ir palinkėjo 
laimės, sveikatos ir kūrybos 
Tėvų žemėje. 

Visų dalyvių pasirašytą 
sveikinimą-adresą įteikė val
dybos vicepirm. Algirdas Šil
bajoris. Prie gražių jau iš
sakytų linkėjimų išvykstančią 
Birutę. gražiai= atsiminimais 
ir poetine n u o t a k a atsisveiki
no LB pirmininkė Birutė Ko-
žiciene ir Vilius Bražėnas. 

Pabaigoje prabilo pati Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Žodis labai 
jautrus, jaudinantis. J i nuo
širdžiu dėkingumu prisiminė 
visus šio telkinio lietuvius, iš 
kurių susilaukė globos, gra
žaus bendravimo, meilės per 
visą čia gyvenimo laiką. Prisi
minė ir pirmuosius draugus, 
kurių dėka ji atvyko į gražią 
Daytoną Beach. FL. kukliai, 
bet patogiai įsikūrė prie 
gražios Halifax upės, netoli 
Atlanto. Jaukus kampelis, ati
tinkantis Birutės sielos gel
mes, geras sąlygas jos kū
rybai. 

Rašytoją, aktorę, režisierę, 
poetę Birutę Pūkelevičiūtę 
pažįsta visa išeivija, o taip pat 
ir Lietuva. Pažįsta ją iš jos 
kūrybos. J i yra parašiusi ro
manų, apysakų, eilėraščių, 

vaikučiams literatūros. Ap
dovanota premijomis. J i savo 
gyvenimą pašventė kūrybai, 
scenai, menui. Ji Lietuvoje 
baigė scenos molcslus, vėliau, 
kur bekeliavo, visur įsijungė į 
veikalų statymą scenoje. Gy
veno Vokietijoje, po karo atvy
ko Kanadon, o vėliau per
sikėlė Čikagon. Visur Birutės 
darbais gėrėjomės. O kai pa
noro išeiti į pelnytą poilsį, ap
sigyveno Daytona Beach, FL. 
Ir čia prabėgo, kaip ji pati 
sako, daug gražių, laimingų, 
kūrybingų dienų. 

Birutė gilaus mąstymo as
menybė. Taikaus, ramaus, ma
lonaus būdo. Visuomet drau
giška, nuoširdi, susimąsčiusi. 

Mūsų mažame telkinyje jai 
buvo per maži veiklos dirvo
nai, bet ir čia kai kada šven
čių, minėjimų programose 
skaitydama savo kūrybą, mal
das lietuviškų pamaldų metu, 
o artimesniems išėjus amžiny
bėn, visuomet juos atsisvei
kindavo jautr iu žodžiu. 

Bet jos svajonė buvo Tėvų 
žeme — Lietuva. Iš tėvynės 
okupantų išblokšta, Birutė 
keliavo per pasaulį, patirdama 
benamės dalią, vargą, ją ly
dėjo rūpesčiai, bet ji juos 
ištvėrė. 

Tėvynes ilgesys, meilė Lie
tuvai, žmonėms, ją lydėjo visą 
gyvenimą, o didžioji svajonė 
buvo dar kartą sugrįžti į Lie
tuvą. Svajonės išsipildė Lietu
vai nepriklausomybę atkūrus. 
Ji Lietuvą lankė keletą kartų, 
rūpinosi savo veikalų Lietu
voje išleidimu, po to nutarė 
savo svajones įgyvendinti. J 
Gimtąją žemę, kur liko įmin
tos jaunystės pėdos, kur meilė 
jai buvo mano gyvenimo moto, 
sako Birutė. 

Taigi atsisveikinome mielą, 
kilniaširdę, gilios kūrybos Bi
rutę Pūkelevičiūtę. Palinkė
jome Jai dvasines ramybės, 
kūrybinių galių Tėvų žemėje, 
apie kurią Ji svajojo visą 
tremties kelionę. 

Jurgis Janušai t i s 

• Šypsena — tetrunka tik 
akimirką, bet dažnai prisimi
nimais apie ją gyvenama am
žinai. 

Istorija, kurią skaitysite, 
nėra dažna, bet, turbūt, ir ne 
vienintelė. Manau, ji turėtų 
maloniai pakutenti jautres
niųjų mūsų tautiečių širdis. 

Dažnai sužinome apie lietu
vius užsienyje, ar net pačioje 
tėvynėje, kuriems Lietuva yra 
nieko nereiškiantis žodis, ku
rie savo krašto gerovei nelinkę 
nė piršto pajudinti. Čia norisi 
kalbėti apie nelietuvį, kurį 
ilgą laiką persekiojo mintis — 
ką jis galėtų Lietuvai gero 
padaryti. 

Šią retesnę istoriją reikėtų 
pradėti nuo Cicero, IL., gyve
nusios lietuvaitės Ritos 
Latožaitės ir amerikiečio Jo-
seph Bagley iš VVestchester, 
IL, sutuoktuvių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 1975 me
tais, kai jų bendro gyvenimo 
pradžią palaimino tuometinis 
šios lietuviškos parapijos kle
bonas, dabar jau a.a. Jonas 
Stankevičius. 

Nuo tada ši jauna pora buvo 
dažni parapijos bažnyčios lan
kytojai ir parapijos salėje vy
kusių lietuviškų renginių, 
ypač Cicero jūros šaulių kuo
pos „Klaipėda" pramogų sve
čiai. 

Cicero jie susilaukė ir vie
nintelės dukrelės Lanos. Prieš 
10 metų jie sumanė pasieškoti 
šiltesnio klimato, todėl apsigy
veno Kalifornijoje — Oak-
lande, prie San Francisco, ir 
Point Richmond, CA,, įsigijo 
nedidelę verslo įstaigą — 
„Graphbc Depot Signs". Vers
lui vadovauja Rita, o jos vyras 
— Joseph dirba darbų vedėju. 
Rita, Illinois un-te yra baigusi 
meną, tai jos išsilavinimas 
daug padeda šiame su daile 
susijusiame versle. 

darbiavimo formų. Tada pra
dėta rinkti pinigus Lietuvai. 

Apie tai kalbama Richmond 
vietovės Rotary klubo 1998 m. 
gruodžio 3 d. JPress Release" 
lape, kurį pasirašė buvęs pre
zidentas Joseph Bagley. Jame 
skelbiamos džiugios žinios, 
kad Richmond ir Albany 
miestų Rotary klubai neseniai 
užbaigė bendrą tarptautinį 
projektą su Vilniaus Sena* 
miesčio Lietuvos Rotary klu
bu. Čia rašoma jog 4,500 dol. 
paskyrė Richmondo, 1,500 dol. 
— Albany ir 500 dol. pridėjo 
Vilniaus klubas. Tarptautinio 
Rotary klubo fondas šią sumą 
padvigubino savo „Matching 
Grant". Tokiu būdu viso susi
darė 13,000 dol. suma. 

Šios lėšos skiriamos nese
niai Vilniuje pastatytam „Die
ninių užsiėmimų centrui", 
mažesnius ar didesnius pro
tinius sutrikimu? turintiems 
žmonėms. Čia jie turės gali
mybę mokytis įvairių amatų ir 
progą lavintis mene, muzikoje 
ir šokyje. Vilniau? Rotary klu
bo nariai tame centre nemoka
mai teiks paslaugas nelaimin
giesiems. 

Pats šios istorijos herojus 
Joe su visa šeima norėtų gali
mai greičiau aplankyti Lie
tuvą, nes jie da r neturėjo pro-

Pasaulio lietuvių centre veikiančios meno mokyklėlės baleto skyriaus mažosios šokėjos. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Gabriele Dumašiūtė ir Milda Savickaitė. Antroje eilėje: Elena Žekonytė, Rūta Mockute su dėstytoja Angele Pau-
laitiene. Gruodžio 17 d ši mokyklėlė visus pakvietė j atvirą pamoką — ten galima buvo apžiūrėti dailės sky
riaus parodėlę, paklausyti kanklininkių, gitaristų, pažiūrėti, kaip šoka pramoginių šokių šokėjai bei balerinos 

gos ten viešėti. Jis labai 
norėtų išvysti savo žmonos 
tėvų kraštą ir pamatyti, kaip 
Vilniuje įgyvendinamas pro
jektas , prie kurio jis ir jo drau
gai amerikiečiai nemažai pri
sidėjo. 

Lietuva labai traukia ir aš
tuoniolikmetę dukrelę Laną. 
šį pavasarį baigiančią katali
kiškąją gimnaziją ir priimtą į 
inžinerijos kolegiją — „Cal-
Poly". San Luis Obispo, Kali
fornijoje. 

Reikia pasakyti, kad savo 
puikiu žentu, dukra ir vai

kaite džiaugiasi 40 metų Cice
ro lietuvių telkinyje gyvenę, o 
šiuo metu Westmont, • IL, 
įsikūrę Regina ir Bronius 
Latožai. Jie yra ilgamečiai 
„Draugo" skaitytojai, o taip 
pat dienraščio Draugo fondo 
mecenatai. Latožų sūnus — 
veterinarijos daktaras Kasty
tis su žmona Gražina ir dukra 
gyvena Oak Lawn apylinkėje, 
o kita dukra — Natalija Stu-

kienė su vyru Edmundu ir 
dviem vaikais yra įsikūrusi 
Dovvners Grove. IL. 

Būtų džiugu ..Draugo" dien
raštyje skaityti daugiau pa
našių istorijų. Tokios žinios 
yra naudingos ne tik Lietuvai, 
bet ir mums , nes gražių darbų 
aprašymai , be abejo, paskat i
na ir ki tus asmenis taip elgtis. 

E d v a r d a s S u l a i t i s 

Persikėlus jiems į Kalifor
niją, Joseph Bagley, populia
riai vadinamas Joe vardu, 
įsijungė į Rotary klubą ir 1997 
metais buvo išrinktas Rich
mondo mieste esančio tokio 
klubo prezidentu. J i s j au 
anksčiau galvojo, ką būtų gali
ma padaryti gero jo mylimos 
žmonos Ritos tėvų krašto — 
Lietuvos naudai. Tačiau ne
lengva buvo rasti tam būdą. 

Tapęs Rotary klubo prezi
dentu, Joe sužinojo, kad Vil
niuje buvo įsteigtas 159 pa
saulio valstybėse veikiančios 
šios tarptautinės organizacijos 
klubas. Jis nedelsdamas susis
kambino su to klubo vadovybe 
ir paklausė, kokios paramos 
vilniečiai norėtų iš amerikie
čių. Pradžioje lietuviai buvo 
labai nerangus ir delsė atsa
kyti į konkrečius klausimus. 
Po didesnių pastangų buvo su
sitarta dėl konkrečių bendra-

('ikagos lituanistinės mokyklos mokytoja Kristina Vaičikonienė su savo 
mažyliais per mokyklos Vasario 16-osios minėjimą. 

Nuotr. Zigmo Degučio 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 

SKRYDŽIAMS Į VILNIŲ 
IŠ CHICAGO IR NEWARK 

Nuo: 

PAVASARINES KAINOS 

balandžio 1 - balandžio 30 • 
29 gegužės 27 

CHICAGO $469 $654 
NEWARK $439 $554 

gegužės 28 -
hkžeHp _ly 

$ 6 8 9 
$699 

Dr. Donatas Siliūnaa su žmona Daina ir sūneliu Pauliuku (ketvirtas vai 
šori mokyklėlės parodą Lemonte 

kas Šeimoje) stebi „Žiburėlio" Montes-
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesdus. 

Dėl bilietų užsakymo, 1999 rne tų A T S l a n k s t i n u k o 
ir ki tos informacijos, p r a š o m e k re ip t i s į 

mūsų raš t inę . Maloniai J u m s p a t a r n a u s i m e . 
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9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 
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Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 
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UNIKALIOSIOS VILNIAUS 
VERBOS I 

D R. LIBERTAS KLIMKA 

Bene pati gražiausia Vil
niaus tradicinė šventė — Ver-
binės. Iš po žiemos papilkėję 
senamiesčio gatvelės savaitę 
prieš šv. Velykas nušvinta vai
vorykštinėmis verbų spalvo
mis. Smagu jas rinktis iš dau
gybės, derinti vieną su kita, 
eiti su pašventintomis pava
sarėjančiu Vilniumi. 

Kalvarijų turgavietėje šio
mis verbomis prekiaujama jau 
nuo Kaziuko kermošiaus. Ap
skritus metus gražų Vilniaus 
verbų rinkinį rodo miesto 
svečiams „Sauluva" (Pilies 
gatvėje, Nr. 22). Beje, šis tau
todailės salonas įsikūręs tame 
pačiame kieme, kur tarpuka
riu universitetui priklausiu
siame name gyveno garsus 
dailininkas Ferdinandas Ruš-
čisas (1870-1936). Savo butą 
buvo pavertęs tiesiog Vilnijos 
krašto istorijos ir etnografijos 
muziejumi; būta čia ir ne
mažos verbų kolekcijos. 

Vilniaus verbos — unikalus, 
neturintis analogų kituose re
gionuose ir kraštuose tauto
dailės reiškinys. Be to, tai 
sparčiai kintanti meno rūšis, 
— kasmet atsiranda naujų 
formų, panaudojama vis kito
kių žolynų ir augalų. Tačiau 
apie puošniųjų verbų kilmę, jų 
raidos priežastis ne tiek daug 
ir žinome; iki šiol neturime 
išsamesnių studijų ar tyri
nėjimų. Nors tai galėtų suteik
ti peno teorinei minčiai na
grinėjant apskritai Lietuvos 
etninės kultūros ištakas. Mū
sų etnografai, orientuodamiesi 
į lietuviškojo kaimo kultūrą, 
anksčiau atsainiai vertino Vil
niaus verbas, laikydami jas 
sulenkėjusio krašto fenomenu. 
GT'kaT kurias** jų rūšis — ir 
išvis miesto niekdirbiais pagal 
miesčionišką skonį. Ištikrųjų 
vilnietiškų verbų formavimosi 
užuomazgų reikia ieškoti bū
tent miesto tradicijose. Štai 
yra žinoma, kad cechų amati
ninkų iški įingų procesijų, 
rengiamų per šv. Velykas, da
lyviai nešdavosi popierines 
„palmas", kad primintų Iš
ganytojo įžengimą Jeruzalėn. 
Per šv. Kazimierą procesijos 
eiseną puošdavo popierinės le
lijos, kaip karalaičio dan
giškasis simbolis. Su karpinių 
kaspinėliais, spalvoto vaškinio 
popieriaus „palmos" — tai vil-
nietiškųjų verbų prototipai. 

Dar prieš kokį dešimtmetį jų 
būdavo pardavinėjama per 
Verbines prie Aušros vartų. 
Jas senučiukės atsinešdavo 
susmeigtas į patogų rankai 
stovelį, laikydavo aukštai iš
keltas virš minios. Tačiau to
kios verbos nebebuvo paklau
sios. Lietuvio akiai popierinių 
gėlių spalvų — mėlynos, raus
vos, baltos ir žalios — derinys 
buvo pernelyg aštrus. Gražio
mis pripažintos tik mažai da
žytos, beveik natūralių džio
vintų žolynų verbos. Lietuviui 
mieliausia tai, kas gamtiška. 
Bet vis tik gaila, kad nesumo
ta sudaryti popierinių verbų 
didesnio rinkinio, nesurinktos 
ir žinios apie jų gamybą. Ver
bų kilmės tyrinėjimams tai 
būtų labai pravartu. 

Netikėtai mūsų akyse suny
ko viena originaliausių Vil
niaus miestelėnų kūrybinės 
saviraiškos formų. Tegu ir ne
lietuviškos kilmės, tačiau be 
šių popierinių „grožybių" ne
būtų nė tikrųjų vilnietiškųjų 
verbų. Augalinėms verboms 
popierinės suteikė formą, 
spalvingumą, puošnią nendrių 
ar lendrūnų viršūnę. 

Valstiečiai iš artimesniųjų 
kaimų Verbų sekmadienį į Vil
niaus bažnyčias atsiveždavo 
šventinti savąsias verbas — 
žilvičio ar gluosnio rykštelę su 
^kačiukais", kadagio, suspro
gusią beržo šakelę. Lietuviui 
verba — atgimstančios augali
jos, gamtos gyvybinės jėgos 
simbolis. Dailininko Kanuto 
Rusecko 1847 metais tapy
tame paveiksle vaizduojama 
lietuvaitė su glėbiu verbų Vil
niaus bažnyčios prieangyje. 
Jos verbos — rykštelės, aptai
sytos žibuoklėmis, šakelės su 
kažkokiais rausvais žiedeliais 
ar uogytėmis. Gėlės dar ne-
sudėstytos į ornamentus, taigi 
pati verba dar toli nuo dabar
tinio pavidalo. Galima sakyti, 
kad kaimo verbos Vilniaus 
bažnyčių šventoriuose susitik
davo su miesto popierinėmis. 
Viena rūšis veikė kitą, skoli
nosi, mainėsi forma ir spalvo
mis. Tai buvo apie XLX 
amžiaus vidurį- Iš baltiškosios 
pasaulėjautos į vilnietiškąsias 
verbas buvo paimti archaiš
kieji simboliai — Žemės (rom
bas), Žalčio (spiralė) ir kt. Gal 
ir svarbiausioji idėja: pavasa
rinė verba — tai atsinauji-
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ČIGONĖLE 

Kiekvienas Verbų sekmadienį rankose turi laikyti verbą, kitaip „velnias savo uodegą įbruka palaikyti" 
gražios lietuviškos verbos pardavinėjamos net Katedros aikštėje. Nuotr. Eltos 

Verbos prie Sv Petro ir Povilo baftny'ios Vilniuj*. 

nančios gyvybės — Pasaulio 
Medžio, Visatos ašies įvaizdis. 

Kaimiškosios verbos, suriš
tos iš lauko ir miško augalų, 
labai patiko Vilniaus dailės 
mokyklos studentams ir jų 
dėstytojams. Girdavo įpynus 
gėlių, ragindavo kitąmet dau
giau tokių atvežti. Išaugus 
paklausai, pradėta gaminti 
verbas masiškai. Sausus žie
dus imta dažyti vilnonių siūlų 
dažais, dėlioti juos į ornamen
tus. Netrukus tai tapo amatu, 
kuriuo buvo verčiamasi tik 
šiaurės vakarinio Vilniaus 
pakraščio kaimuose: Buivydiš
kėse, Zujūnuose, Kriaučiū
nuose, Platiniškėse, Koplyč-
ninkuose, Vilkeliškėse, Papiš-
kėse, Vaivadiškėse, Salotėje. 
Tik išvardytuose kaimuose, o 
ne spinduliu aplink Vilnių, 

kaip teigiama kai kuriose pu
blikacijose, nuo seno rišamos 
verbos. Ledynmečio suformuo
tos vaizdingos šių kaimų apy
linkių kalvelės — labai įvairių 
ir net retų žolynų augim-
vietės. 

Šiandien verbas riša ne tik 
kaimo žmonės, bet ir tautodai
lininkai, meno mokyklų jau
nimas. Todėl nuolat atsiran
da naujų formų, netikėtų da
rinių. Šių eilučių autorius Vil
niaus verbų raidą stebi 
nuo 1947-ųjų. Tais tolimais 
pokario metais kaimiečiai at
veždavo parduoti verbas, su
rištas iš katpėdėlių, pataisų, 
šlamučių. Žavėdavo jų spal
vingumas, „kiliminis" raštas. 
Būdavo ne ilgesnės kaip pus
metrinės. Vėliau verbų formos 
ir dydžiai vis keitėsi, — tai
kantis prie pirkėjų skonio, 
varžantis su konkurentais. 
Kokių tik šiandien nepamaty
si Verbų sekmadienį ar Kaziu
ko mugėje: plokščių, šakotų, 
pūstašonių, su besisklei
džiančiais žiedais ir kt. O di
dumo — net virš žmogaus 
ūgio! Kaziuko kermošiui paga
minama verbų, primenančių 
šv. Kazimiero karūną ar širdį. 
Labai padidėjo naudojamų au
galų įvairovė; jų priskai
čiuojama beveik iki penkias
dešimties. Dabar verbos daž
niausiai rišamos iš motiejukų, 
sausažiedžių, javų vprpų, da
gių. Taip ir darbas vyksta 
sparčiau — kas gi varginsis su 
smulkiomis katpėdėlėmis. 

Prieš keletą metų verbų 
nšejų kaimus apvaikščiojo kul
tūros paveldo tyrinėtojai, 
kraštotyrininkai, vadovaujami 
Kraštotyros draugijos pirmi
ninkes Irenos Seliukaitės. Pa
sidžiaugta, kad unikalaus 
amato pirminis arealas tebėra 
išlikęs. Būtina išsaugoti šių 
kaimų gamtinę aplinką, au
galų bendrijas, o kartu ir jų 
gyventojų tradicinį verslą. 
Būtent čia išlaikomas vilnie
tiškųjų verbų „klasikinis" sti
lius Šiuose kaimuose yra ir 
etnografiniu požiūriu vertingų 
statinių. Tad brandinama 
mintis įkurti etnokultūrinį 

DVIEJŲ RAŠYTOJŲ UTOPIJA 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Po karo DP stovyklose die
nas leidusiems lietuviams jė
gas palaikė viltis greitai grįžti 
tėvynėn. Jai blėstant, dauge
liui pažadėtąja žeme pradėjo 
atrodyti JAV. Deja, pirmie
siems DP, kuriems dar prieš 
masinės emigracijos pradžią 
pavyko pasiekti valstijas, jos 
tokios nepasirodė. Ypač tai pa
sakytina apie intelektualus, 
tarp kurių buvo ir rašytojai 
Vincas Krėvė bei Jonas Aistis. 

Vinco Krėvės laiškuose, ku
rie dabar saugomi Vilniaus 
universiteto ir Lietuvos lite
ratūros ir tautosakos instituto 
bibliotekų rankraštynuose, 
pilna kartėlio bei nusiskundi
mo nepalankiomis kūrybai są
lygomis bei senaisias išeiviais, 
kurie nesidomėjo lietuviška 
knyga. Ne viename laiške gali 
rasti rašytojo pažadą visai pa
likti kūrybą, tačiau kitame jį 
pakeisdavo naujų sumanymų 
aptar imas. 

Vienas tokių buvo V. Krėvės 
sutikimas prisidėti prie Jono 
Aisčio sumanyto literatūros 
almanacho išleidimo Xtai tu
rėjo būti JAV lietuvių rašytojų 
draugijos leidinys). 

Kad tai buvo sunkiai įgy
vendinama svajonė, suprato ir 
patys rengėjai, atsisakydami 
savo planų pasirodyti su 2-3 
spaudos lankų trimėnesiniu 
leidiniu. Iš pradžių, kaip jie 
tikėjosi, bent jau kuriam lai
kui, kol turės pasitenkinti 
mažiausiai kartą per metus 
išleidžiamu leidiniu. Tiesa, jų 
prisipažinimu, panorėję galėjo 
ir dažniau išleisti, tačiau tada 

verbų draustinį. Turime vie
nintelę tokią pasaulyje tauto
dailės rūšį, tai privalome sau
goti ir jo židinį. Praėjusią 
vasarą verbų rišėja Elena 
Višnevska savo meistriškumą 
su didžiausiu pasisekimu rodė 
Vašingtone Smithsonian insti
tuto surengtose Lietuvos tra
dicinės kultūros dienose. 

j iems būtų tekę susisiekti su 
įvairiais mecenatais ir taip 
prarast i nepriklausomybę. Ne
priklausomybė almanacho su
darytojams buvo labai svarbi, 
nes, jų teigimu, tik būdami ne
priklausomi, jie galėtų kalbėti 
į visus ir visų vardu, o mora
linė nepriklausomybė yra pir
mutinė ir svarbiausia kiekvie
no kūrėjo bei kiekvienos kū
rybos sąlyga. 

Užmojo utopiškumą išduoda 
ir tai , kad leidinio sumanyto
jai, pripažindami, jog tuo 
metu lietuvių kalbos palaiky
mas ir ugdymas buvo gyvybi
niu lietuvių reikalu, patys ke
tino prisidėti prie jo vien 
tiktai literatūrai skirtu leidi
niu. Jų nuomone, lietuviškos 
literatūros palaikymo proble
mos nebuvo galima t inkamai 
išspręsti kampininko teisėmis 
— laikraščiams li teratūra an
traeilis dalykas, o rašytojui — 
pirmaeilis, tad ir buvo reika
lingas toks leidinys, kaip jų al
manachas. 

Balansavimą tarp realybės 
ir svajonės išduoda ir tai, kad 
rašytojai ėmėsi darbo net ir 
suprasdami, kad tuo metu 
JAV buvo mažai lietuvių ra
šytojų ir ne ką daugiau skaity
tojų. 

Iš pradžių leidinio redakto
riumi buvo pasiūlyta būti An
tanui Vaičiulaičiui, bet šiam 
atsisakius, visus reikalus 
tvarkė J . Aistis, V. Krėvė ir J . 
Tysliava. Tačiau didžiausia 
našta teko J . Aisčiui, kuris 
rūpinosi rankraščių telkimu. 

Didelių pastangų dėka 1948 
m. pabaigoje jis jau turėjo 
medžiagos trims lankams, kur 
pateko 14 autorių darbai. 
Tarp jų buvo J. Kmito, Kl. 
Jurgelionio, P. Vasiliausko, J. 
Tysliavos, S. Būdavo, S. Pipi-
raitės, A. Tūlio, L. Žitke
vičiaus, Alės Rūtos, L. Andrie-
kaus ir A. Gustaičio poezijos 
bei prozos kūriniai, J . Aisčio, 
V. Kazoko ir A. Merkelio 
straipsniai bei V. Krėvės at
siminimai apie pirmosios bol
ševikų okupacijos metus „Pir
moji bolševikų okupacija Lie
tuvoje". Leidinį, J. Aisčio pa
siūlymu, ketinta pavadinti 
„Aki račiais". 

Almanachą buvo galvota 
atiduoti leisti tuomet dar Vo
kietijoje veikusiai brolių Šu-
laičių leidyklai „Sudavija". Ka
dangi šioji iki tol buvo iš
leidusi porą V. Krėvės knygų, 
tai rašytojas už jas jam pri
klausantį honorarą skyrė al
manacho leidimo išlaidoms 
padengti, o jei t ruks — žadėjo 
atiduoti ir knygos „Žemės ir 
dangaus sūnus", kurią tuo 
metu leido „Sudavija", hono
rarą. 

Pačioje 1948 m. pabaigoje 
surinkta medžiaga iškeliavo į 
Europą, bet ten jau siautėjo 

Buvo liepos mėnesio vidur
dienis. Lauke karš ta , todėl 
sėdžiu kambaryje ir stengiuo
si apmegzti nosinę, nes tada 
buvo mada apmegztos nosi
naitės ir visos mergaitės sten
gėsi išmokti mezgimo meno. 
Įėjo čigonė. Ji buvo apsirengu
si raudonu su juodom gėlėm 
sijonu, balta palaidinuke ir 
įmantriai surišta skarele, iš 
po kurios kyšojo juoda, stora 
kasa. Pasisiūlė ji mano ma
mai išburti iš kortų ateitį. 

Dėsto čigonė kortas ir kalba: 
„Prie tavęs stovi brunetas vy
ras". — „Iš kur gi žinai, kad 
brunetas? Mano tėtis neturi 
plaukų!" Ir vėl: „Tavęs prašys 
pinigų blondinas vyras, žadės 
tuoj grąžinti, bet tų pinigų 
niekada neatgausi". 

Nusibodo man klausytis , 
tai išėjau į lauką. Nors ne
turėjome 'net ne sapne ne
sapnavome) televizijos nei jo
kių žaidimų, mes vaikai ne-
nuobodžiaudavr me. Visi turė
jome kokius užsiėmimus. Ma
no darbas buvo prie patvorio 
pasodintų nasturtų priežiūra. 
Reikėdavo nuskinti peržydė
jusius žiedelius, nuvytusius 
lapus, o prie pat tvoros už 
nas tur tų raudonavo mamos 
pasodinti burokėliai, kuriuos 
jau mama prižiūrėdavo, vis 
nuskindama po porą lapų ir 
išvirdama barščius, a r pada
lydama šaltibarščius. (Jei tu
rite porą pėdų pločio ir penkių 
— šešių pėdų ilgio patvorį, pa
bandykite pasėti burokėlių 
prie tvoros, o priekyje nastur
tų. Žemė turi būti menkos rū
šies, smėlėta. Grožis garan
tuotas, nes nastur ta i žydi visą 
vasarą, o ir burokėliai bus 
naudingi. 

Po kurio laiko išėjo čigone. 
Pamačiusi mane, paprašė pa
rodyti savo delną. Nusi
šluosčiau žemėtą delną į suk
nelę ir atkišau jai. J i ilgokai 
žiūrėjo ir tarė: „Tu čia neliksi, 
išvažiuosi toli už jūrų". — 
„Dusios ežerą perplauksiu", 
— pagalvojau, nes tas ežeras 
man atrodė kaip jūra . — „Ke
lionėje bus daug vargo, pavo
jų, bet išliksi sveika ir gyva. 
Sulauksi trijų vaikų, bet au
ginsi juos viena". — „Na, — 
pamaniau — aš merga su t r i 

mis vaikais tikrai nebūsiu". 
— „Stenkis pasiruošti sava
rankiškam gyvenimui", — vel 
sako ji man. Tada, paleidusi 
mano rankų, sako: — ..Tu ne
turi kuo man užmokėti dabar, 
bet prižadėk, kai užaugsi, tu
rėsi pinigų, niekada nepraeik 
pro čigonėlę, neįspaudusi jai į 
ranką lituko, kito. Prižadi? ' . 

Linktelėjau galva. 
Ėjo metai po metų. Teko ap

leisti ne tik gimtą šalį, bet ir 
Europą. Atvykus į Ameriką, 
sutaupiusi pinigų, baigiau 
studijas. Sukūriau šeimą ir 
trys vaikučiai buvo mudviejų 
rūpestis ir džiaugsmas. Kar
tą, sugrįžusi namo. radau vy
rą staiga mirusį... 

Ėjo metai, augo vaikai ir 
išskrido savais keliais laimes 
ieškoti. Ir prisiminiau čigonės 
būrimą. Taip jau buvo lemta. 
Bet kur gi mano pažadas7 

Kur rasti čigonę'1 Tenka ma
tyti indės, pakistaniečius, bet 
ne čigonus. Labai apsidžiau
giau, kai dukra pakvietė 
važiuoti atostogų į Vengriją. 
J u k tai čigonų tėvynė! 

Ėmiau rmkti sidabrinius 
dolerius ir pusdolerius. Dabar 
ir aš ištesėsiu pažadą. 

J a u mudvi Vengrijoje. 
Vaikštinėjam po Budapešto 
gatves, lankom koncertus, šo
kius, važinėjam autobusais 
nuo vieno miesto galo iki kito. 
važinėjam ir tramvajais, bet 
jokios čigonėlės nesutinku. 
Turbūt mano vaikystės dienų 
čigonėlė šiandien mūvi ..adi-
dus". dėvi džinsus ir yra 
trumpais plaukais? 

Jau paskutinė atostogų die
na. Doleriukai ir pusdoleriai 
slegia kišenę, nes dar nė vieno 
neišleidau. Vakare nuėjom į 
bažnytėlę. Nediduke, jauki, 
keli suolai, todėl dauguma 
stovinčių. Žiūriu į nukryžiuo
tą Kristų ir mintyse sakau: 
„Matai, Dieve geri norai ne vi
sada pasiekia tikslą". 

Išėjus iš bažnytėlės, matau 
stovintį jauną vyrą su ramen
tais . Tamsaus gymio, garba
notais plaukais, laiko atkišęs 
kepurę. Nė nepajutau, kaip 
ištraukiau visus pinigus ir su
žėriau jam į kepurę. „Tebūna 
tavo garbei, čigonėle!". 

Eug . B a r š k ė t i e n ė 

Vincas Krėvė. 

emigraciniai vėjai. J ie užkabi
no ir almanachą. Vienas iš 
brolių Šulaičių rengėsi išvykti 
į JAV, kur tikėjosi gauti lino
tipininko darbą ir, jei pasiseks 
susitarti su darbdaviu, vaka
rais rinkti sau lietuviškus 
raštus. Taip svajodami Šulai-
čiai siūlė perkelti a lmanacho 
spausdinimą į Ameriką, bet 
autoriams tai buvo nepriimti
na. J ie vis tikėjosi, kad Šu-
laičiai pakeis savo nusis ta
tymą ir išleis alrr.anchą iki pa
liks Europą, tad ats isakė lei
dyklos „Patria" savininko Jono 
Lenktaičio pasiūlymo pakeist i 
Šulaičius ir net sumokėti ho
norarą. 

Matyt, be reikalo, nes 1949 
m. rudenį Šulaičiai jau buvo 
JAV. Kas žino, gal jie ir čia 
būtų išleidę „Akiračius", jei ne 
viena netikėta kliūtis, viską 

Jonas Aistis 

apvertusi aukštyn kojom. 
Viskas prasidėjo nuo to. kad 

Lietuvos pasiuntinys Vašing
tone Povilas Žadeikis, per
skaitęs V. Krėves atsiminimu 
rankraštį , pradėjo kalbinti ra
šytoją pataisyti juos. V. Krėve 
sutiko ir tai reiškė, kad al
manache jų nebus. J. Aistis iš 
paskutiniųjų stengėsi per
kalbėti V. Krėvę to nedaryti 
arba bent jau juos kuo nors 
pakeisti, nes jis pats almana
cho rengimo ėmėsi tik su ta 
mintimi, kad jame dalyvaus 
V. Krėve. Šiam atsisakius J. 
Aistis nuleido rankas ir 
grąžino rankraštį ne tik V 
Krėvei, bet ir kitiems auto
riams išsiuntė jų kūrinius. 
Tiesa, regis, jis dar turėjo viltį 
išleisti kitą almanacho nume
rį, bet. matyt, ja užgožė kiti 
planai. 
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Lietuviški "Rūtos" 
šokoladiniai saldainiai 
Balzeko muziejaus parduotuvėje! 

Šokoladiniai Velykų zuikiai. 
milžiniški Velykų kiaušiniai su 

siurprizu, riešutai šokolade, razinos 
šokolade, "Lietuvaite" irkt. 

Užsukite i 6500 S. Pulaski Čikagoje 
arba užsakykite telefonu 

773-582-6500. atsiųsime iki Velykų 

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
mielaširdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kūnuo
se jausitės tarsi savo šeimoje. Kaina 
daug žemesnė, nei globos namuose 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
Apolonijai. 

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

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tel. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Moteris ieško 
išsinuomoti 

atskirą Kambarį. 
Skambinti 773-581-5105 

AMERICA^Vjp x 3 Ė ^ ^BROAL> INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MHJVVAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 77*467-0700. 

XX 
» % > 
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Atliekame visus dažymo 
darbus. 

Tel. (773) 890-4965 
t > . • .: - , - ~ •••£ : - - : i r i M * t i » t t ^ i 

Dalios In Home Care A^ency. Ine 
We provide the foHowing services: 

• In hom care 
•.House cleaning 
•Baby sitting 

Ucersed and bonded. Call Dalia: 
312-371-4445 or 773-247-6129 

BALZEKAS 
MOTORS 

Chrysler Phmouth Jeep 
4030 Archer Ave. 
tel. 773-847-1515 

Finansavimas 
be pradinės įmokos! 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

: (630) 207 2748 

Butai p^it^ir*1"""1. modernus, 
erdvus, savarankiškai tvarkytis, 
lietuviškoje aplinkoje, Nek. Pr. 

Marijos Seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 

Villa Maria, P.O. Box 155 
ThomF >n,Ct. 08277 

1 PAVAS&IKIO KAJUOS 

• \ Ryga 
^ \ Kijevas 
W '" Lvovas' 
s Minskas 
fmįw Vilnius 
Wmf Maskva 
y St. Peterburgas 

ten ir atgal 

$497 
$478 
$478 
$478 
$460 
$450 
$497 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-489^999 

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

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 7734384888. 

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

NELES OFFICE 
9509NJvIILWAUKEE 

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

r ^ • • * • • ! - *.. 

Savo namuose 
galiu prižiūrėti vaikus. 
Tel. 708-442-8984 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

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

Išnuomojamas 3 kamb. bt. 
47 St ir VVestern Ave. apyl. 

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

TeL 708-795-1290 

Jūs sulaukėte garbingo am
žiaus. Gyvenimas iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite, 
pagalbą rasite paskambinę tel. 

TP8-387-2067 Apolonijai. į 

Lemont, IL 
Only 8 condos left vvithin 

vvalking distance of 
Lith. World Center, Jevvei, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125.900. 

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

Tel. 630-257-3305 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūnus. 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 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com 

Michigan ca'm Cheese Dairy. Inc. 
4295 Millertn. rbuntain. M\ 49410 

Siųsti pinigus per VVESTERN UNION 
taip saugu ir greita, 

lyg jūs pats juos nuvežtumėt! 

Tik VVESTERN UNION 
persiunčia pinigus saugiai, 

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

kraštuose! Lietuvoje 
pinigai persiunčiami 

Į 80 vietovių. 

Informacini 
teikiama tol 
1 800 525 6000 

VVESTERN 
U N I O N 

MONEY 
TRANSFER 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

-Hafatrime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins matini 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. M S L Ė , CPA 

4931 W . 95 th S t , 
O a k L a w n . I L 6 0 4 5 3 

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

Tel. rastinė 706-4244425 

RIVrRDAl . f A U T O ' 

S K E L B I M A I 
įvairūs 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

W O Y V T B Ė 8 DRAUOMAS. 
AgankM Fiank Zapoia ir Off. Mgr. Auks* 

8.Kvwka*aMuviikaL 
FRANKZAPOUS 

32061/2 W e « M h 
TsL Į f708)« 

(773)811 
S / / \ S > S < < > / V S / « ( / ( IION 

Stotom darbai, rutių, vonių ir 
virtuvių įrangimas; priestatai; 
keramikos ptytstts; 'skings*. 

*aorflts* 'dscfcs* 'outters* plokšti 

dažymas. Turki darbo draudūną. 
i SAmUt, M 630-241-1912., 

CONSUUCHON co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atitekami cemento, „plumbtng" bei 

loti narnų remonto daibai. 

Skambinti Sigitui, 
teL773-7«7-1929. 

apjfldoBMas 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + ̂ eeurity" 
TeL 773-778.1451 

ALANTA FINANCIAL. CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ietkote aartomoMUo? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• mali mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau-
skniii sąlygomis. 

Kreiptis: 
Artas*, teL 773-205-7702. 

naudota, ant*. Pigiai 
kejimui; remontuojame po avarijų; 
tome amo geometriją, tifiaIrrMm daba ge
riausia kaina, keičiame atltgaf*. 

StuBobiBtl Rmai t«i.7«*-l»l 

Care Ind. Ageacy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

npikalmga VąąTMOtOJO ir»iriiinaa ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 U $120 f dieną. Skambinti 

Phil arba Jarrusz, teL 414-763-2615. 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of tie workJ - any dty, any One. 
We also offer prepaid Caing Cards: cals to Uthuania 37 c/mm 

For information call AOF International 
<S^ 1-800-U9-0445 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kon> 
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms. GaSma gyventi 
kartu arba atvyko į darbą ir 
išvykt. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emplorment Ageacy 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W OOth Street 
Tel.: 773-770-1486 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

priatTsmornii kakiorfaS. 
DraorJmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,4ay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
icitd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
oždatyta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietariikai. 

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

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

Ttl. 773-501-6500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairus tortai 
• Lietuviškas maistas— "catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

KAVINE 
330 N. Clark, Chicago, II 60*10 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SavaHpH utdaryu 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)59<M205 
(708)425-7160 

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

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Ave 
7922 S.Pulaski Rd 

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 g 
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 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-5854100 Pater 312-308-0307 
Fa* 773-585-3997 

OerŠJįįy. Accent 
-^""r-fci. Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. INinois 60453 
Buainaaa (708) 423-9111 
Voios Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 708-423-0440 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
PJ^nc HOME CENTER 
Marketing Consultant 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „foredosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikafoi iiauręjc ir Jiaurtmuos* priemiesčiuose 
perkant ar parduodam nuosavybe*, kreipkitės 

COUOUtCU. 
B4NKCR• 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave. 
Evanston. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fa (847) 475-5567 

Greitai. Voke tnail 
profesionalus (847)465-4397 
ir »aiiningas E-mail 
patarnavimas akubilius@aol com 

^ ^ ^ ^ NEKILNOJAMO TURTQ 

Ir-nT KCTm£ 

Pradinis įnašas - tai namo 
kainos dalis, kurią jūs užmo
kate ii karto. Dažniausiai pra
šoma užmokėti nuo 5 iki 25% 
visos namo kainos. Tai priklau
so ir nuo jūsų galimybių. Kuo 
didesnis jOsų pradinis įnašas, 
tuo mažesnius paskolos pro
centus mokėsite. 

JOsų paskolos davėjas ar 
nekilnojamojo turto agentas 
suteiks daugiau informacijos. 

Skambinkite 
tel. 773-7S7-2400. 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 
AUŠRA PADALINO 
4545 W.67ti Street 
Chicago. IL 60829 
Tet 773-767-2400 

. ' • 

http://www.andrulischeese.com
http://OakLawn.IL
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9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KAIP SAUGUS YRA JŪSŲ NAMAI? 
Daugumas mūsų savo na

muose jaučiamės saugūs ir 
galvojame, kad niekas mums 
negali atsitikti mūsų sau
giuose namuose. Bet ar iš 
tikrųjų taip yra? The National 
Safety Council pranešimuose 
skaitome, kad 1997 metais 
JAV-ėse mirė 28,400 žmonių, 
o 6,8 milijonai buvo sužeisti 
savo namuose. Daugelio mir
čių ir sužeidimų galima iš
vengti, jei atkreiptume dėmesį 
į tai, kas gali būti pavojinga 
namuose. Daugiausia mirčių 
pasitaiko gaisro metu arba 
žmogui griūvant. Kad išven
gus to, reikia laikas nuo laiko 
patikrinti namus ir žiūrėti, 
kad jie būtų saugūs. 

Norint išvengti netikėto 
gaisro pavojaus, namuose rei
kia turėti dūmų pajutėją kiek
viename aukšte, arti mie
gamųjų kambarių, o jų bateri
jos turi būti tikrinamos re
guliariai. Išmokite naudoti 
„Fire extinguisher" ir turėkite 
jį virtuvėje, garaže ir kitose 
vietose, kur gali kilti gaisras. 
Rūbinėse naudokite Jluores-
cent" elektros lemputes, nes 
paprasta lemputė greitai 
įkaista ir, jei drabužiai ar kas 
kita ant jos užkristų, gali kilti 
gaisras. 

Patikrinkite savo namų 
elektros sistemą. Senuose na
muose, ypač tuose, kurie pa
statyti prieš 1920 metus, elek
tros laidai gali būti pasenę, 
supleišėję, neapsaugoti. Tokie 
elektros laidai gali įžiebti ki
birkštį ar turėti trumpą sujun
gimą. Todėl būtų verta, kad 
ypač senuose namuose, elek
tros sistemą patikrintų profe
sionalas elektrikas. Elektros 
jungikliai ir laidai taip pat 
gali būti nelaimingų atsi
tikimų priežastimi. Vonių kam
barių, virtuvių ir lauko elek
tros jungikliai turėtų turėti 
„ground circuit interrupters". 
Nepatartina naudoti papildo
mus laidus (extension cords), 
sujungiant keletą elektrinių 
aparatų ir viską įjungiant į 
vieną jungiklį. Perkrautas 
jungiklis gali sukelti gaisrą. 
Užuot naudojus daug laidų ir 
juos sujungus į vieną jungiklį, 
paprašykite profesionalą elek
triką įvesti daugiau elektros 
jungiklių (outlets). 

Maži vaikai mėgsta viską 
liesti, visur kišti pirštus, dėl 
to nenaudojamus jungiklius 
uždenkite dangteliais, kurių 
vaikai negalėtų ištraukti. To
kius dangtelius galite gauti 
kiekvienoje namų reikmenų 
krautuvėje. Patikrinkite lai
dus visų savo namų apyvokos 
elektrinių reikmenų, žiūrė
kite, kad jie būtų sveiki, ne-
sutrūkę, nesulūžę. Naudokite 
tik tokius namų apyvokus 
elektrinius reikmenis, kurie 
yra patikrinti specialios agen
tūros, kaip „Underwriters La
boratories" (paprastai ant 
reikmenų trumpai yra už
rašyta UL). 

Kad būtų išvengta dujinių 
ar elektrinių reikmenų spro
gimų, leiskite specialistui, be
sikeičiant metų laikams, juos 
patikrinti, arba galite kreiptis 
į vietinę dujų bendrovę. 

Degančias medžiagas, pvz., 
dažus, valymo skiedinius, lai
kykite gerai vėdinamoje patal
poje. Rudenį ir žiemą naudo
jant kilnojamas šildymo kros
neles atskirų kambarių šildy
mui, bokite atsargūs! Jei tos 
korsnelės yra arti užuolaidų, 
gali jas uždegti, jei jos apvirs, 
gali uždegti kilimą ar kitus 
daiktus, esančius netoli jų. Jei 
jūs naudojate kilnojamą šil

dymo krosnelę, ugniagesiai 
pataria nenaudoti žibalinės 
krosnelės, bet naudoti moder
nią, elektrinę, patikrintą UL 
ar kitų įmonių. 

Tai ko mes negalime matyti, 
gali būti pavojingiausia. Ne
matomos, neužuodžiamos nuo
dingos dujos gali būti namuo
se ir jos gali būti mirtinai pa
vojingos. Smalkės, radonas, 
švinas, įvairios kitos nuodin
gos dujos gali būti suse
kamos, retkarčiais patikri
nant namus ir tam naudojant 
nebrangius prietaisus. 

The National Safety Council 
pataria, kad „Carbon mono-
xide" — smalkių pąjutėjai, tu
rėtų būti kiekviename bute, 
netoli miegamųjų patalpų. 
Taip pat patartina reguliariai 
patikrinti radono ir švino 
kiekį namuose. Prietaisus pa
tikrinimui galite nebrangiai 
nusipirkti namų reikmenų 
krautuvėse. Jeigu įtariate, 
kad jūsų namuose yra nors 
truputis pavojingų dujų, pa
prašykite kvalifikuotą kon-
traktorių arba tos rūšies spe
cialistą, turintį tam leidimą 
pašalinti nuodingas medžia
gas ir panaikinti šaltinį, iš 
kur jos ateina. 

Šildymo ir vėsinimo siste
mas reikia reguliariai tikrinti 
— atsiranda rūdžių, nutru-
pėjimų ir pan. Jei tai pučiamo 
oro sistema, reikia patikrinti 
„fan belts", kad jie būtų geri. 
Patariama iš pagrindų patik-, 
rinti šaldymo ir šildymo sis
temą prieš vasarą ir žiemą. 
Patikrinimui kvieskite kvalifi
kuotą specialistą, turintį tam 
leidimus. Karšto vandens šil
dytuvai, sako, gerai veikia 9-
14 metų. Jei turite vandens 
šildytuvą, kuris yra senas, pa
keiskite. Patikrinkite namų ir 
vandens šildymo ventiliaciją 
— „vents", kad nebūtų už
blokuota lapų ar laukinių gy
vūnų. „Air duets" yra labai 
mėgstamos paukštelių ir vove
raičių. Jie nori ten lizdelius 
sukti. Vietinė gyvulių -globos 
draugija paprastai tuos gy
vulėlius ar paukštelius pa
šalina. 

Patikrinkite namus ir tas 
vietas, kuriose galite lengvai 
pargriūti. Vieną kartą me
tuose patikrinkite laiptų, ve
randų ir balkonų turėklus, 
kad jie nejudėtų, būtų gerai 
pritvirtinti ir saugūs. Ypač 
svarbu patikrinti balkonų tu
rėklus po žiemos. 

Laiptai namo viduje turėti 
turėklą bent vienoje pusėje. 
Turėklų stulpeliai turi būti 
mažiau nei 4 inčai vienas nuo 
kito, kad vaikas negalėtų tarp 
jų įkišti galvutės. Laiptų 
viršuje ir apačioje turėtų būti 
saugūs varteliai, kad apsau
gotų mažus vaikučius nuo nu-
siritimo laiptais žemyn. Lan
gų sietai turi būti saugūs, kad 
vaikas, tinklą paspaudęs, ne
iškristų pro langą. Stiklai du
ryse ir dušo durelės turi boti 
atsparios, kad jų stiprumas ir 
storumas sumažintų galimybę 
sudužti, jei žmogus, paslydęs 
ir krisdamas į jas atsitrenktų. 

Kilimai ant laiptų turi būti 
gerai pritvirtinti, kad nesli
dinėtų. Vonios kambaryje ki
limėliai turi būti tokie, kurie 
neslidinėja. Vonioje laikykite 
specialų guminį patiesalą, 
arba užklijuokite vonios dug
ne tam tikras juosteles, 7kad 
niekas negalėtų paslysti. 

Reikia namus apsaugoti ir 
nuo netikėtų svečių — įsi
veržėlių: kad langai ir durys 
būtų saugiai uždarytos, bet 
tuo pačiu, kad, gaisro pavo

jaus atveju, lengvai būtų ati
daromos iš vidaus. Lauko du
ris patartina turėti tokias, ku
rios lengvai atsidaro iš vidaus, 
turi žiūrėjimo vilkelį (peep-
hole), turi saugius „dead bolt" 
užraktus ir dvigubus 
„deadbolt" užraktus ant durų, 
kuriose yra langai 

Lauko durų „deadbolt" už
raktai turi būti užrakinami iš 
vidaus ir iš lauko. Tuomet 
įsiveržėlis negali atidaryti du
rų iš vidaus, jei jis pramuša 
duryse esantį langelį, bando 
jas „įkišęs ranką", iš vidaus 
atidaryti. Durų raktą reikia 
laikyti ten, kur įsiveržėlis jo 
nepasiektų bet jūs greitai 
galėtumėte pasiekti gaisro at
veju. 

Langai turėtų turėti prietai
sus, kad jų būtų negalima 
atidaryti iš lauko, bet lengvai 
atsidarytų iš vidaus gaisro at
veju. 

Nesvarbu, kur gyvenate — 
saugiame rajone ar ne — pa
tartina turėti apsaugos sis
temą ir taip pat patartina, 
kad namas iš lauko būtų gerai 
apšviestas. Gera turėti judesį 
pajuntančią apšvietimo sis
temą; kai kas artinasi prie 
namo, užsidega šviesa. Ne
dorėliai nemėgsta šviesos. Pa
tartina, keičiantis metų lai
kams, patikrinti savo namą iš 
vidaus ir lauko, kad viskas 
būtų tvarkoje ir saugu. 

Daug maloniau ir ramiau 
gyventi, kai žinai, kad tavo 
namai saugūs. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" 1999.02.12. 

K N Y G Ų M U G Ė 

Vasario 18-20 d. Litexpo 
parodų rūmuose Vilniuje vyko 
Tarptautinė Baltijos knygų 
mugė Vilnius *99. Joje dalyva
vo 137. leidyklos, knygų cen
trai, institutai, įvairios kitos 
leidyba ir knygų prekyba 
besiverčiančios organizacijos, 
gausiai pristatinėję savo pro
dukciją daugybėje parodos 
stendų. Be knygų demonstra
vimo, iš kurių nemažai galima 
buvo ir vietoje įsigyti, veikė 11 
parodų. Paminėtinos rašytojos 
Jurgos Ivanauskaitės fotogra
fijų „Tibetas — kita realybė", 
„Vyturio" leidyklos iliustra
cijų, archyvinių nuotraukų iš 
albumo „Lietuva" parodos. Pa
rodos dienomis vyko ir susiti
kimai su rašytojais, atskirų 
knygų pristatymai, seminarai, 
spektakliai, koncertai. Pir
mąją parodos dieną lankytojai 
turėjo progos pabendrauti su 
knygų autoriumi ir sudarytoju 
prof. Vytautu Landsbergiu, 
klausyti trio ADIOS (O. Dit-
kovskis, S. Bareikis, A. Kuli
kauskas) koncerto. 

Antrąją dieną (penktadienį) 
savo naują eilėraščių rinktinę, 
kurią išleido leidykla „Baltos 
lankos" pristatė, specialiai į 
mugę iš JAV atvykęs, rašy
tojas Tomas Venclova. Jis pa
žymėjo, kad pusę rinktinės su
daro eilėraščiai, parašyti dar 
Lietuvoje, o kitą pusę — emi
gracijoje. Taip pat, jo many
mu, knygų mugė savo orga
nizacija ir bendru vaizdu nie
ko nesiskiria nuo įprastinių, 
pasaulyje vykstančių, pana
šaus pobūdžio mugių, o kai 
kurias netgi pranoksta. 

Tuoj po eilių skaitymo nu
skambėjo Valstybinės premi
jos laureato, humoristo Juozo 
Erlicko balsas, kuris savo dai
navimu ir šmaikštavimais 
skelbė, kad jau išleista jo nau
ja dainų kasetė. 

Trečioji diena (šeštadienis) 
daugiausia buvo pašvęsta vai
kams, nes buvo rodomi Na
cionalinės M. Mažvydo biblio
tekos lėlių teatro „Berniukas 
Žirniukas" spektakliai, kalba
ma apie vadovėlius ir kokių 
knygų reikia mažiesiems. Tą 
pačią dieną vyko vaizdo filmo 
apie A. Nyką-Niliūną „Orfė-
jaus medis" demonstravimas. 

Žilvinas Bel iauskas 

* Pagal Aplinkos minis
terijos parengtą naują me
džių ir krūmų apsaugos ir 
priežiūros tvarką, želdiniais, 
augančiais privačiose namų 
valdose bei sodininkų bendrijų 
teritorijose, rūpinsis patys sa
vininkai. Nuo šiol bus laiko
masi tokios nuostatos, kad 
privačių namų valdų žemėse 
augantys medžiai ir krūmai 
nėra saugotini. Dabar savival
dos insititucijos, norėdamos 
tokius želdinius ar atskirus 
medžius paskelbti saugoti

nais, turės gauti pačių savi
ninkų sutikimą arba prašymą. 

(Elta) 
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Low Ratas (Contl.USA): 
• Such as, IL 7c, Ml 8.4, Wi 9.9, 

CA 5.9 & to other statės 8.9c 
• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 »econd bllling 
Friendly service 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11thSt,#3 
Santa Monica, CA 90403 
marketei 9 ix.netcom.com 

B U S I T E L A I M I N G I , 
B Ū S I T E D Ė K I N G I , 
U Ž P U I K I A R Y Š I O 

K O K Y B Ę I R P A Č I A 
M A Ž I A U S I A K A I N A ! 

ATLANTIC 
'^FJUTZTčTčl 
630-25T-8652 
888-615-2148 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

PAVASARI 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 St. 

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

1-800-778-9847 
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

Vokia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIUOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 
pokvLių gale* -tudta įvairioms proeorns 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 sve&ių 

ponutccHonn 

40 iki 60 svečių 

a i o i t o o M 
60 iki 100 svečių 

1 
100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

tff 
?t»f«KCM 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

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 Ko Jį 
rugptūčio 1-7 d.d - šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS 
rugpiūčio 8-21 d d. - vaikams 7-16 metų 
rugpjūčio 21-24 d d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

INFORMACIJA - REGISTRACIJA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

66 Salisoury Rd Watertown MA 02472 
tel: 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com 

tt 
Tff 

Show the vvorld that you support N A T O 
expansion by displaying this bumper sticker: 

EXPAND NATO 
ESTONIA - LATVIA - LITHUANIA 

The sticker is in NATO's colors: blue with white 
letters, 15" x 3 W (38cm x 9 Vi cm), printed on vinyl. 

Cost: US$3.00 / Can.S4.00 each. 
For every five you get one extra sticker for free. 

Please make cheeks payable "'Uniied Baltic Appeal, Inc." 
mail to BATUN, 115 Vv'est 183rJ Street, Bronx. NY 10453. 
Tel. (718) 367-8802. -BATUN" is Baltic Assoc. to the UN 

PALOS - GAIDAS 
F U N E R A L H O M E 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnav imas 2 4 va i . 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitaga 

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ava. 
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 AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-800-984-7«00 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

http://ix.netcom.com
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:neringai@yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. 6 3 n f Sfe*«X 

Chlemga,IL1Q9M9 
IML 779-585-9500 

JEI VISI ATSILIEPTŲ. 
Pro šalį skubėdamas 

„Draugo" administracijoje, aną 
dieną į Draugo fondo raštinę 
užsuko Juozas Masilionis. 

— Kaip sekasi milijonie
riams? — trumpai paklausė. 

— Kad dar ne milijonieriai. 
Dar gerokai trūksta iki milijo
no. 

— Taigi, jei atsilieptų visi 
„Draugo" skaitytojai, bent su 
šimteliu, turbūt jau būtų mili
jonas fonde, — milijono sutel
kimą pensininko pajėgumu 
svarstė Draugo fondo garbės 
narys Juozas Masilionis, kar
tu su žmona per penkmetį 
įnešę tūkstantinę į Draugo 
fondą. 

— Taip, taip! Jei visi atsi
lieptų, — milijonas jau būtų 
surinktas. 

— Gal dabar pasiseks? 
JDraugo" jubiliejinių metų 
proga? 

— Turėtų pasisekti, jei visi 
atsilieps. Draugo fondo 1999 
m. pavasario vajaus laiškus 
išsiuntėme visiems J5raugo" 
prenumeratoriams JAV ir 
Kanadoje. Visi jau gavo. Iki 
šiol iŠ 5,000 „Draugo" prenu
meratorių tik 1,815 yra Drau
go fondo nariai bei rėmėjai. 
Per Draugo fondo penkmetį, 

mus. Visi prašo aukų. Ar ne 
perdaug jų turime? 

— Kiekvienas fondas ar fon-
dukas turi skirtingą užduotį. 
Dauguma jų yra įvairiai lab
darai ar organizacijoms Lietu
voje. To reikia, tačiau nega
lime pamiršti ir apleisti savos 
pastogės. „Draugas" ir Draugo 
fondas yra mūsų savos lietu
viškos spaudos pastogė, ap
saugojant! nuo ištirpimo sveti
moje padangėje, kartu su pa
vasario sniegu. Per 90 metų 
„Draugas" buvo stipriausias 
lietuvybės palaikytojas ne tik 
Amerikoje, bet ir kituose Va
karų pasaulio kraštuose. Tą 
lietuvybę mes radome čia at
vykę prieš 50 metų, tą lietuvy
bę su „Draugu" mes turime 
išlaikyti ir perduoti naujai 
kartai, naujiems ateiviams iš 
tėvynės šiandien ir ateinan
čiame šimtmetyje. 

— Belieka tik palinkėti iš
tvermės ir optimizmo. 

— Optimizmo ir ištvermės 
Draugo fondui dar netrūksta. 
Tik reikia, kad visi atsilieptų į 
pavasario vajaus laiškus. Rei
kia, kad po žiemos „miego" vi
sus pažadintų pavasario sau
lutė, kartu su „Draugo" 90 
metų amžiaus jubiliejum. Šį 

rodos, neturėjo būti sunku jubiliejų atžymėkime Draugo 
kiekvienam „Draugo" skaity- fondo milijono užbaigimu, 
tojui pasidaryti DF nariu su 
200 dolerių, ar rėmėju — su 
mažiau. Nors po 20 dol. į me
tus, ar per kiekvieną vajų pa
vasarį ir rudenį. 

— Ar į Draugo fondą 
įsijungia nauji nariai? Ar vis 
tie patys papildo įnašus? 

— Naujų DF narių turėtų 
būti žymiai daugiau. Draugo 
fondo narių ir rėmėjų 
sąrašuose dar labai trūksta 
vardų ir pavardžių žinomų 
mūsų visuomenės veikėjų, or
ganizacijų vadovų, kurių 
veiklą bei nuotraukas dažnai 
matome „Draugo" puslapiuo
se. Trūksta ir finansiniai 
tvirtų profesionalų, prekybi
ninkų bei tvirtai įsikūrusių 
pensininkų ir mūsų organiza
cijų. Tik dalis jų yra Draugo 
fonde, nors kiekvieno vajaus 
laiškuose kviečiame visus įsi
jungti į Draugo fondą. Jei visi 
„Draugo" skaitytojai atsiliep
tų, jei visi dabartiniai Draugo 
fondo nariai bei rėmėjai šiais 
metais padidintų įnašus 
„Draugo" jubiliejinių metų 
proga, — tikrai užbaigtume 
mūsų spaudos didžiąją „pi
ramidę" — milijoninį Draugo 
fondą. 

— „Draugo" patalpas puošia 
Draugo fondo garbės narių dvi 
bronzos lentos su didžiųjų 
Draugo f.ndo rėmėjų pavar
dėmis. Vienoje dar daug vietos 
naujiems DF garbės nariams. 
Ar dažnai jų sulaukiate? 

— Iki šiol sulaukėme 234 
DF garbės narius. Aukščiau
sio laipsnio (po 10,000 dol.) 
garbės nariais yra Marija 
Barzda, Lietuvių fondas, Sofi
ja ir Juozas Kalinauskai, 
Gražina ir Jim Liautaud, Van
da ir Jonas Prunskiai, a.a. 
Vaclovas Valys. Aukščiausias 
garbės narys, su 32,000 dol. 
įnašu yra prelatas dr. Juozas 
Prunskis. Nemažai Draugo 
fondo narių, per penkmetį pri
artėjo prie 1,000 dol. įnašų ir 
artimu metu jie pasidarys 
garbės nariais. Keletas DF 
narių savo mirusius artimuo
sius padarė garbės nariais. 

— Spaudoje matome vis 
naujų fondų ir fondelių skelbi-

Juozas Masilionis 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,000 doleriu 
Prel. dr. Juozas Prunskis, 

garbės narys, iš viso 33,000 
dol., Lemont, IL. 

Su 500 dolerių 
Dr. V. Dubinskas, garbės 

narys, iš viso 9,000 dol., Chi-
cago, IL. 

Su 300 doleriu 
Kun. Algirdas Olšauskas, 

garbės narys, iš viso 1,500 
dol., Los Angeles, C A. 

Su 200 dolerių 
Dr. F.V. ir Vanda Kaunas, 

garbės nariai, iš viso 2,000 
dol., VVestchester, IL. 

Dana ir Jurgis Bendikas, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Deerfield, IL. 

Julija ir Albertas Mustei-
kiai, garbės nariai, iš viso 
1,400 dol., Fallon.NV. 

Juzė ir Jonas Žebrauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Chicago, IL. 

Dr. Teodora Tamulis, a.a. 
Sibire mirusių tėvų Josepos ir 
Igno Žadeikių atminimui, Jo-
liet, IL. 

Su 160 dolerių 
Eugenija Baršketienė, iš vi

so 460 dol., Hinsdale, IL. 
Su 100 dolerių 
Gabrielė Ročkus, garbės 

narė, iš viso 1,100 dol., Oak 
Park, IL. 

Kostas Stankus, garbės 
narys, iš viso 1,200 dol., Lock-
port, IL. 

Dr. Kazys ir Marija Ambra
zaičiai, garbės nariai, iš viso 
2,000 dol., Chesterton, IN. 

Konstancija Stasiulienė, 
garbės narė, iš viso 1,100 
dol., Oak Lawn, IL. 

Jonas ir Ona Motiejūnai, 
garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Prescott, AZ. 

Henrikas Paškevičius, gar
bės narys, iš viso 1,300 dol., 
Thunder Bay, Canada. 

Vytautas ir Stasė Mažeikos, 
is viso 800 dol., Colbert, GA. 

Kun. Jonas Bacevičius, iš 
viso 400 dol., Kintyre, ND. 

Dr. Laimutė Griniūtė, iš 
viso 550 dol., Melrose Park, 
IL. 

Dr. Žibutė Zapareckas, iš 
viso 550 dol., Chicago, IL. 

Irena Mazurkiewicz, iš viso 
400 dol., N. Riverside, IL. 

Dr. Daina Variakojis, iš viso 
500 dol., Chicago, IL. 

Su 50 dolerių 
Julia Smilga, iš viso 500 

dol., Chicago, IL. 
Faustas Strolia, iš viso 335 

dol., Oak Forest, IL. 
Rasa ir Domas Lapkus, iš 

viso 250 dol., Hinsdale, IL. 
Sigita ir Gediminas Dama-

šius, iš viso 300 dol., Liberty-
ville, IL. 

John Radas, iš viso 550 dol., 
Livonia, MI. 

Stasė Bublienė, iš viso 350 
dol., Birmingham, MI. 

Bernadette Harris, iš viso 
100 dol. Worcester, MA. 

Vanda Bliudnikas, iš viso 50 
dol., Grand Rapids, MI. 

Su 25 doleriais 
Aleksas Blinstrubas (30 

dol.), iš viso 200 dol., Summit, 
IL. 

Kazys ir Roza Razauskai, iš 
viso 550 dol., Dearborn, Hts. 
MI. 

Joana Dailidienė, iš viso 525 
dol., Crete, IL. 

Valerija Čepaitis, iš viso 75 
dol., Chicago, IL. 

Kun. Viktoras Skilandžiū-
nas, iš viso 230 dol., Ottawa, 
Canada. 

Ona ir Stasys Ruibis, iš viso 
180 dol., Chicago, IL. 

John Kuncas, iš viso 75 dol., 
Export, PA. 

Vytautas Baltrušaitis, iš 
viso 40 dol., Grand Rapids, 
MI. 

Jūratė ir Jurgis Augius, iš 
viso 25 dol., Oak Brook, IL. 

William Wišniauskas, iš viso 
25 dol., Gardner, MA. 

Gražina ir Jurgis Blekaitis, 
iš viso 25 dol., Laurel, MD. 

Jonas Šarka, iš viso 25 dol., 
Omaha, NE. 

Su 20 dolerių 
Jonas Butvilą, iš viso 535 

dol., La Grange, IL. 
Kostas Mačiulis, iš viso 170 

dol., Reno, NV. 
Andrius Butkūnas, iš viso 

210 dol., Farmington Hts, MI. 
Algimantas Bublys, iš viso 

95 dol., Bloomfield, MI. 
Aleksandras Verikas, iš viso 

50 dol., Racine, WI. 
Albinas Petrauskas, iš viso 

20dol.,Berwyn, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo iždininkas 

„ŽALGIRIS" KOVOS DĖL 
„EUROLYGOS" MEDALIŲ 

Kauno „Žalgiris" ketvirta
dienį, kovo 25 d., Stambule, 
Turkijoje, vykusiame „Euro-
lygos" ketvirtfinalio susitiki
me su vietos „Efes Pilsen" ko
manda, savo varžovus nuga
lėjo 74-60. Praėjusį antradie
nį, kovo 23 d., Kauno sporto 
halėje vykusiose rungtynėse 
žalgiriečiai šį pajėgų Turkijos 
klubą įveikė minimalia 69-68 
persvara. Pasiekę antrąją per
galę prieš turkus, kauniečiai 
pateko į „Eurolygos" didyjį 
ketvertuką, kuriame kovos dėl 
medalių. Šios kovos vyks ba
landžio 20-22 d. Miunchene, 
Vokietijoje. Dėl šių „Žalgirio" 
laimėjimų Lietuvoje išgyvena
mas didelis džiaugsmas. 

Ar pasimatysime šį va
karą? Atvykite į „Draugo" 
ruošiamas „Švento Rašto" su
tiktuves šiandien, kovo 27 
d., 6:30 v a i vak., Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte. Pa
skaitą skaitys ses. Ona Mi-
kailaitė, muzikinę dalį atliks 
muz. Darius ir jo brolis Ma
rius Polikaičiai, Šv. Rašto 
ištraukas skaitys Audrė Ki-
žytė. Bus galima įsigyti kny
gą. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa kviečia nares ir visus, 
kas tik norėtų, dalyvauti ben
droje maldoje ir susikaupime 
Didįjį Penktadienį, nuo 9 iki 
10 vai. r., Švč. ML Maruos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Nuo kovo 28 d. Vilniaus 
radijas užsieniui transliuos 
savo programas Šiaurės Ame
rikai nauju 9855 kHz dažniu. 

Lietuvių fondo 36-asis 
metinis narių suvažiavi
mas bus balandžio 24 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. r., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
Susirinkęs nemažas būrys LF 
vadovybės narių ir nuolatinių 
talkininkų, kovo 23 d. išsiuntė 
nariams kvietimus bei įvai
rius kitus duomenis. Šį darbą 
atliko: Algis Čepėnas, Vaclo
vas Jakovickas, Kęstutis ir 
Dalia Ječiai, Povilas ir Rūta 
Kiliai, Vaclovas Kleiza, Juozas 
Končius, Vaclovas Momkus, 
Algirdas Ostis, Aleksas Pabrė
ža, Algis Putrius, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai, Antanas 
ir Alė Razmai. Į suvažiavimą 
iš Čikagos į Lemontą ir šįmet 
LF narius veš pasamdytas au
tobusus — informacija bus pa
skelbta vėliau. 

Pasijusite nekaip, jeigu 
ateisite pasivaišinti ir šeimi
ninkės pasakys, kad nebėra 
vietos... Taip gali atsitikti, jei 
neužsisakysite vietos į „Vely
kų stalo" puotą, ruošiamą per 
Atvelykį PLC. Rezervacijas 
priima Aldona tel. 708-448-
7436. 

Lituanistinių mokyklų 
moksleiviai! Artėja .piešinių 
ir rašinių konkursų baigimo 
data — kovo 31 diena. Pasku
bėkite užbaigti savo darbus ir 
nepamirškite laiku juos at
siųsti! 

Lemonto apylinkės ir to
limesnių vietų lietuviškoji 
visuomenė kviečiama į apy
linkės LB metinį susirinkimą 
Verbų sekmadienį, kovo 28 d., 
12:30 vai. p.p., Pasaulio lietu
vių centre. 

Iš arti ir toli renkasi Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
choro nariai, kad pasiruoštų 
Verbų sekmadienio koncertui. 
Neapvilkime jų ir užpildyki-
me bažnyčią. Koncertas vyks
ta sekmadienį, kovo 28 d., 3 
vai. p.p. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas kviečia visus kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, į tradi
cinius priešvelykinius pusry
čius Jaunimo centro kavinėje. 
Pusryčių pradžia — tuoj po 10 
vai. Mišių t. jėzuitų koplyčioje. 
Šventinį stalą pašventins re-
kolekcįjų vedėjas kun. Stasys 
Kazėnas, SJ, svečias iš Lietu
vos. Savo atsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

I „Carmen" operos spek
takli balandžio 18 d. Morton 
mokyklos auditorijoje bilietus 
galima įsigyti ne vien jSekly-
čioje" Čikagoje, bet nuo dabar 
bilietai jau platinami ir Pa
saulio lietuvių centre — kiek
vieną sekmadienį, nuo 9 v.r. 
iki po Sumos. Ten pat galima 
įsigyti bilietus ir į solistų kon
certą balandžio 25 d. Jaunimo 
centre. Prie bilietų platinimo 
Lemonte darbuojasi Feliksas 
Lukauskas ir Algis Putnus. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 5 skyriaus mokiniai su mokyt Zita Dubauskaite, apsilankę Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje 

• „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. 

• 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.) 

• Talman Delicatessen, 
2624 W 69 St, Chicago, TL 
Velykų stalui priima užsa
kymus: ruliadas, šviežios deš
ros, žuvies patiekalai; napo-
1 eonai, tortai, sausainiai ir kiti 
skanumynai; 5 rūšių duonos. 
Tel. 773-434-9766. Iki malo
naus pasimatymo! (sk.) 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žimus. 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.) 

• Tik 42 centai už minute 
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.) 

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

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

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

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

• Gediminas Pranskevi-
čiu8 užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 935-0472. (sk.) 

• Legaliai dar ga l ima 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

• A.a. Kazimiero Riškaus 
atminimą pagerbiant, šei
ma atsiuntė $1,000 „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, našlaičių gyvenimo 
palengvinimui. Aukojo: L. M. 
Volodkai, V. Pikelienė, A. Pi
kelis ir T. Sikona, N, L..R. 
Gierštikai, K L. Rogers, dr. J. 
ir dr. O. Daugirdai, dr. A. Bra
zys, A_A. Lieponiai, B. R. Pal
vas, dr. E. D. Ruzgai ir šeima, 
P. J. Fischer, R. P. Domans-
kiai, dr. J. L. Ringiai, R. B. 
Kronai, dr. V. G. Musoniai, dr. 
A. dr. O. Garūnai, A. G. Kiu-
dulai, S. Lapinskas, T. Lapins
kienė, B. B. Nainiai, V. A. 
Šoliūnai, V. V. Vaitkai, K. R. 
Sušinskai, B. A. Vindašienė, 
B. B. Ruzgai. „Saulutė" dėkoja 
už aukas ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Kazimiero Riš
kaus šeimai ir artimieisems. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams ir gausioms 
šeimoms Lietuvoje. Aukojo: 
Liucija Tirvienė — $120; Ni
jolė Kersnauskaitė $20; LB 
Clevelando apyl. Soc. skyrius 
(Ona Šilėnienė) $120; Giedrė 
Penčylienė $240 tęsia paramą 
mergaitei; Hollister Corpora
tion (Sherry Haenszel) $240 
tęsia našlaitės metinę para
mą; Meilutė Kusak $240 tęsia 
metinę paramą mergaitei; A.a. 
Petro Rimkaus atminimui Ge
nė ir Rimvydas Rimkai — 
$100 bei Vilią ir Antanas Mar-
chertai $100. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949. 
TAX ID #36-3003339. (sk.) 

• Halina Bagdonienė, 
Oak Lawn, atnešė $1,000 čekį 
ir laišką: „Mokytoja Filomena 
Pogirskienė-Tarulienė gegu
žės mėn. 5 d. būtų šventusi 
100 metų gimtadienį. Dievas 
ją pasiėmė devyniais mėne
siais anksčiau. Ji, ir visa mū
sų šeima, pradėjome visas sa
vo gyvenimo vasaras iki 1944 
m. Tytuvėnuose Pogirskių na
muose. Tytuvėnai yra 8 km 
nuo Šiluvos ir turi labai gra
žią, seną bažnyčią. Prisime
nant Antaną, Filomeną ir Ro
mualdą (1939 m. būdamas 17 
m. nuskendo Gyliaus ežere) 
Pogirskius, aukoju $1,000 Ty
tuvėnų bažnyčios vargonų pa
taisymui ir atnaujinimui". 
Dėkojame! Šiuos pinigus per
siusime Tytuvėnų klebonui. 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(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.) 

• Aukos ALMOS FON
DUI. A.a. Arūno Vėlavičiaus 
atminimą pagerbdami aukojo: 
E. R. Kaspučiai, D. Anužienė, 
W. Seguina, P. B. Reinoehl, V. 
V. Rauckiai, G. L. Vecore, 
Johns Family, E. Baltrušai
tienė, M. Moss, E. Anužis, L. 
V. Juška, A. Rėklys, J. D. Do-
veiniai, J. D. Jurgučiai, D. J. 
Fletcher, L. Harris, D. N. 
Moore, G. Duobaitė, S. Durka, 
V. M. Petruliai, D. Jankienė, 
D. Velia, Aida Damian, P. Ar
lauskas, D. Vyšniauskas, R. 
Atkočaitis, Di&ne Cristino, 
Barbara V. D. N. B. Whites. 
Reiškiame užuojautą artimie
siems ir dėkojame aukoto
jams! Iš viso $1,080.00. 

A.a. Filomenos Tarulienės 
100 metų gimtadienį minint, 
duktė Halina Bagdonienė au
koja Tytuvėnų vargšams per 
Almos fondą $100.00; Joe Ra
čius, Phoenix AZ — $25.00. 
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių Tax I.D. #36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių Globa" pa
žymint, kad skirta Almos Fon
dui ir siųsti „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetui, 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. (sk) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

8641 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.Kedxie Avenue 
Chicago, EL 60629 
TeL 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 000-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Seitnd. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chieafo, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 778-184-0100. 

TeL 8S0-S87-0S00, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
LJlane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 SArcher Ave, Chicago, 
IL SOSSSt. Tel. S47-361 -7636 

(kalbame lietuviškai! Mesjusų 
paslaugoms 7 dienas per savaite 


