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Kristaus Prisikėlimo šviesoje tebunda naujas pavasario rytas Jūsų širdyse! 

Valstybės kontrolė. 
Naujas vadovas, seni ginčai 

Sveiki sulaukę šv. Velykų! f 

Vilniaus, balandžio 1 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus po susitikimo su 
Seimo frakcijų atstovais ket
virtadienį pasirašė dekretą, 
teikdamas Audriaus Rudžio 
kandidatūrą Seimui į valsty
bės kontrolierius. 

Valstybės kontrolierių skiria 
ir atleidžia Seimas prezidento 
teikimu. 

Po susitikimo su frakcijų at
stovais V. Adamkus sakė 
žurnalistams, kad vertina A. 
Rudį kaip aukštos kvalifikaci
jos finansų specialistą, prin
cipingą, valstybiškai mąstantį 
žmogų. „Jo kandidatūra vi
siškai atitinka dalies Seimo 
narių nuomonę, kad Valstybės 
kontrolei turėtų vadovauti pa
tyręs ekonomistas ir finansi
ninkas", pabrėžė prezidentas. 

1990 metų Nepriklauso
mybės atkūrimo akto signata
ras 48-metis A. Rudys yra so
cialdemokratų partijos tary
bos ir prezidiumo narys, Vil
niaus miesto tarybos narys, 
miesto tarybos Ekonomikos ir 
finansų komiteto pirminin
ko pavaduotojas. Socialinių 
mokslų daktažras A. Rudys 
pastaruoju metu dirba „Lie
tuvos" viešbučio generalinio 
direktoriaus konsultantu ir 
docentu Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakultete, kur 
dėsto finansų teoriją ir vals
tybės finansus. 

Seimo konservatoriai nepri
taria prezidento siūlomai Au

driaus Rudžio kandidatūrai į 
valstybės kontrolieriaus parei
gas ir ragina Valdą Adamkų 
pasidomėti kandidato praeiti
mi, ketvirtadienį pareiškė 
konservatorių frakcijos se
niūno pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus. Pasak jo, trečiadie
nio vakarą Konservatorių par
tijos valdybos ir frakcijos po
sėdyje nuspręsta nepritarti A. 
Rudžio kandidatūrai . 

„Pats svarbiausias dalykas 
yra jo ankstesnė veikla bankų 
sistemoje, ypač 1991-1992 me
tais", spaudos konferencijoje 
sakė A. Bartkus. Jo žodžiais, 
kai prezidentas pateiks kandi
datūrą, konservatoriai „labai 
aiškiai" suformuluos priežas
tis, kodėl jie neremia A. 
Rudžio. 

„Norime paprašyti, kad pre
zidentas pasidomėtų šia veik
la", sakė A. Bartkus. Jo teigi
mu, konservatoriai žino A. 
Rudžio „pozicijas, ginant tuo
metinį Lietuvos banko valdy
toją Vilių Baldišių, kurio veik
la padaryta žalos bankui — 
tuo niekas neabejoja". „Kitu 
atveju, kodėl buvo sužlug
dytas Valstybinis komercinis 
bankas, turėtų taip pat žinoti 
ponas Rudys ir atsakomybę 
dalintis", sakė A. Bar tkus . 

Šiemet konservatorių dau
guma du kartus a tmetė prezi
dento valstybės kontrolieriumi 
teiktą signatarą teisininką 
Kęstutį Lapinską. 

Prisikėlimas Šv. Izaoko is Sirijos draugijos rinkinys 

JAV atsargos pulkininkui 
siūloma vadovauti Lietuvos 

kariuomenei 

Konservatorius stebina 
prezidento derybos su opozicija 

Vilnius, balandžio 1 d. 
(Elta) — Valdančiajai konser
vatorių frakcijai keistai atrodo 
prezidento pašnekesiai su opo
zicinėmis frakcijomis dėl ap
linkos ministro kandidatūros. 

Ketvirtadienio spaudos kon
ferencijoje Konservatorių par
tijos valdybos pirmininko pa
vaduotojas Alfonsas Bartkus 
teigė, k<d prezidentas bando 
perimti ministrų teikimo 
funkciją, nors pagal Konstitu
ciją ministrai tiesiogiai pa
valdūs ministrui pirmininkui. 

Premjeras Gediminas Vag
norius į aplinkos ministro 
postą, kuris liko laisvas. at
sistatydinus centristui Algiui 
Čaplikui, pasiūlė konservato
riaus Daniaus Lygio kandi
datūrą. Pastarasis iki šiol dir
bo aplinkos viceministru. Dėl 
šios kandidatūros nepriešta
ravo ir valdančiosios koalicijos 
bendrininkai krikščionys de
mokratai. 

Tuo tarpu prezidentą V. 
Adamkų nustebino premjero 
pateikta aplinkos ministro 
kandidatūra. Prezidento ats
tovės spaudai Violetos Gai
žauskaitės teigimu, G. Vag
norius žinojęs apie tai, kad 
valstybės vadovas labiau ver
tina Aplinkos tyrimo centro 
vadovo Arūno Kundroto kan
didatūrą. Pagal Konstituciją, 
ministrus skiria ir atleidžia 
prezidentas ministro pirmi
ninko teikimu. 

„Negi norima, kad opozicija 
pritartų Konservatorių ir 
Krikščionių demokratų parti
jos koalicijos siūlomo ministro 
kandidatūrai, nejaugi prezi
dentas mano dirbti su opozici

ja?", klausė spaudos konferen
cijoje Konservatorių partijos 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Alfonsas Bar tkus , pri
durdamas, jog taip nebūna. 

Vilnius , balandžio 1 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, ketvirtadienį oficia
liai susitikęs su Krašto apsau
gos viceministru Jonu Kron-
kaičiu pasiūlė jam tapti nau
juoju valstybės kariuomenės 
vadu. 

Viceministras po susitikimo 
sakė žurnalistams dar nesąs 
įsitikinęs, a r bus skiriamas 
Lietuvos kariuomenės vadu, 
nes jam, kaip buvusiam 
aukštam Jungtinių Amerikos 
Valstijų karininkui, reikalin
gas šios valstybės institucijų 
leidimas užimti aukštas ka
rines pareigas kitoje valsty-

Lietuvos ūkininkai žvalgosi \ 
Karaliaučiaus sritį 

Vilnius , balandžio 1 d. mokėti 100 kg grūdų arba jų 
(BNS) — Seimo pirmininko 
pavaduotojas Romualdas Ozo
las teigia kaimyninėje Kara
liaučiaus srityje a t radęs „iš
svajotąją žemę" įvairių ne
gandų slegiamiems Lietuvos 
ūkininkams. Trečiadienį jis su 
didele Lietuvos ūkininkų gru
pe lankėsi Karaliaučiaus sri
tyje. 

Pasak R. Ozolo, netrukus 
srities dūmą priims žemės 
įstatymą, kuriuo bus leista ne 
tik nuomotis žemę 50-čiai 
metų, bet ir t am tikromis 
sąlygomis įteisinama žemės 
nuosavybė. „Ta nuosavybė 
tam tikromis sąlygomis bus 
galima ir Lietuvos piliečiams", 
sakė R. Ozolas. 

Pasak spaudos konferenci
joje dalyvavusio Lietuvos ū k i 
ninkų sąjungos (LCS) pirmi
ninko Jono Čiulevičiaus, jau šį 
rudenį „nuo kelių iki kelioli
kos" Lietuvos ūkininkų pa
mėgins sėti Karaliaučiaus sri
tyje. J. Čiulevičiaus teigimu, 
kaimyninėje valstybėje įmano
ma išauginti javus arba rapsą 
„gerokai mažesnėmis" kaino
mis negu Lietuvoje. Pasak jo, 
tam įtakos turi iki trijų kartų 
pigesni degalai ir „prastesnės, 
bet pigesnės žemės ūkio ma
šinos". Pasak J . Čiulevičiaus, 
itin palankios žemės nuomos 
kainos — už hektarą reikia 

kainą. 
LŪS vadovo teigimu, Kara

liaučiaus sritis apsirūpina tik 
60 proc. būtinos žemės ūkio 
produkcijos, todėl lietuvių ūki
ninkams „išsispręstų rinkos 
klausimai". 

Pasak R. Ozolo, susitikda
mas su srities vadovais, jis pa
jutęs kaliningradiečių „gilumi
nį poreikį bendradarbiauti". 
Pasak jo, buvo aptartos 
bendrų bankų steigimo gali
mybės. Anot R. Ozolo, sritis 
sutiktų „įsileisti" lietuvišką 
banką, kuris turėtų Lietuvos 
vyriausybės garantijas. Anot 
Seimo pirmininko pavaduoto
jo, buvo sutar ta ir dėl galimo 
Karaliaučiaus srities atstova
vimo Baltijos Asamblėjoje ir 
bendradarbiavimo vadinamo
joje „Šiaurės dimensijos" pro
gramoje. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduo
toją Rimantą Dagį nustebino 
Seimo pirmininko pavaduoto
jo Romualdo Ozolo kvietimas 
investuoti ir ūkininkauti Ka
raliaučiaus srityje. 

Parlamentaras pabrėžė. 
kad investicijomis rūpinasi vi
sos valstybes institucijos — 
nuo prezidento iki Seimo. Jei
gu kelios institucijos dirba 
skirtinga linkme, tai tokiame 
chaose, R. Dagio nuomone, jo-

bėje. „Turi būti-^autas Penta
gono, Valstybes departamento 
ir kitų institucijų leidimas", 
sakė J. Kronkaitis. 

Eltos žiniomis, J . Kronkaičio 
galimą paskyrimą Lietuvos 
kariuomenės vadu sveikintų 
JAV pareigūnai. Apie tai Lie
tuvos vadovus informavo JAV 
ambasadorius Vilniuje Keith 
C. Smith. 

Su J. Kronkaičio kandida
tūra sutinka ir Seimo bei vy
riausybės atstovai. 

Buvęs JAV kariuomenės 
pulkininkas J. Kronkaitis yra 
karo technikos specialistas, 
turėjęs aukštas administra
cines pareigas JAV raketų 
pramonėje. 27 metus J. Kron
kaitis tarnavo įvairiuose JAV 
armijos daliniuose, įskaitant 
dvejus metus Vietnamo kare. 

Iki paskyrimo viceministru 
1997 m. J. Kronkaitis pri
klausė JAV karininkų lietuvių 

grupei, parengusiai Lietuvos 
valstybes apsaugos p'aną, ku
riame išdėstyta, kaip sukurti 
veiksmingas NATO reikalavi
mus atitinkančias karines pa
jėgas. 

Kariuomenės vadą pagal 
Lietuvos įstatymus skiria Sei
mas, prezidentui pasiūlius kan
didatą. 

Dabartinis Kariuomenės va
das generolas leitenantas Jo
nas Andriškevičius savo parei
gas eina jau beveik 6 metus. 
Pernai gegužės mėnesį įsi
galiojusiame Krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo 
tarnybos įstatyme numatyta, 
kad Kariuomenes vado kaden
cija yra penkeri metai. 

V. Adamkaus ir J. Kron
kaičio susitikime kalbėta apie 
kariuomenėje vykdomą per
tvarką, jos pritaikymą prie 
NATO standartų, naujokų 
šaukimą, kai kurių ilgalaikių 
saugumo stiprinimo programų 
įgyvendinimą. J. Kronkaitis 
yra atsakingas Krašto apsau
gos ministerijoje už šiuos 
klausimus. 

Vilniuje galima bus pamatyti 
„Žalgirio mūšį" 

Vilnius, balandžio 1 d. 
(BNS) — Lietuvos policija ga
rantuoja lenkų dailininko Jan 
Mateika paveikslo „Žalgirio 
mūšis" saugumą per jo trans
portavimą ir rodymą Lietuvo
je, per susitikimą su Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriumi 
Romualdu Budriu ir Lenkijos 
ambasadore Eufemija Teich-
man k e t v i r t i • nj sakė vidaus 
reikalu mini-tras Stasys Šed-
baras. 

Nors tiks!: data dar nenu
statyta, kad^ paveikslas bus 
atvežtas į Lietuty ir rodomas 
Taikomosios .'lės muziejuje. 
Lietuvos poluija ir kiti VRM 
padaliniai yra pasiruošę. 

l 'ž paveik-lo saugumą ji 
\ežan? nuo s- -os ir atgal bei 
parodymą, at-akinga Policijos 
departamento Apsaugos poli
cijos tarnyba. Ji jau numatė 
visus reikian :•- apsaugos bū-

kių investicijų nebus. Todėl 
pasak jo, sunku įvertinti R. 
Ozolo siūlymą rimtai. 

Jo nuomorr. šiuo atveju R. 
Ozolas prade ' rinkimų kam
paniją. 

dus, parengė pareigūnus. Visi 
paveikslo saugumu besirūpi
nantys policininkai bus gink
luoti ir aprūpinti moderniomis 
ryšio priemonėmis. Jei pri
reiks, paveikslo saugumui už
tikrinti bus pasitelktos kitos 
VRM pavaldžios jėgos. Taiko
mosios dailės muziejujr bus 
įrengta ypatinga signalizacijos 
ir vaizdo stebėjimo kamera, 
kurios nėra ne viename Lietu
vos muz: •j'ij. 

Per 120 metų paveiksiąs 
..pragyveno" sudėtinga istori
ja. Nuo 1982 metų, gražintas 
iš Malborko pilies, jis visa lai
ka buvo Varšuvos Valstybinia
me muziejuje. 

Sudėtingas paveikslui buvo 
karo laikotarpis. 1939 m. Vo
kietijai okupavus Lenkiją. 
..Žalgirio mušis", suvyniotas 
ant ritinio, medinėje dežeje 
buvo išvežtas į Liubliną. Vė
liau šiame mieste bu\ ) užkas
tas į žemę. Nors vokiečiai ža
dėjo didelį atlyginimą už pa
veikslo suradimą, jo niekas 
neišdavė. 1944 m. išvijus hit
lerininkus, paveikslas buvo iš
kastas. 

Lietuva per savaitę 
* V y r i a u s y b ė s u m a ž i n o 

S u v a l k i j o s ū k i n i n k u nepasi
tenkinimą del negaunamų pi
nigų už parduotus cukrinius 
runkel ius . Iki balandžio 15 d. 
žemdirbiams, tiekusiems 
„Marijampolės cukrui" cukri
n ius runkelius, bus išmokėta 
16 mln. litų. Specialiu vyriau
sybės nutarimu bus panaikin
ta cukraus fabriko 4.8 mln. 
litų skola žemdirbiams už 
1997 m. tiektus cukrinius run
kelius. Iš viso ..Marijampolės 
cukrus" žemdirbiams yra sko
lingas daugiau kaip 30 mln. 
litų. 

* Š i l u t ė s r a jono t a r y b o s 
n a r i a i n u s p r e n d ė apmokes
tinti įvažiavimą į Rusnės salą 
ir Ventės pusiasalį. Vietines 
rinkliavos bus pradėtos rinkti 
nuo gegužės 1-osios (per me
tus planuojama surinkt i iki 
200.000 iitų). Įvažiuoti į Ventę 
ir Rusnę lengvuoju automobi
liu kainuos 3 litus, už autobu
sų įvažiavimą, priklausomai 
nuo keleivių vietų, teks mo
kėti nuo 40 iki 60 litų. Nuo 15 
iki 25 litų mokės krovininių 
mašinų vairuotojai. Lėšos bus 
skir iamos Nemuno ir marių 
pakran tėms valyti, poilsiavie
tėms įrengti bei kitoms reik
mėms, uotai 

* V y r i a u s y b ė iš r e z e r v o 
f o n d o Užsienio reikalų minis
terijai (URM) nutarė skirti 
500.000 litų humanitar inės 
pagalbos siuntai medikamen
tais , maisto produktais ir kito
mis būtiniausiomis priemonė
mis pabėgėliams iš Kosovo pa
remti . URM kartu su Žemės 
ūkio, Krašto apsaugos ir Susi
siekimo ministerijomis paves
ta užtikrinti humanitarinės 
pagalbos organizavimą, IBNST 

„ P r e z i d e n t a s V. Adam
k u s l a b a i gerai j auč ia visą 
Lietuvos gyvenimą ir supran
ta pagrindines problemas, ku
rios yra iškilusios mūsų visuo
menes ir valdžios gyvenime". 
s akė kadenciją baigęs prezi
den tas Algirdas Brazauskas, 
ka lbėdamas apie metinį prezi
dento pranešimą, ypač jo dalį, 
kurioje kalbama apie valdžios 
ir visuomenės santykius. 
A. Brazauskas ragina aiškiai 
matyt i tai, ką reikia daryti 
valstybėje, „o nesiblaškyti, ne 
kelti savo ambicijas aukščiau 
bendrų mūsų valstybės ir vi
suomenes interesų". 

* S e i m o B i u d ž e t o i r fi
n a n s ų k o m i t e t a s , apsvarstęs 
Valstybės tarnybos įstatymo 
projektą, nusprendė suma
žinti priedo, mokamo valdinin
kams už labai gerą darbą, 
dydį Vyriausybe įstatymo 
projekte siūlė papildomai mo
kėti iki 30 proc. atlvtrinimo 
dydžio pneda. Po diskusijų 
komitete nuspręsta jį suma
žinti iki 20 procvntų. 

* L i e t u v o s b o k s o fede
r a c i j o s (LBF) neei l inė je rin
kimu konferencijoje naujuoju 
LBF prezidentu vienbalsiai 
i š r inktas Seimo narys, buvęs 
Vidaus reikalų ministras Vid
man ta s Žiemelis. Pasak LBF 
generalinio sekretoriaus Algir
do Gulbino. V. Žiemelis jau
nystėje yra boksavęsis ir pa
siekęs neblogų rezultatų. 
Anksčiau jis yra buvęs Lietu
vos stalo teniso federacijos 
prezidentu 'EIMV 

* L ie tuvos R a u d o n o j o 
Kryž iaus d raug i j a paprašė 
Lietuvos žmonių, organizacijų 
ir bendrovių lėšomis paremti 
Kosovo pabėgėlius. Pasak ket
virtadienį išplatinto kreipimo
si, per savaitę iš Kosovo į kai
mynines valstybes jau 
pasitraukė daugiau kaip 
100,0U0 žmonių, pabėgėliams 
gresia badas ir epidemijos. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija prašo aukoti pinigais, 
nes daiktų transportavimas iš 
Lietuvos būtų ..labai sunkus 
ir brangus". :BNS, 

: iŪkio minis ter i jos duo
men imi s , kovo 1-ąją bankroto 
procedūra buvo taikoma 290 
Lietuvos įmonių. Be to, nuos
tolingai dirbančių įmonių ana
lizė rodo, kad bankroto bylos 
galėtų būti iškeltos dar apie 
800 įmonių. Tai turėtų įtakos 
apie 117,000 šių įmonių dar
buotojų. Apie 90 proc. įmonių, 
kurioms paskelbtas bankro
tas, taikoma likvidavimo 
procedūra. Iš viso nuo 1993 
metų pradžios, kai pradėti 
skelbti bankrotai, jie taikyti 
365 įmonėms ir 13 komercinių 
bankų. Iki šių metų kovo 
bankroto procedūros baigtos 
75 įmonėse, iš kurių 59 užda
rytos, 6 — pertvarkytos ir 10 
Įmonių bankroto bylos nu
trauktos arba sudarytos tai
kos sutartys. 

* L ie tuvos vy r i ausybė ofi
cial iai p a t v i r t i n o ketinimus 
dar šiemet iš Vokietijos įsigyti 
nenaują minų paieškos laivą 
su visa įranga ir ginkluote. 
Šiam tikslui ketinama išleisti 
ne daugiau kaip 50,000 JAV 
dol. Vokietija žada apmokėti 
išlaidas, kurių prireiks atlie
kant maždaug 1965 m. pa
statyto laivo remonto darbus. 
Tai bus žymiai didesnė suma 
nei Lietuva ketina sumokėti 
už šį laivą, nes Vokietija nu
mato skirti apie 2 mln. 
500.000 markiu. 

* L i e tuvos laisvosios r in
kos i n s t i t u to nuomone , mi
nimalios mėnesinės algos pa
didinimas pakenks žmonėms, 
nes mažės darbo vietų kūri
mas, galimybės įsidarbinti, 
dalis darbuotojų bus atleista 
ir padidės nelegalaus darbo 
apimtis. Nors minimalios al
gos didinimą valdžia ir profe
sines sąjungos pateikia kaip 
pagalbą mažiausiai uždirban
tiems žmonėms, toks vyriau
sybės sprendimas atsilieptų 
vargingiausiai visuomenes da
liai, mano instituto žinovai, 
,ies nelogiška didinti minima
lią algą ekonomines krizes 
.-iki\ •:•. doje, kai žmonių atlygi
nimai natūraliai mažėja, rEkai 

* Vals tybės kontro le pra
nešė j L ie tuvos b iudžetą 
pernai išieškojusi daugiau nei 
20 mln. litų. tačiau lėšų išieš
kojimo procentas kasmet ma-
'• . ' . HNS 

KALENDORIUS" 
Balandžio 3 d Didysis šešta-

lienis Ričardas, Irena, Vytoms. 

Balandžio 4 d.: Velykos. Izido
rius. Alėta. Algaudas. Šilinis 1919 
m Valytyl>es Taryba pirmuoju Lie
tuvos prezidentu išrinko Antaną 
Smetona 

Balandžio "t d Vincentas. K m -
oencija. Žygine. Rimvydas 
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JŪS BŪKITE DRĄSŪS: AŠ NUGALĖJAU 
PASAULĮ 

Šv. Velykos į mūsų namus ir 
širdis atneša ne tik pavasa
riško džiaugsmo, bet ir naujos 
dvasinės gyvybės. Be žmogaus 
širdies ir rankų net ir bran
giausios Dievo dovanos galėtų 
neatnešti laukiamų vaisių, to
dėl, sveikindamas mielus Lie
tuvos ateitininkus tėvynėje ir 
plačiame pasaulyje Kristaus 
Prisikėlimo šventėje, linkiu 
būti velykinio džiaugsmo ir 
dvasinės gyvybės nešėjais. 

Prieš savo kančią Jėzus savo 
mokiniams kalbėjo: „Tegul ne
išsigąsta jūsų širdys!" (Jn 14, 
1), o pirmųjų Velykų rytą pa
kartojo: „Nebijokite!" (Mt 28, 
10). Vakarienbutyje pasirodęs 
mokiniams Jėzus palinkėjo ra
mybės ir švelniai papriekaiš
tavo: „Ko taip išsigandote, ko
dėl jūsų širdyse gimsta dve
jonės?" (Lk 24). 

Šv. Velykose išgyvename di
džiulį džiaugsmą ir todėl, kad 
mus pasiekia anas tolimas, 
bet mūsų širdžiai artimas ir 
brangus paraginimas: „Nebijo
kite!" Iš tiesų šiandien mus 
slegia labai daug įvairių bai
mių. Bijome nusikaltėlių ir 
nesąžiningų valdininkų, ligų 
ir mirties; bijome netekti dar
bo, neišsimokėti mokesčių ar 
patirti bankrotą, pralaimėti 
rinkimus ar išsirinkti blogą 

valdžią; bijome komunizmo ir 
laukinio kapitalizmo, ir 1.1. O 
jei dar per mažai psame įsi
baiminę, komercinė televizija 
mus pribaigia siaubo filmais, 
kurių košmaras persismelkia 
net į sapnus. Visos šios bai
mės kaip sunkus akmuo slegia 
mūsų gyvenimą, todėl esame 
kamuojami depresijos ir lais
vės horizonte nebematome 
aušros. Nepavydžiu šiandie
nos žmogui, nesutikusiam Ve
lykų rytą prisikėlusio Jėzaus 
Kristaus ir neišgirdusiam iš jo 
lūpų brangaus žodžio: „Nebijo
kite!" 

Šv. Velykų rytą sveikinu 
Lietuvos žmones ir linkiu drą
sos Viešpaties žodžiais, pasa
kytais artimiausiems drau
gams: „Jūs bukite drąsūs: aš 
nugalėjau pasaulį" (Jn 16, 33). 
Su kaupu galima turėti drą
sos, jei priimame į savo gyve
nimą prisikėlusį Viešpatį Jė
zų, ne tik nugalėjusį nuodėmę 
ir mirtį, bet ir pažadėjusį būti 
su mumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos. Linkiu vi
siems geros valios Lietuvos 
žmonėms savo gyvenimą sta
tyti ant uolos, kurioje įrašytas 
mirtį nugalėjusio Jėzaus Kris
taus vardas, kad būtų tikri 
mūsų prisikėlimo žingsniai. 

Arkivysk. S. Tamkevič ius 

ATEITININKŲ TINKLAVIETĖ 
Penktadienį, kovo 12-tos 

dienos vakare Ateitininkų na
muose, Lemonte, susitiko 18 
ateitininkų pasitarti išeivijos, 
ypač JAV, ateitininkų spau
dos, ryšių palaikymo klausi
mu. 

Be „Ateities" žurnalo, jau 
keletą metų jaučiama komu
nikacijos spraga, kurią „Iš 
ateitininkų gyvenimo" skyrius 
šeštadieninėje „Draugo" lai
doje negali užpildyti. 

Apie galimybes naudotis šių 
dienų technologija komunika
cijos ryšio pagyvinimui, kal
bėjo Vytautas Narutis ir Pra
nas Pranckevičius. Iš Lansing, 
Michigano atvykęs Romualdas 
Kriaučiūnas pateikė pasiūly
mus kaip būtų galima komu
nikacijos tinklavietę organi
zuoti. Jo siūlymui — turėti ke
turias pagrindines skilteles: 
praeitį, dabartį, ateitį ir kūry
bą, vakaro dalyviai pritarė. 
Visi dalyvaujantieji pasitari
me turėjo progą pasisakyti, 
pareikšti savo patarimus, ne
pritarimus, turėjo progą ieško
ti atsakymų neaiškumams. 

Labiausiai rūpėjo kaip tų ži
nių pasisems neturintieji gali
mybes prieiti prie „Internet'o". 

R E D A K T O R E S 
K E R T E L Ė 

Ilgamete šio skyriaus tradi
cija, dvejų didžiųjų bažnytinių 
švenčių sveikinimai, suteikia 
skaitytojams progos pamąs
tyti, pagalvoti apie tai kas 
jiems linkima. Kviesdama mū
sų ateitininkams vadovaujan
čius prisidėti prie velykinių 
sveikinimų, kviečiau Ateiti
ninkų federacijos dvasios vadą 
ir Kauno arkivyskupą Sigitą 
Tamkevičių, kuris drauge su 
linkėjimu atsiuntė ir minčių 
pamąstymui. Šiuo dalinamės 
šiandien su skaitytojais. 

DRAUGAS 

Čikagos ir apylinkių Daumanto-Dielininkairio kuopos jaunučiai ;r jauniai ateitininkai sveikina savo tėvelius, 
globėjus, būrelių vadovus ir draugus sulaukus pavasario ir li:.k; visiems džiaugsmingai švęsti Kristaus Pri
sikėlimo šventę — šv. Velykas. 

r Aleliuja! Aleliuja! 
Kristus, iš mirties prisikėlęs Velykų rytą, tuoj pat skubėjo pa

guosti ir sustiprinti savuosius. Gal ir mes, tiek išeivijoje, tiek 
tėvynėje, nukrikščionėjusios aplinkos įtakoje jaučiamės taip, 
kaip tie iš Jeruzalės pasitraukiantys mokiniai, pakeliui į 
Emausą. 

Linkiu ir meldžiu, kad blogio ir mirties Nugalėtojas mus vi
sus įkvėptų ir sustiprintų pasitikėti Juo ir būti Jam ištikimais 
tiek veikloje, tiek ir gyvenime. 

Kun. Kęstutis Trimakas 
Ateitininkų sendraugių sąjungos dvasios vadas 

Sveikiname visus ateitininkus šv. Velykų proga. Linkime, kad 
Kristaus Prisikėlimas pripildytų Jūsų širdis dideliu džiaugsmu 
ir paskatintų nuoširdžiau ir drąsiau atnaujinti savoį?venimą 
Kristuje. Aleliuja.' 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
centro valdyba 

JAUNIEJI ATEITININKAI 
ŠVĘS ATVELYKI 

Daumanto — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas sekmadienį, ba
landžio 11 d., vyks Ateitinin
kų namuose, Lemonte, tuoj po 
vaikams skirtų šv. Mišių Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Švęsi
me Atvelykį! Visi kuopos na
riai prašomi atsinešti margu
čius ir jiems krepšelius — ri
densime margučius. Pasisten
kime visi dalyvauti. Bus tikrai 
linksma ir smagu. 

Kuopos globėjos 

Kai kurie sakė, kad galima 
per bibliotekas; kiti jautė, kad 
daug geriau per pačius pažįs
tamus, draugus, savo vaikus, 
vaikaičius. 

Siūlyta iš pradžių neužsi
moti per dideliu mastu, pra
dėti po truputį. Pranas Pranc
kevičius sutiko būti pagrindi
niu tinklavietės vadovu („web-
master"). Romualdas Kriau
čiūnas sutiko „Praeities" skil
telę redaguoti. Redaktoriai ki
toms skiltelėms ieškomi. Vy
tautas Narutis ir Juozas Poli-
kaitis sutiko įeiti į šį tinkla
vietės steigimo branduolį. 
Ateitininkų namai yra oficia
lus tinklavietės adresas. Pra
nas, keletai dienų po pasitari
mo praslinkus, pateikė žinutę, 
kad yra įregistruoti du adre
sai: „world wide web", tai yra, 
ateitis, org ir atnamai.org 

Laiko slinktyje bus prijung
tos kitos tinklavietės prie mū
sų (savotiška grandinė tarp 
kelių) ir su Lietuvos tinkla
vietę, kad būtų galima per 
mūsų puslapius pasiekti Lie
tuvos tinklavietę. 

Galvojama tinklavietės pus
lapius, jos žinias keisti kiek
vienų metų ketvirtį. Kai ku
rios žinutės nesikeistų, ir 
liktų tos pačios per veiklos 
metus, kaip: vietovių veiklos 
kalendoriai, globėjų vardai bei 
adresai. Kiti skyreliai, tokie, 
kurie turėtų pagrindinius 
straipsnius arba kūrybą, keis
tųsi minėtu laikotarpiu. 

Tikima, kad ir jaunimas 
laisviau prisidės prie šios 
tinklavietės. Buvo nutarta, 
kad periodiškai reikės vertinti 
tinklavietės turinį ir skaity
tojų „apsilankymą". Apie tink
lavietę bus daugiau žinių jai 
pradėjus veikti. 

Laima Šalčiuvienė 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medkal Center 

10400 75 St.Keno8ha.WI 53142 
(414)6976990 

Valandos pagal susitarimą 

Tedžiūgauja širdys — teskamba varpai — Kristus kėlės, Ale
liuja! 

Kristaus Prisikėlimo šventė tesuteikia visiems ateitininkams 
vilties bei ištvermės žengiant į trečią krikščionybės tūkstant
metį. 

Ateitininkų sendraugių sąjunga 

Kristaus Prisikėlimo šventėje linkime visiems ateitininkuos 
šeimos nariams geriausių šv. Velykų, o visiems studentams 
ateitininkams pasiryžimo ir ištvermės moksle bei kasdieninia
me gyvenime. Tegul Kristus nušviečia mums kelią, kad ga
lėtume įgyvendinti savo organizacijos šūkį — Visa atnaujinti 
Kristuje. 

Studentų ateitininkų sąjunga 

Brangieji sesės ir broliai Kristuje, Velykų ryto saulėtekyje at
naujindami Krikšto pažadus, priimkime džiaugsmingą trimitų 
kvietimą rinktis prisikėlusį Kristų mūsų gyvenimo vadovu! 

Laima Šalčiuvienė 
„Iš ateitininkų gyvenimo" 

redaktorė 

Mielos ir mielieji, 

Prisikėlęs Kristus teatnaujina mumyse ir tėvynėje Lietuvoje 
tarpusavio meilę ir pasiaukojimą. 

Ateitininkų šalpos fondo valdyba 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Man S t 
MattB8Son.IL 60443 
Tai. 700-7484033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915W.171St 
Tmley Park, IL 60477 

7084144871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU. IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-2464581 
6449 S. Putas* Road 

Valandos pagal susitarimą 

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 25 - l iepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

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

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

Liepos 25 - rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

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

Liepos 25 d. — Dainavos 

metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

L e m o n t e 
Biržel io 6 d. — Čikagos 

ir apylinkių ateitininkų Šei
mos šventė, kartu su metine 
Ateitininkų namų gegužine, 
vyks Ateitininkų namuose ir 
ąžuolyne. 

Clevelande 
Kovo 27-28 d. — rekolekci

jos jaunimui. Ruošia mokslei
viai ateitininkai. 

Ba landž io 17 d. — Abitu
rientų pokylis. Rengia skautai 
ir ateitininkai. 

Birže l io 6 d. — Clevelando 
ateitininkų metinė šventė. 
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DR. DOMAS LAPKUS 
vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

DR. DALIA JOD\AfAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava.. Ste. 201 
(skersai gatves nuo Good Samaffian ioomnės) 

Dovmers Grova, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos nutarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-778-8969 arba 773-489-4441 

DR. VILIJA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hariem, Brtdgeview. n. 60455 

Tat 708-584-0400 
Valandos panai susitarimą. 

DR. PETRAS KISIEUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708852-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 50 * Ave.. Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trecd. Ststad. 11 -4 v.p. p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chfcago.IL 60852 
l t * 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

D R ELIGIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGUA 

1192 VVaJterSt., LemonLIL 60439 
1301 Copperfiekl Ave.. Suite 113, 

JoUetiL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HietoryHH* 

Tai. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.VIUUSMIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDCAL CUNIC 
15606-127 S t , Lemont. IL 60436 
PtSoaueo Palos CommunHy Hospital 

Silver Crc*» Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2265 

Canšac Dimgnoma, LTD. 
6132 S. KerJzie Ave. 
Chk»go,IL 60829 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tat. 773-735-1540 aitoa 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, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte ba 

kL vietų skausmo gydymo specakstai 
Chicago: 312-726-0600 

East Dundee: 847-551-1212 
McHeroy: 815-363-9595 
Eik Grova: 847-718-1212 

ir UbertyvUie 

DR DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhaim Rd 
Westcheater, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR.LŠONAŠŠEIBUTIŠ 
INKSTU, P0SLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 8. Kedzie Ave. 

Vai.: antro. 2-4 v$$. W ketvd. 2-5 v.p p. 
Šato. pagal susitarimą 

Kabineto M . 773-776-2880 
Namų tol. 706-446-5545 

D R V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 8 3 S t , Buitoank, IL 
% Tet 7 0 8 4 2 3 - 6 1 1 4 
Valandos pagal susitarimą 

DR KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 8t. CNeeao, R. 
Tat. 773-736-5556 

4707 8. e^ert, La Orange. H. 
Tat —6-382-4487 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tat. 773-568-3168 
Namų tat 847-361-3772 
6745 Weet63rd Street 

Vai. ptrmd. ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p p. 
Kitomis dinomis • susitarus 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hilto, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory H«s. IL 
Te l . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hils, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbama lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chica90.IL 60638 
T a i 773-229-9865 

Vasandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0984 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai» 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Suite 310 

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

Downars Grova, IL 60515 
Tat. (630) 4380120 

LINAS SIDRYS,M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 
D R PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60128 

630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fettovr. American Academy of 

Famtty Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

19)947-5278 
947-6238 

320 W. 61 at Ave. 
1 tobeit. Į į 48342 BBj 

NUOLĖ STANKEVrOOTĖ, M.D. 
Board Certified. Intemal Medeine 

Valandos jūsų patogumui 
* * — s- - ^^ — H i l « * * l f t i 1 mt D a a J l A A 

nOfy OTOM froVOTMuneV reTVMOfi 
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LHhuanton Ptaza Ct. et Gestomis Ave. 
Crscago, IL 60829 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Kosove re ikala i p ras 
tėja: NATO oro puolimams 
prasidėjus, yra'žinių, kad ser
bai smarkiau puola albanų 
civilius. 500,000 albanų, pali
kę gyvenvietes, bėga iš Koso-
vo; jau 150,000 civilių pabėgo į 
Albaniją, Macedoniją, Monte-
negro. Tuo tarpu JAV „stealth 
fighter" karinis lėktuvas buvo 
serbų nušautas, (pilotas iš
gelbėtas) ir prie Macedonijos 
sienos serbai užpuolė ir paėmė 
tris JAV karius į belaisvę. Ru
sija siunčia 7 karinius laivus į 
Viduržemio jūrą stebėti NATO 
veiksmus, o Vašingtone Jugos
lavijos ambasada buvo užda
ryta ir diplomatai išvaryti. 
Clinton veiksmų kritikai klau
sia, kodėl JAV kišasi į Jugos
lavijos pilietinį karą, kuris 
negrasina kitų kraštų. Jo 
metu žuvę 2,000 albanų ir 
serbų neprilygsta: dabarti
niam Sudano pilietiniam ka
rui (jau žuvę 2 mln.), Š. 
Korėjos komunistinės valdžios 
žiaurumui (3 mln. mirę badu), 
ir pan. Juo labiau, nes 1994 
m. Clinton valdžia nepritarė 
(iš esmės, neleido) JT taikos 
palaikytojams įsiterpti į Ruan
dos pilietinį karą, nors tuo 
metu jau buvo nužudyta 
500.000 Tutsi. 

JAV kariuomenės pareigū
nai susirūpinę, kad Clinton 
nepasimokė iš Vietnamo karo 
ir Kosove kartoja buvusio 
prez. Johnson klaidas, užuot 
sekdamas Persijos įlankos ka
ro taktiką. Jie siūlo preziden
tui pateikti aiškų Amerikos 
tikslą, bet leisti kariuomenei 
nustatyti bųdą, tą tikslą 
įvykijyti. Vįenas pareigūnas 
pridūrė - istorijoje matome, 
kad visada būna klaida, kai 
prezidentas vaidina generolą. 
( AP, Fox news, WSJ) 

* 
•Balandžio 14 d. bus nu

te is tam J a c k Kevorkian 
n u s t a t o m a bausmė. Proku
rorai stengsis išgauti 10-25 m. 
kalėjimo bausmę. Praeitą sa
vaitę J. Kevorkian buvo nu
teistas už ..Lou Gehrig's" liga 
sergančio ligonio nužudymą. 
(WSJ) 

•Brazil i ja suteikė politinį 
pr ieglobst i Paragvajaus 
prez. Rau l Cubas , kuris pa
šalinimo teismo metu pabėgo 
iš krašto. Teismas vyko ištirti 
Cubas ryšius su buvusiu gene
rolu, kaltinamu vicepreziden
to nužudymu. Generolui politi
nis prieglobstis buvo suteiktas 
Argentinoje. <"WSJ) 

•Š iaurės Indijos tol imuo
se k a l n u o s e vyko 6.8 s t ip
rumo žemės drebėjimas. 
Žuvo 47 žmonės. (Vv'SJi 

•Atmetęs Kongreso pa
siūlymus, prez. Cl inton pri
statė savo Sočiai S e c u r i t y 
ir Medicare planą. Lig šiol 
visų Sočiai Security (S. S.) pa
sitarimų tikslas buvo sistemą 
reformuoti, kad, ateityje, val
džiai užtektų S. S. mokesčių 
padengti pensininkams išmo
kėjimus. (Šiuo metu numaty
ta, kad už 20-30 metų S. S. 
bankrutuos.) Taigi Kongresas 
nešališkai tarėsi kaip reikalą 
išspręsti. Buvo kalbų pamažu 
sumažinti išmokėjimus, padi
dinti mokesčius, pakelti kva
lifikavimo amžių, ir pan. Ta
čiau Clinton užbaigė visas dis
kusijas. J is siūlo bendromis 
valdžios lėšomis padengti pen
sininkams S. S. išmokėjimus, 
ir kasmet tam tikslui skir t i 
62% biudžeto pertekliaus. 
Toks pasiūlymas sukelia rū
pesčių: S. S. ir Medicare pro
gramos smarkiu tempu didėja, 
ir bendromis lėšomis finansa
vimas priverstų smarkiai su
mažinti lėšas, skirtas JAV ap
saugai, įstatymų vykdymui, 
mokslui, ir pan. Tuo t a rpu 
1998 m. JAV biudžetas rodo 
perteklių tik valdžios apskai
čiavimuose; pritaikius p ramo
nės priimtą apskaičiavimo 
būdą, JAV perteklius pavirs ta 
deficitu. (AP, WSJ) 

•JAV prekybos a t s t o v ė 
užbaigė pas i tar imus Kini
joje sakydama, kad da r ne
viskas aptarta, sąryšyje su 
Kinijos priėmimu į Pasaulio 
prekybos organizaciją (WTO). 
Tuo tarpu atskleidimai, kad 
Kinija pavogė naujausią JAV 
branduolinių ginklų technolo
giją, sujungė JAV Kongreso 
narius j bendrą kovą - nu
bausti Kiniją, užblokuojant 
stojimą į WTO. Tuomet JAV-
ėse Kinijos gaminiai būtų 
brangesni. (Wash.Times) 

•Prancūzijos-I tal ijos tu
nel io gaisro ne la imėje žu
vusiųjų žmonių skaičius pa
siekė 40 ir dar padidės. Spė
jama, kad 7 mylių ilgumo 
„Mont Blanc" tunelio ga is ras 
prasidėjo belgų sunkvežimyje. 
(VVSJ) 

•Japonija formaliai pro
testavo, ką seniai į t a r ė -
kad Š. Korėjos laivai šnipinė
ja prie Japonijos kranto . Tuo 
tarpu JAV-Š. Korėjos ginklų 
pasitarimai nepasisekė, nes 
Pyongyang nesutiko rake tų 
gamybos ir eksportavimo su
stabdyti. (WSJ) 

•JAV Vyriausias t e i s m a s 
sutiko nagrinėti , ar un iver 
sitetai turi teisę vartoti s tu
dentų mokesčius remti u-tų 
politines organizacijas. (VVSJ) 

Telaimina visus Prisikėlęs Kristus: 

1999 metų Velykos 
Viešpats prisikėlė! Džiaukitės ir būkite 

linksmi! Aleliuja! 
Belaukdami naujojo tūkstantmečio, žmonės su 

rūpesčiu ieško bet kokio ženklo, kad galėtų atspėti, kas 
ateina. Tačiau mums, vėl švenčiantiems Velykas, Pri
sikėlimo tiesa jau dabar turi atsakymą į visus šios 
ašarų, pakalnės lūkesčius. Mums tereikia nueiti prie 
tuščio kapo ir išgirsti angelo žodžius: „Jo čia nėra... Jis 
prisikėlė, kaip buvo sakęs..." Turime prisiminti, kad 
pats Jėzus mus šiam įvykiui paruošė. Kadangi mes ti
kime, visas rūpestis pavirto džiaugsminga viltimi, 
užtikrinančia, kad Jėzus tebėra su mumis... Jis yra 
Viešpats — gyvas vakar, šiandien ir amžinai! 

Tėvų marijonų vardu, tegul Prisikėlęs Viešpats būna 
su jumis visais: ,,Draugo" administracijos, redakcijos, 
spaustuvės darbuotojais, skaitytojais, rėmėjais ir drau
gais! Prisimenant Velykose skelbiamą žinią, tereikia 
pažvelgti į savo vidų ir suprasite, kad Jėzus niekuomet 
nuo jūsų nebuvo atsiskyręs. Linkiu, kad Velykų rytą, 
kaip Marija iš Magdalos, ir jūs išgirstumėte Prisi
kėlusį Viešpatį tyliai pavadinant jus vardu, už
tikrinant, kad jo buvimas šiame suskilusiame pasaulyje 
yra nesibaigiantis! 

Palaimingų ir linksmų Velykų! 
Kun. Donald S. Petraitis, MIC 

Provincyolas 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 
Džiaugiuosi, galėdamas, Lietuvos Generalinio 

konsulato Čikagoje vardu pasveikinti Jus su 
Šventom Velykom, Kristaus Prisikėlimo švente. 
Šv. Velykos — tikėjimo, vilties, žmogaus dvasios ir 
gamtos atsinaujinimo ir atgimimo simbolis. Ši 
šventė — labai gera proga su atsinaujinimo vilti
mi ir tikėjimu prisiminti atgimstančią tėvynę, 
ypač esant nuo jos toli. Todėl leiskite visiems šio
mis dienomis palinkėti džiugios ir giedrios nuotai
kos, kuri neblėstų ir ilgai po Šv. Velykų. 

Giedrius Apuokas 
Generalinis konsulas 

S. DARIAUS IR S. 
GIRĖNO EKSPOZICIJA — 

VERTINGA 

Vasario 1 d. vyko Muziejų 
ekspertų komisijos posėdis. 
Posėdyje svarstyta Vytauto 
Burinsko privačios S. Dariaus 
ir S. Girėno ekspozicijos mu
ziejinė vertė ir ateities per
spektyvos. Ekspoziciją prista
tęs V. Burinskas papasakojo 
kolekcijos atsiradimo aplin
kybes ir istoriją. Komisijos na
riai, susipažinę su ekspozicija, 
konstatavo, kad sovietmečiu 
surinkta ir nuolat papildoma 
kolekcija, kurios pagrindu 
1993 m. atidaryta nauja ek
spozicija, atspindinti S. Da
riaus ir S. Girėno skrydį bei jo 
reikšmę Lietuvos žmonėms, 
yra neabejotinai vertinga ir 
saugotina; kolekcija ir jos pa
grindu sukurta ekspozicija tai
kytina edukacinėje veikloje; 
ekspozicijos vizualinis spren
dimas yra pakankamai profe
sionalus, tačiau šiuo metu pa
talpų mikroklimatinės sąlygos 
netinkamos, neatitinka muzie
jinių reikalavimų. Komisijos 
nariai siūlo: išsaugoti V. Bu
rinsko sukurtą ekspoziciją; 
esant galimybėms, pastato 
antrąjį aukštą perduoti Aly
taus kraštotyros muziejui, 
kaip tinkamas muziejinei 
veiklai patalpas, ir tuo pačiu 
pasitelkti muziejaus specialis
tus V. Burinsko ekspozicijos 
tobulinimui ir priežiūrai; su
daryti minėtose patalpose tin
kamas muziejaus veiklai sąly
gas (pirmiausiai sprendžiant 
šildymo galimybes). 

KIOSKAI NEŠA 
MILIJONUS MOKESČIU 

Valdininkų pažadai naikinti 
miestų išvaizdą gadinančius 
komercinius prekybos kioskus 
a r paversti juos prekybos pa
viljonais nevirto realybe. Prie
žastis — valstybė iš smulkių 
prekeivių gauna milijonines 
pajamas, todėl toks žingsnis 
biudžetui nebūtų naudingas. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
konsultacinė vadybos bend
rovė „Kontaktas" tyrė komer
cinių kioskų padėtį Vilniuje. 
Paaiškėjo, kad per metus kios
ko savininkas įvairioms vals
tybinėms instancijoms sumo
ka nuo 7 iki 10,5 tūkst. litų 
mokesčių. Sostinėje yra apie 
1,200 kioskų, tad per metus 
prekybininkai miesto ir šalies 
biudžetą papildo keletu mili
jonų litų. 

Neatsilieka ir kiti miestai. 
Pernai Klaipėdos savivaldybe 
iš tokių prekeivių gavo apie 7 
mln. litų. 

Kuriantis ir plečiantis par
duotuvių sistemoms, prekybos 
kioskų veikla tampa vis ma
žiau pelninga. Kioskai jau vi
sai išnyko prie didesnių pre
kybos centrų. 

Kauno bei Klaipėdos valdžia 
kol kas nesirengia suduoti 
mirtino smūgio kioskinin-
kams. Vilniuje prekeivius ban
doma perginti į uždarus pavil
jonus. R. J . 

Danutė Bindokienė 

Kristus, nugalėjęs mirtį, 
suteikia mums amžinojo j 

gyvenimo viltį £ 
Atrodo, kad šiemetinė Ga

vėnia dar greičiau pralėkė, 
kaip paprastai. Argi ne už
vakar kunigas pažymėjo kak
tą atgailos pelenų žiupsniu, 
primindamas, kad — dulkė 
esi, dulke pavirsi... Išdidžiam, 
pratusiam savimi pasitikėti, 
žmogui tas priminimas nela
bai maloniai skambėjo Gavė
nios pradžioje, nelabai priim
tinas ir jai pasibaigus. Gal dėl 
to daugelis stengiasi jį kiek 
galima greičiau pamiršti, gal 
dėl to ir į Gavėnią jau kreipia
ma mažiau dėmesio, nesilai
kant nei krikščioniškų, nei 
lietuviškų tradicijų, kurios 
tas septynias savaites tebesis-
tengia apgaubti rimtimi, susi
kaupimu, malda. Šiandien 
tas žmogus-išdiduolis (net 
save laikantis krikščioniu) į 
tas tradicijas tik ranka numo
ja: tai juk pasenęs paprotys, 
netinkamas ir nepriimtinas 
moderniam, savo laisve be
simėgaujančiam asmeniui! 

Tad šiandien kažkaip liūd
na, kad to septynių mylių 
Gavėnios tilto gale (pagal lie
tuvių liaudies posakį) Velykų 
rytą pražydusi lelija ne taip 
skaisčiai šviečia savo baltais 
žiedais, ne tokj svaiginantį 
kvapą skleidžia. Tačiau dar 
liūdniau, kad tuo „aš darau, 
ką noriu, nesvarbu Bažnyčia, 
nesvarbu lietuviškos Gavė
nios tradicijos!" papročiu, vis 
plačiau „importuojamu" nuo 
gintarinių Baltijos pakrančių, 
taip greitai užsikrėtė ir, čia 
daug dešimtmečių gyvenę 
arba net visą gyvenimą pralei
dę, mūsų tautiečiai, šiaip jau 
labai mėgstantys kritikuoti 
nauiuosius emigrantus iš 
tėvynės... 

Gavėnia vis tik praėjo — ir 
su rimtimi, ir be jos. Lau
kiame didžiojo Velykų ryto 
stebuklo, kurį visai Žemei 
paskelbs varpų aidai ir pirmo
sios „Aleliuja" giesmės akor
dai. Lietuviai senovėje buvo 
įsitikinę, kad į Kristaus Pri
sikėlimo džiaugsmą jungiasi 
visa gamta — net saulė, 
tekėdama Velykų rytą, šoki
nėja, kaitalioja spalvas ir su
pasi, siūbuoja į šalis, lyg 
išdykęs vaikas, ištrūkęs iš 
mamos globos. 

Ne tik saulė, bet visa gamta 
pilna gerosios magijos jėgų, 
tik reikia mokėti jomis pasi
naudoti, pajungti jas savo rei
kalams. O tai, žinoma, dėl to, 
kad Velykos, kaip Kalėdos, Jo
ninės ar daugelis kitų svar
biųjų krikščioniškų švenčių, 
stovi ant senųjų pagoniškų 
papročių pamatų: Saulės grį
žimo, pavasario, vidurvasario 
paminėjimo tradicijų. 

Velykos žmonijai atneša Iš

ganytojo triumfą, nes Jis per ' 
savo Prisikėlimą iš numiru
siųjų „mirties geluonį iš- _ 
rovė", suteikdamas amžjnojo 
gyvenimo pažadą, tačiau jos 
taip pat tarytum at idaro duris . . 
(bent Lietuvoje ir kituose 
kraštuose su aiškiais metų 
laikų skirtumais) pavasariui. , 
Nepaisant, kad gamta ne vi
suomet sutinka su kalendo
riuose nustatyta pavasario 
pradžia, net ir paskutiniai .— 
merdėjančio šalčio pasipurty- ' ' 
mai yra trumpi, nelabai pavo
jingi. Nuo Velykų jau galima 
tikėtis gražesnių, šiltesnių 
orų, sužaliuojančių medžių, 
pražydusių gėlių, o žemdirbys 
— sėjos pradžios. 

Lietuvių tauta, nors vė
liausiai apsikrikštijo iš visos 
Europos, bet. kartą įsisąmo-
ninusi naująjį katalikų tikė- '"'." 
jimą, jį išpažino, juo gyveno, 
ne paviršutiniškai atlikdama 
jo įpareigojimus, kalbėdama 
poterius, bet giliai, neišrau
namai į širdį įsodinusi. Tad 
nenuostabu, kad jos tikėjimo 
nepajėgė su šaknimis išrauti 
joks okupantas. 'Deja, dabar 
lietuvis pats savu noru jo 
stengiasi atsisakyti...) Tai dėl 
to Lietuvoje tokia tvirta Ve
lykų šventės tradicija — daug 
tvirtesnė, kaip Kalėdos ar 
kuri kita bažnytinė šventė. 

KM 

Net paprastas kairme,tis..su- ..-,[ 
prato Kristaus kančios .ir.pri 
sikėlimo vertę. Jis j au tė tikrą ; 
džiaugsmą, kai mirtis, ta 
kiekvieno mūsų pabaisa, pasi
juto bejėge prieš Dievo Sūnų, •» 
savo noru ją sutikusį, kaip at- — 
pildą už žmonijos nuodėmes, 
bet trečiąją dieną prisikėlusį 
iš kapo. Argi reikia stebėtis, 
kad Velykų prasmė rado tokį 
atgarsį lietuvių tautoje, am- ~ 
žiais svetimųjų kankintoje 
žudytoje, bet vis prisikelian- .., 
čioje, laisves velykoms išau- •-•. 
šus. 

Deja. žmogaus gyvenime Ve- --
lykos yra tik viena diena — 
nors ji atneša viltį ir džiaugs- -
mą, bet rūpesčių neišdildo: .: 
po Velykų jie vėl sugrįžta. O ... 
vis tik šiandien tur ime kuo • 
rūpintis — ir pasauliniu mas- -
tu, ir savo tolimoje tėvynėje, ". 
kur šiandien krašto vidaus ,'. 
politiką gaubia tamsūs nesan
taikos, nepasitikėjimo ir •• 
galbūt net keršto debesys. Tad ;.. 
linkėkime vieni kitiems Pri- •.., 
sikėlusio Kristaus ramybės, »« 
linkėkime ne tik linksmų Ve- -
lykų. bet šviesesnio, viltinges- _. 
nio rytojaus ir šventei pasibai- •'•'• 
gus. Tegul pavasario saulė 
ištirpdo visas negeroves ir " 
sušildo visu mūsų tautiečių 
širdis. 

Kristus keles — Aleliuja! " 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.13 Tęsinys 

Žodžiu, mums nenuobodu. Užsikimšę ausis varomės 
pirmyn, renkame pinigus ir esame nutarę važiuoti, 
nors jie ir plyštų beprotestuodami.(...) Nežinau, kaip 
mudu dar iš darbo neišmeta, didesnę dalį laiko pra
leidžiame 'Grandinėlės' reikalams. Kaip katė su pūsle, 
apsikrovusi maišais, skudurais lakstau iš vieno miesto 
galo į kitą ir meldžiu Dievą, kad kada nors galas tam 
ateitų". 

Prasideda eile koncertų — kaupiamos lėšos kelionei. 
Clevelande kovo 1 d. į „Grandinėlės" koncertą susirin
ko per 1,250 žiūrovų, kai salė talpina tik 1,200... Buvo 
pripažįstama, kad tiek daug šokių pažėrus, nebuvo nei 
sumaišties, nei sutrikimų. Visada po didesnių ar ma
žesnių koncertų spaudoje buvo pateikiama, nemaža 
išsamių, kartais jausmingų, vertinimų. „Po metų žiū

r ėdamas kitą „Grandinėles' pasirodymą, regėjau, kad 
šokių kompozicija yra tapusi grynesnė, kad pranyko 
kone visi pridurtiniai dramos meno elementai. Tai jau 
rodyklė į meninį kilimą. Sagio interpretacijos daugeliu 
atvejų įtikinamai liudija tiesą, kad lietuviškos dvasios 
objektyvacijai šokių scena stato kitokius reikalavimus 
ir duoda daugiau galimybių, negu sodiečių kiemai ar 
seklyčios (...). 'Grandinėlė' savo tarptaut ine kalba yra 
viena veiksmingiausių mūsų tautinės kultūros ir lais
vės bylos garsintojų ir gynėjų" — rašė Viktoras Ma-
r iūnas („Draugas". 1970.03.13). 

Rinktiniais žodžiais buvo kalbama apie išskirtinę 
„Grandinėlės" vietą išeivijos gyvenime. „Tik didelė jų 
darbo patriotinė reikšme duoda įkvėpimo ir ištvermės 
vadovui Liudui Sagiui ir jo žmonai Aleksandrai Sagie-
nei (administratorei, viso aparato sukėjai), orkestro 
vadovui Rytui Babickui ir kitiems talkininkams skirti 
savo tau ta i , jos kultūrai ir laisvės kovai sutaupytas 
va landas , mintis ir širdis" („Draugas", ten pat). 

Koncertai New Yorke (04.04) „Laisvės žiburio" radijo 
ketvirtųjų metinių proga. Detroite (04.12) ir Cleve
lande (balandžio 22 d.) — pasaulio „unikume" — 
Kultūrinių darželių pokylyje. Įsteigtieji tautiniai dar
želiai yra visų tautybių dovana Clevelando miestui 
Reiktų paminėti.kad lietuviškame darželyje stovi pa
minklai dr. J . Basanavičiui, dr. V. Kudirkai ir Mairo

niui. Visos šių renginių pajamos keliauja į „Gran
dinėlės" iždą kelionei į Kolumbiją ir Venezuelą. Beje, į 
Kolumbiją „Grandinėlę" pakvietė tos valstybės Švie
timo ministerija (deja, kelionės išlaidų neapmoka). 

„Grandinėlė" nėra pirmoji, skinanti kelius į Pietų 
Ameriką. Ten jau pabuvojo JAV sportininkai ir meni
ninkų trio. Stempužienes, Lapinsko ir Barausko kon
certus lankė daugiau „išlepinto skonio meno mėgėjai. 
o tautinis šokis yra suprantamas, prieinamas ir pa
t rauklus visiems. Tai greičiausiai bet kokį žiūrovą pa
gaunanti meno šaka. Ypač jeigu geras išpildymas. O, 
žinant 'Grandinėlės' pasiruošimą, puikią choreografiją 
ir išpildymo preciziškumą, netenka abejoti, kad ji pa
jėgs uždegti sentimentaliai jaut rų Pietų Amerikos 
žiūrovą, kad ir ramumu dvelkiančiu lietuvišku šokiu. 
Ir mūsų tautos vardas vėl garsiau suskambės šių šalių 
horizontuose" — rašė Br. Nainys („Draugas", 1970. 
03.24), kviesdamas išeiviją kuo gausiau remti šią 
„Grandinėlės" kelionę. 

Kad išeivijos tarpe „Grandinėlei" nebuvo lygių, ne
tenka abejoti. Aukštą meninį šios grupes lygį pri
pažino ir amerikiečių spauda. Galima paminėti Frank 
Hruby iš „The Cleveland Press", kuris pažymi, kad šį 
„talentingų žmonių ansamblį galima laikyti beveik 
profesionalų lygio..". „Ohio Magazine" nurodė, kad 
„Grandinėlės" ansamblis atstovaująs „dažnai jau pa

mirštą šio krašto bruožą, būtent, kad Ameriką sudaro 
daugelis įvairių tautybių grupių, kurios su savo pas
kiromis kultūromis sukuria vieną amerikietišką 
kultūrą" („Draugas", 1970.03.26). 

Pasitaiko vienas kitas kritikos žodis. beje. kritikuoja 
dažniausiai tik savi. Po nepaprastai pasisekusio kon
certo Detroite, kur 1,000 vietų salė buvo perpildyta 
įvairiataute publika, o nuo pat uždangos pakėlimo rki 
nusileidimo, šokėjai buvo palydimi ilgalaikiais, lig šiol 
negirdėtais, plojimais, kur žiūrovus žavėjo grakštus 
šokis, lengvumas, veržlumas, rūbų spalvingumas. Dar 
ir vykę šviesos efektai. Kur buvo pateikta įdomiai su
komponuota ištisa šokių pyne, tarsi vientisas spektak
lis (šiame koncerte dalyvavo 30 mergaičių ir 14 ber
niukų), pasigirdo kritikuojančių. Štai ką rašo VI. 
Selenis: „tie. kurie žinojo apie kritiką, stato klausimą: 
kas geriau (arba tiksliau, kas blogiau), vienas kitas 
spektaklio gabaliukas neautentiškas, nes slaviškas, ar 
kad mūsų jaunimas su slavų tamaromis ir jadvvgomis 
sukurs šeimas? 

Tie, kurie auginame savo šeimose jaunimą, gerai 
žinome, kad jaunimui reikia sambūriu, ansamblių, 
sporto vienetų, nes iki šiol 1 susirinkimus ar net or
ganizacinę veiklą, kartu su suaugusiais jaunimas nesi
davė įtraukiamas. 

(Bus daugiau) 
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LEGENDINĖ TIESA APIE 
VELYKAS 

STASĖ PAUTIENIENĖ 

Kai švenčiame Velykas, jau 
būna pavasaris. Po žiemos 
šalčių visa žemė pabunda nau
jam gyvenimui. Tame nuo
stabiame laiko pasikeitime 
Krikščionių Bažnyčia turi 
reikšmingiausią savo šventę 
— Velykas, Kristaus iš numi
rusių prisikėlimo dieną. Pa
kankamai nepagrįstu supuoli
mu, ši diena pasitaiko kaip tik 
per žydų apeiginę šventę, Pe-
sach. Dievo Sūnaus prisi
kėlimas įvyko sekmadienį, po 
pirmosios pavasario pilnaties. 
Todėl Velykos, pagal mėnulio 
atmainas, negali būti anks
čiau, kaip kovo 21 dieną, ir ne 
vėliau, kaip balandžio 25 
dieną. Nėra žinoma, kada 
ištikrųjų buvo pirmoji Velykų 
šventė, ir ar tai atsitiko tais 
balandžio/kovo mėnesiais. Pir
mieji (.gal) netikslūs kalendo
riai daug ką sumaišė. 

Pasiruošimas Velykų šven
tei prasideda Pelenų diena. 
Kai kuriose šalyse tebėra už
silikusios senos tradicijos — 
karnavalais ir įvairiomis žai
dynėmis sutikti tą dieną. Pie
tinėje Vokietijoje, pavyzdžiui, 
savaitė prieš Pelenų dieną, 
ketvirtadienis, vadinamas 
^Žmonų naktimi". Jų .ada 
būna visur pilna: jos šoka 
gatvėse, krautuvėse, turgaus 
aikštėje, geležinkelio stotyje ir 
turi teisę iškoneveikti kiek
vieną pasipainiojusį vyriškį. 
Po „žmonų nakties" būna „trys 
kvailos dienos"... Visi tada 
dalyvauja gatvės eisenoje su 
įvairiausiomis kaukėmis, šok
dami, dainuodami, linksmai 
triukšmaudami. Visas tas tris 
Jivailas dienas" nėra poilsio 
nei vienam; be perstojo vyksta 
žaidynės, įvairiaspalviai mas
karadai. Paskutinę dieną pa
mažu viskas nuščiūva, sude
ginama simbolinė karnavalo 
iškamša ir paryčiais degėsių 
pelenai išbarstomi po laukus 
naujam derliui. 

Pelenų diena — pirmoji Ga
vėnios diena išaušo, ir tuo 
prasidėjo rimties bei pasnin
kavimo laikas. Kitur, Vengri
joje ir Šveicarijoje, būna 
paprasčiau: vaikinai išdidžias 
merginas, kurios gal kažkada 
kviečiamos nėjo šokti, sugau
dę pririša virvėmis prie 
žydinčių medžių, arba, po jų 
namų langais dainuodami, jas 
pravardžiuoja, o senas panas 
tik aplaisto raudonu vynu. 
Amerikoje, N*ew Orleans mies
te, yra ypač garsus Užgavėnių 
karnavalas Mardi Gras, ku
riam pradžią davė grupė pady
kusių jaunuolių prancūzaičių 
1827 metais, grįžusių atgal čia 
iš savo buvusios tėvynės. Tai
gi, tradicija išsilaikė daugiau 
kaip šimtą metų! 'Mes, losan-

geliečiai, nors ir neturime to
kios senos tradicijos, Užga
vėnių blynus, su įvairia pro
grama, išpuoštoje parapijos 
salėje, mums daugelį metų iš 
eilės paruošia jaunimo ansam
blis „Spindulys", mok. Onos 
Razutienės pastangomis davęs 
pradžią; dabar, mok. Dan
guolės Varnienės vadovybėje 
gaivinamas tuo pačiu entu
ziazmu). 

Po triukšmingų linksmu
tėlių pramogų, rimtis užvaldo 
visus aplinkui. Prisiartino 
Gavėnia. Ji trunka 46 dienas, 
tiek, kiek valandų Kristus 
išguiėjo karste. Tylus, gilaus 
susikaupimo ir apmąstymo 
laikotarpis, susilaikant nuo 
riebaus maisto ir pasilinksmi
nimų, kadaise buvo labai 
griežtai praktikuojamas. Deja, 
dabar vis dažniau ir stipriau 
savo reikalavimus padiktuoja 
nauji laikai. 

Verbų sekmadieniu praside
da Didžioji savaitė. Nors pati 
iškilmė yra labai džiuginanti: 
prie Jaruzalės vartų minios 
pasitinka Kristų, Jam taką 
iškloja tik ką išsprogusių pal
mių ir gluosnių šakelėmis, 
gatvių grindinį pridengia 
skraistėmis. Vien asiliukas, 
labai jau kukli keliavimo prie
monė, savo raitą pakeleivį 
Kristų neša tyliai susikaupęs. 
To momento atminimas, sako
ma, yra viena pačių gra
žiausių mūsų religijoje. Iki šių 
dienų kiekvienoje Romos kata
likų šalyje, palmių ar gluosnių 
jaunutės atžalos tebėra dalis 
anos gražiosios eisenos, laimi
nančios žmones ir jų namus, 
netgi apsaugančios gyvenimą 
nuo pikto. 

Didžiosios savaitės pasku
tinės keturios dienos tamsiu 
liūdesio šešėliu apgaubia ti
kinčiųjų pasaulį. Penktadie
nis, Kristaus kankinimų pa
baigos ir mirties diena, yra 
laikoma pačia didžiausia 
švente, daugelyje valstybių 
netgi nedarbo diena. Anglia
kasiai atsisako nusileisti į 
šachtą, nes požemyje gali iš
tikti nelaimė; kalviai atsisako 
kaustyti arklius ir apskritai 
kalti vinis, nes ant Kalvarijos 
kalno vinys buvo naudojamos 
tokiam baisiam darbui; ugnis 
nebuvo žarstoma metalinėmis 
ietimis; žvejai vengdavo leistis 
žvejybai į jūrą; moterys — 
skalbti, nes vanduo galįs nusi
dažyti krauju arba padžiauti 
baltiniai — raudonomis dė
mėmis. Ispanijoje daržininkai 
betgi pasirinkdavo sodinti bul
ves, arbūzus ir kitas daržoves, 
tikėdami, kad ir sėklos duos 
geresnį derlių, nes žemė tą 
dieną esanti švari, apvalyta 

Ona Krikščiūnienė. Jurgis Krikai; -.:;.-. 

TĖVAI APDOVANOTI ŽŪVANČIŲJŲ 
GELBĖJIMO KRYŽIUMI 

DANA KARUŽIENĖ 

1998 m. rugsėjo 17 d. tele
grama iš Lietuvos buvo pra
nešta, kad prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo mūsų 
tėvus — Oną ir Jurgį Krikš
čiūnus — (po mirties) Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžiumi, nes 
jie vokiečių okupacijos laikais 
išgelbėjo žydę ir ją slėpė savo 
namuose. 

Apdovanojimą mums, trims 
Onos ir Jurgio Krikščiūnų pa
likuoniams, žadėjo įteikti Lie
tuvon ambasadorius JAV Sta
sys Sakalauskas arba genera
linis konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas. Po kelių pasi
teiravimų pagaliau konsulas 
medalius mums atidavė š.m. 
vasario 22 d. Esame dėkingi 
Lietuvos Respublikos prezi
dentui už mūsų tėvų įver
tinimą. 

Buvo turbūt 1942 ar 1943 
metai. Mūsų šeima: tėvai Jur
gis ir Ona Krikščiūnai, brolis 
Gytis, sesuo Julija ir aš — 
Dana — gyvenome Kaune. Vo
kiečiai dar jautėsi tvirti. Mano 
mama tuo metu jau nedirbo 
(anksčiau mokytojavo Meno 
mokykloje), bet palaikė drau
giškus ryšius su Meno mokyk
los direktoriaus Igno Šlapelio 
šeima. 

Kartą mus aplankė I. 
Šlapelis ir ilgai su tėvais ta
rėsi. Po to tėvai mums pra
nešė, kad pasamdė tarnaitę, 
kuri greitai ir atvyko. Jos var-

nuo nuodėmės ir šėtono... 
Religinės apeigos Didįjį 

Penktadienį yra gedulingos, ir 
psalmių gaida gūdžiai graudi. 
Kristaus mirties valanda ir jo 
Motinos Marijos skausmingas 
vaitojimas apjuosia visą žemę 
su vilties prošvaiste atpirkimo 
kančioje, „...kai aš buvau gi
liame sielvarte, Tu išgelbėjai 
nuo pražūties mane, o Vieš
patie: ir aš apie tai kalbėsiu 
žmonijos kartų kartoms ir jos 
Tavo šventą vardą per amžius 
minės..." 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

Ž G V A W Č i q j q GELBĖJIMO 
KRYŽIUS 

Žemaitijoje. Kaune buvo likę 
tik tėvai ir Elena. Tėvas ruo
šėsi pasitraukti. Elena labai 
norėjo važiuoti kartu, bet 
tėvas griežtai atsisakė ją pa
imti, manydamas, kad kaime 
ją tikrai atpažintų. Be to, 
nežinojo, kokie bus mūsų pla
nai ir ateitis. Taip Elena-Ida 
liko mūsų name. 

Bolševikams atėjus, greitai 
ten atsirado ir daugiau žydų. 
Mama iš Vokietįjos jai buvo 
parašiusi laišką, bet atsakymo 
negavo. Vėliau paaiškėjo, kad 
už tą laišką Elena buvo tardo
ma. Su mūsų giminėmis ne
bendravo. Tik po Stalino mir

ties atidavė mūsų nuotraukas 
giminėms. 

Mamos sesuo, grįžusi iš Si
biro, buvo užėjusi, bet Elena 
atsisakė su ja kalbėti. 

Kai Julija vėliau lankėsi 
Lietuvoje, buvo su Elena su* 
sitikusi, bet toji jau nelabai 
susigaudė. Po to greitai mirė. 

Seneliams paskirtais meda
liais labai džiaugiasi vaikai
čiai ir ypač provaikaičiai, nes 
laiko savo senelius didvyriais, 
nebijojusiais išgelbėti žydės 
gyvybę, nors jiems patiems, 
jeigu naciai būtų sužinoję, 
grėsė didžiausia bausmė. 

tas, nuaidėjo jam ilgiausių 
metų linkėjimas. Prisiminimų 
žodį tarė Valytė Skridulienė ir 
Gediminas Lapenas, drauge 
pasveikindamas ir Juoze Dau
gėlienę dieną prieš tai šven
tusią savo vardadienį. 

Po sveikinimų ir linkėjimų 
trumpai, labai nuoširdžiai vi
siems draugams ir savo myli
mai žmonelei Janinai padė
kojo Mečys Rumbaitis. 

Gimęs Amerikoje augo, 
mokslus baigė Lietuvoje, tė
vynę paliko bolševikams ar
tėjant į Lietuvą. Po karo, 1948 
m. iŠ Vokietijos grįžo į Ame
riką. Nelengvas tremties ke
lias buvo Janinai ir Mečiui 
Rumbaičiams. Amerikoje pir
miausia įsikūrė Philadelphi-
joje ir įsidarbino Sculkull Ri-
ver Project Engineers. Laiko 
tėkmėje darbovietės keitėsi. 
Persikėlė į Amsterdam, New 
York, ir dirbo F. H. Harris 
inžinerijos bendrovėje prie 
planavimo, statant New Yorke 
Thruway. 

1956 m. buvo pakviestas 
dirbti National Park Service, 
San Francisco mieste, Kalifor
nijoje. Projektavo ir vykdė 
įvairius statybos projektus. 
Dirbo Yellowstone National 
parke, Lake Mead National 
Recreation Area ir kituose 
parkuose. 

1963 m. perkėlė į Philadel-
phiją, kur prižiūrėjo projekta
vimo ir statybos darbus aš
tuoniose pietryčių valstijose 
esančius valstybinius parkus 
ir istorines vietas. 

MEČIO RUMBAIČIO AŠTUONI 
DEŠIMTMEČIAI 

Jau lizdelis nebetuMias Nuotr. V. Maželio 

das buvo Elena, esą lenkiškos 
kilmės, našlė. Turėjo ir gimi
mo metrikus. Vėliau ji man 
pasakė, kad ii tikrųjų yra 
žydė, pabėgusi iš geto. buvusi 
mamos mokine. Tikroji jos 
pavardė — Ida Galantaitė. 

Jos išvaizda nebuvo labai 
žydiška, tik labai garbanojosi 
plaukai, ir tai ji laikė nelietu-
viškumu. Tuos savo plaukus 
nuolat plaudavo, paskui užsi
rišdavo skarute, o tada jie rai
tėsi dar daugiau. 

Tarnaitės kambarys buvo 
mažas, už virtuvės. Kai Elena 
atėjo, tame kambaryje ant sie
nos kabojo Madonos paveiks
las, kurį ji prašė palikti, kad 
būtų mažiau įtarimo. Ant sta
liuko ji pasidėjo šukas, šepetį 
ir vedrodį, papuoštą sunkiu si
dabru. Tie daiktai tikrai buvo 
nelietuviški ir netarnaitiški. 
Manau, kad tai buvo jos vie
ninteliai daiktai, pasiimti iš 
namų. 

Elenai nebuvo leista atida
ryti durų, jei kas ateidavo, nei 
rodytis prie >večių- Nežinau 
dėl to, bet ji dažniausiai vis 
tik praeidavo, arba ką atneš
davo. Kartą susirinko mamos 
draugės. Jos vaišinosi ir šne
kučiavosi. Tada pro kambarį 
praėjo Elena. Viena ir sako: 
„Pas jus ir valgiai žydiški, ir 
tarnaitė į žydo panaši". Mama 
nesugalvojo, ką atsakyti, bet 
laimei pati išsitarusioji susi
gaudė ir tuoj pakeitė temą. 

1944 m., bolševikams artė
jant prie Kauno, mes buvome 

1999 m. kovo mėn. 22 d. 
kultūrtechnikas Mečys Rum
bai tis, gyvenantis Daytona 
Beach, FL., artimųjų draugų 
būryje šventė savo amžiaus 
aštuoniasdešimties metų su
kaktį. Jo žmona Janina kovo 
20 d. suruošė šaunias vaišes, 
kurių metu prisimintas jubi
liato ilgokas gyvenimas. 

Vaišės pradėtos Anicetai 
Mažeikienei sukalbėjus mal

dą, padėkojant Aukščiausia
jam už mielą draugystę. Pa
prašyta Dievulio mielam Me
čiui sveikatos, ramaus, gra
žaus gyvenimo. Šaunių vaišių 
metu sveikinimo žodį tarė 
Jurgis Janušaitis, visų daly
vių vardu išreikšdamas ge
riausius linkėjimus, prisimin
damas Mečio Rumbaičio drau
giškumą, meilę draugams, Šei
mai ir gerąsias jo būdo sa
vybes. Pakeltas šampano tos-
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Mečys Rumbaitis 

Vėliau buvo perkeltas į 
Washingtoną toms pačioms 
pareigoms. 1974 m. jo įstaigą 
perkėlė į Denver, Colorado, 
kur buvo pagrindinė planavi
mo ir statybos įstaiga visiems 
valstybiniams parkams. Šiose 
įstaigose Mečys Rumbaitis 
vykdė atsakingas pareigas, 
turėjo didelį pasitikėjimą ir 
buvo labai gerbiamas. 

Nuskubėjo daug metų, visur 
keliauta, visur dirbta, kol 
1983 m. pasitraukė į už
tarnautą poilsį ir ramesniam 
gyvenimui persikėlė į gražų, 
kurortinį, prie Atlanto, Dayto
na Beach, FL. Čia Janina ir 
Mečys Rumbaičiai labai 
gražiai įsikūrė, visai arti prie 
Atlanto, turi daug artimų 
draugų. Abu Rumbaičiai 
veiklūs šio telkinio nariai: uo
liai lanko visus, įvairius ren
ginius, nuoširdūs aukotojai, 
remia spaudą, kitų organiza
cijų veiklą o stambia auka 
tapo ir Lietuvių fondo nariais. 
Rumbaičiai pasižymi vaišin
gumu, svetingumu, drau
giškumu. O Mečys visuomet 
tylus, gerbiantis kitų nuomo
nę, visuomet vertinamas po
kalbiuose ar suėjimuose. 

1941 m. Vilniuje sukūrė gra
žią, lietuvišką šeimą su Jani
na Jurgelevičiūte ir šiemet 
švenčia penkiasdešimt aštuo
nerių metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Džiaugiasi lai
mingu gyvenimu, išmokslintu 
sūnumi Arvydu ir vaikaite 
Kristina. 

Mečio Rumbaičio nepasikar
tojanti šventė praėjo gražiai. 
Tenka palinkėti Jam laimės, 
sveikatos ir gražaus gyvenimo 
po mėlynu Floridos dangumi. 

Ju rg i s Januša i t i s 

http://ATSVLdworldnet.att.net
http://www.americantravelservice


VINGRŪS MARGUČIO 
RAŠTAI 

DR. LIBERTAS KLIMKA 
' Jr . Jt 

„Ab ovo*— sakydavo romė
nai—viskas atsiranda iš kiau
šinio. Įvairių tautų mitai, 
etiologinės sakmės pasakoja, 
kaip iš stebuklingo paukščio 
kiaušinio išriedėjo pasaulis. , 
Mūsų šiaurinių kaimynų suo
mių epe „Kalevaloje" išdai
nuojama: 

„Ii vieno kiaušinio pusės 
Žemė — motina išėjo, 
Iš kitos kiaušinio pusės — 
Mėlynas padangių skliau

tas; 
Ii dalies geltono trynio 
Saulė šviečianti pakilo, 
O iš baltymo padangėj 
Pilnas mėnuo pasirodė; 
Iš margos kiaušinio luobos 
Aukštos žvaigždės pasida

rė'... 
(J. Marcinkevičiaus 

vertimas) 
Kiaušinis — kosminio em

briono simbolis. Žmonės, gy
venę vidutinėse platumose, 
labai laukdavo paukščių par-
skrendant; jie atnešdavo pa
vasarį, kar tu ir išsigelbėjimą 
nuo šalčio bei bado. Todėl su
dievino paukštį, laikydami jį 
genties geradariu. Senosios 
Europos mitologijoje, kaip tei
gia jos tyrinėtoja, įžymioji ar
cheologė Marija Gimbutienė, 
deivė Paukštė buvo viena 
svarbiausiųjų. Pirmąjį pava
sarį rastą kiaušinį senovės 
žmonės aukodavo personifi
kuotoms gamtos jėgoms, iš
reiškiančioms atbundantį 
naują gyvybės ciklą. Kiauši
nis būdavo dažomas raudo
nai , kraujo ir ugnies spalva, 
pažymimas deivės ženklu — 
paukščio pėdele. 

Ką supratęs apie pasaulį 
bei gamtoje vykstančius reiš
kinius, žmogus stengdavosi 
perteikti sa^b palikuonims. 
Kol neturėjo dar rašto, tai ga
lėjo padaryti tik įvairiomis 
meno formomis. Kiekvienas 
ženklas, simbolis kitados buvo 
prasmingas. Tautų, kurių kul
tū ra pasižymi tradicijų peri
mamumu, liaudies mene tikė
t ina rasti senojo pasaulėvaiz
džio aidų. Per ilgus šimtme
čius užsimiršo pirmapradė 
ženklo ar ornamento prasmė. 
Tačiau margintojas paprastai 
atkartoja tai, ką matės vai
kystėje iš savo senelių. 

Lietuvos muziejuose turime 
tris nemenkus margučių rin
kinius, siekiančius dar ir XIX 
amžių. Tai T. Daugirdo rin
kinys M. K Čiurlionio dailės 
muziejuje, B. Buračo kolekcija 
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje ir Mokslo draugios rin
kinys Lietuvos valstybiniame 
muziejuje. Štai ta rp jų ir verta 
pasidairyti pirmapradžių or
namentų, artimesnių archeti
piniams ženklams, išreiškian
čių mitologiškai suvoktą pa
saulį. 

Margutis dažniausiai kokio 
nors ornamento juosta dalija
mas pusiau. Nereta, kad ji su
sideda iš paukščio pėdelių. Tai 
begalinė juosta, einanti ir ei
nanti aplinkui: pavasaris su 
paukščiais sugrįžta kasmet. 
Dar ši skiriamoji juosta suda
roma iš spindulių. Galima ma
nyti, kad tai tekančios ir besi
leidžiančios Saulės atvaizdai, 
išdėlioti pakaitomis. Jų ne
nutrūkstanti seka perteikia 
bėgančio laiko idėją. Diena po 
dienos, mėnuo po mėnesio, 
metai po metų... Tai ciklinė 
laiko samprata, būdinga žem
dirbiškos kultūros tautoms. 
Taigi laiko juosta margutį 
padalijo pusiau. Viršuje dan
gus; jame šviečia dienos Sau
lė. Apačioje — požemio ma
rios, kuriose Saulė skendi 
naktį. Dažnai abi saulutės 
vaizduojamos apsuptos danty
tais, taškuotais ratais. Tai su
artos, įdirbtos ir rasos laše
liais apšlakstytos dirvos sim
boliai. Dieninė Saulė glosto ją 
šiluma, naktinė atgaivina ra
sa. Margučio dalijimą į dieną 
ir naktį „patvirtina paprotys 
pirmąją Velykų dieną daužti 
tik smailųjį kiaušinio galą, 
antrąjį — ir bukąjį. 

Jei kiaušinis apvedamas 
juosta išilgai, lieka nemaža 
vietos ir šonuose, kur gali 
tilpti jau didesnis ženklas. 
Seniausiuose margučių pa
vyzdžiuose čia rasime vėlgi su 
Saule susijusius simbolius. 
Tai Pasaulio Medis, žaltys su 
Saulės karūna, Saulės ve
žimas, lygiadienių priešprie
šos ženklas, pasaulio surėdy
mo schema. Pasaulio Medis 
atspindi mitinės Visatos tri-
dalę vertikaliąją struktūrą. 

"Pasaulio medis" 

'9'. }^ 

. "Žaltys" 

"Saulės vežimas" 

"Lygiadieniai" 
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.Saulė ir pasaulis" 

a 

VINGRIŲJŲ RAŠTELIŲ RAŠYTOJĖLĖ 

Jadvyga Penčylien* 

Velykoms artėjant vėl iš
ryškėja viena įdomiausių lie
tuvių liaudies meno rūšių — 
margučių marginimas. Nėra 
abejonės, kad visi savo na
muose puošiame velykinį sta
lą lietuviškais margučiais — 
ir vašku margintais, ir sku
tinėtais. O jų raštų tiek, kiek 
danguje žvaigždžių, kiek mar
gintojo vaizduotėje gražių pa
vyzdžių. 

Jos dalis jungia žaltys, išreiš
kiantis gamtos vieningumą. 
Geltona karūna, pomėgis šil
dytis įsliuogus medin — arti
na šį gyvį prie Saulės. Sako
ma: jei užmuši žaltį, Saulė 
tris dienas verks, nepatekės. 
Antra vertus, žaltys — pože
mio gyventojas, besislapstan
tis po medžio šaknimis. Štai 
kodėl jis vyniojasi įvairių tau
tų legendose apie gyvybės me
dį, užauginusį pažinimo vai
sius. Pasaulio Medį, matyt, 
kitados vaizdavo ir velykinė 
dirbtinė eglutė — „kiaušinin-
kas". Metų pradžią perkėlus į 
žiemą, ji tapo Kalėdų eglute, 
įdomūs ir kiti margučio orna
mentai. 

Indoeuropietišką proistorę 
mena Saulės vežimo įvaizdis. 
Jį traukia dvyniai žirgai 
Ašvieniai, sanskritiškai vadi
nami Asvin. Jiedu suka ir 
kasmetinį saulėgrįžos ratą. 
Šio rato keturios pozicijos ma
tomos pasaulio surėdymo sce
noje; tai kraštinės Saulės te-
kos ir laidos padėtys — per 
Kalėdas ir Kupoles (Jonines). 
Kalendorinę prasmę galima 
įžvelgti lygiadienių priešprie
šos ženkle: laiko „kasa" galėjo 
žymėti mėnesių skaičių. Tarp 
pavasario ir rudens jų telpa 
šeši. 

Pakartoję vaško potėpiu ar 
peiliuko rėžiu senuosius žen
klus ant velykinio margučio, 
tarsi prisiliečiame prie tolimo 
laiko, sustingusio tautos kul
tūros ištakomis, tarsi nutie
siame tiltus per šimtmečius, o 
gal ir tūkstantmečius į baltiš
kąją proistorę. 

'Ą 
,--^ 

***$c 
5 S 

baigoje, o 1949 m. atvykusi į 
Čikagą. 

Belieka tik pasidžiaugti 
mūsų nagingų lietuvių — liau
dies menininkių ir menininkų 
darbais, kurių pagalba jie gar
sina savo tėvynės liaudies 
meną ir kultūrą. 

D.B. 
Liaudie* menininkė Uršulė Aštriem, demonstruoja savo velykaičius. 

SIMAS AUGAITIS — MARGUČIŲ 
MARGINIMO 

SPECIALISTAS 

Tačiau lietuviški velykaičiai 
yra daug daugiau, negu tik 
veiksmas, panardinant virtą 
kiaušinį į pirktinių dažų in
delį: reikia ir sumanumo, ir 
įgudimo, ir net patiems na
mie, pagal „senus receptus", 
dažų pasigaminti. Ne visi turi 
laiko (ar sugebėjimų) tai pada
ryti, todėl, bent Čikagoje, kas
met Balzeko Lietuvių muzie
jus ruošia margučių margi
nimo kursus, kuriems vado
vauja pasižymėjusi liaudies 
menininkė iš Grand Rapids, 
Mich., Uršulė Astrienė. Šie 
kursai yra populiarūs — juos 
lanko ir nelietuviai. Taip yra 
populiarinimas lietuvių liau
dies menas ir apskritai mūsų 
tautos kultūra. J au kelinti 
metai girdime apie margučių 
marginimo menininką Liudą 
Voladką, kuris ir lituanis
tinėse mokyklose, ir šeimų 
klube dalinasi savo patirtimi 
bei talentu, pamokydamas 
marginti margučius. 

Yra ir daugiau mūsų tarpe 
„auksarankių margintojų". 
Apie vieną jų. Simą Augaitj, 
šiame numeryje rašo Ed. 
Šulaitis, o kovo 26 d. d. „Daily 
Southtown" laikraštis skyrė 
daugiau kaip puslapį, Pasau
lio lietuvių centre Lemonte 
gyvenančiai, Jadvygai Penčy-
lienei, pailiustruodamas 
straipsnį spalvotomis nuo
traukomis. 

J. Penčylienė j au 92 metų 
amžiaus, šviesaus veido-, 
užkrečiančios šypsenos ir gerų 
akių močiute, kasmet numar
ginanti bent 100 gražiausių 
margučių. Ji naudoja sku
tinėjimo techniką ir straipsnio 
autorei (Cathleen Falsani) pa
pasakojo apie lietuviškų mar
gučių simboliką, kilmę, reikš
mę. Paminėta, kad J. Penčy
lienė yra buvusi mokytoja (ji 
dirbo ir lituanistinėse mokyk
lose Čikagoje: Kristijono Do
nelaičio bei ŠvC, M. Marijos 
Gimimo parapijoje), iš Lietu
vos, kaip karo pabėgėlė, pasi
traukusi Antrojo pas. karo pa-

Velykiniame laikotarpyje 
visi mes — dideli ir maži — 
galvojame apie margučius. 
Daugelis juos dažome ir kitais 
būdais puošiame. Tačiau gerų 
margučių specialistų išeivi
joje, atrodo, ne tiek jau daug. 

Čia norisi pakalbėti apie 
vieną geriausiųjų šios srities 
meistrą — Simą Augaitį, gy
venantį Watertown, CT. Jis 
su pertraukomis jau apie pus
šimtį metų dirba šioje liau
dies meno šakoje ir, jo apskai
čiavimu, į pasaulį yra išleidęs 
apie porą tūkstančių margu
čių, kurie rado prieglobstį, 
įvairiuose žemynuose esan
čiose, privačių žmonių kolek
cijose ir muziejuose. 

Šis, iš netoli Sintautų esan
čio Valakbūdžio kaimo, kilęs 
zanavykas, lankęs Šakių ..Ži
burio" gimnaziją, dirbęs Lie
tuvos banko Šakių skyriuje. 
apie pusšimtį metų gyvena 
JAV. Jis atvykęs Amerikon 
26 metus išdirbo metalo fabri
ke, įsigijo namelį ir sklypelį 
žemės. 

Kaip jis sakosi, vakarais 
bandė kopti į mokslus: studi
javo architektūrą, bet, jo žo
džiais, „nieko nebaigė ir nie
ko neišmoko". Tačiau jau
nystėje iš mamos paveldėta? 
potraukis liaudies menui 
plėtėsi ir didėjo. 

Dabar Simas jau pensinin
kas, tai turi daugiau laiko sa

vo pomėgiams. J is ne tik mar
gučių marginimo specialistas, 
bet ir medžio drožėjas, vario 
kalėjas. Turi pomėgį ir piešti. 
Jo kūrybos pavyzdžių yra 
daug, ir juos kartais Simas 
parodo ir kiliems. Jo liaudies 
kūryba domisi ne vien tik lie
tuviai, bet ir amerikiečiai. 
Vietinėje bibliotekoje jis su
rengė margučių marginimo 
pamokas. 

Beje, jis yra ir tulpių augini
mo specialistas ir savo darže 
jų daug prisisodinęs. Iš at
siųstų nuotraukų galima pa
justi tik dalinį jų grožį. Kaip 
dažo ir puošia margučius mū
sų tautietis Simas? Štai, ką 
jis sako: 

„Maisto parduotuvėse sten
giuosi išsirinkti kiaušinius ne-
groblėtus ir be spurgų. Kurį 
laiką juos laikau kambario 
temperatūroje, o vėliau verdu: 
pradžioje ant silpnos ugnies, o 
tada vis keliu temperatūrą. 

Būnu paruošęs stiklines su 
kelių spalvų dažais. { kurias 
labai atsargiai leidžiu kiauši
nius. Palaikysi kiaušinį da
žuose ilgiau — gausi tamsesnę 
spalvą, o jeigu iškeli greičiau 
— ta spalva silpnesnė. Tada 
palaukiu, kol nudžiūsta. 

Prieš pradedant skutinėti, 
popieriuje išsibraižau vaizdą, 
kaip margutis turi atrodyti. 
Tarp ornamentų bandau įpint; 
religinius ar gamtos simbo
lius. Vieno margučio skutinė

j imas man užtrunka 2-3 va
landas, o kartais — net ilgiau. 
Vašku darant, gerokai trum
piau — nuo 20 iki 30 minu
čių'". 

S. Augaitis papasakojo ir 
apie margučius Lietuvoje, nes 
jis, ten viešėdamas, aplankė ir 
Nacionalinį muziejų, pamatė 
ten sukauptus liaudies meno 
tu r tus , o jų tarpe ir daugybę 
margučių. Jie t en ' suk rau t i į 
dėžes, suskirstyti į įvairias 
šakas . J i s teigia, kad mūsų 
tėvynėje margučių menas la
bai populiarus — vyksta jų pa
rodos, gražiausi vežami 
užsienin. Gražiausieji margu
čiai Lietuvoje parduodami po 
30 litų, o nuvežti į Londoną — 
30 dolerių. 

Pats S. Augaitis savo mar
gučių nepardavinėja — juos 
išdalina draugams, pažįsta
miems, perleidžia kolekcijoms 
ar muziejams. Kas metai bent 
po porą tuzinų margučių pa
gamina. 

E. Šu la i t i s 

• # • • * • • * » • » * • ' 

i . . . . , . . - • - • > < • • — • 

Simo Augaifio skutinėti marčiai 
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Yra darbas d v i e m a s m e n i m s 
s laugos n a m u o s e . 

Reikalingas le idimas dirbti, 
vidutiniška anglų kalba. 

T e l . ( 8 4 7 Į 6 0 8 - 7 4 1 4 . 

HELP VVANTED 

AMERICAN TRAVEL ABROAD, 
a leading tour operator to Europe, 
is iooking for a reservation agent 
with travel backgrourtd. Expenence 
in SABRE. APOLLO a plūs. Mušt 
be fluent in Lithuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
vvorking conditions and excellent 
pay. Please fax resumes to 
7 7 3 - 4 6 7 - 0 7 0 1 . 

/*Avev> 

I š n u o m o j a m i 2 k a m b . 
su baldais antrame aukšte 

atskirai arba kartu. 
Te!. 7 7 3 - 9 2 5 - 7 4 2 8 . 

B U S I T E L A I M I N G I , 
B U S I T E D Ė K I N G I , 
U Ž P U I K I Ą 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 Ą K A I N A I 

LieU!\a=-i|c/min. 
MV-#iin. 

Butai pensininkams, modemus, 
erdvūs, savarankiškai tvarkyti?, 
lietuviškoje aplinkoje, Nek. Pr 

Marijos Seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 

Villa Maria, P.O. Box 155 
Thompson, Ct. 06277 

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

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

Tel. 708-795-1290 

^k ^% j i per minute 

^ T a a a a a ^ Anytime 

to LITHUANIA 

630-25T-8652 
338-615-2148 

K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

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

-<)v ;j---2'>6" Apolonijai. 

Low Rates (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 

ANYVVHERE 
6 second billing 
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 
marketel@ix.netcom.com 

^BROAD,INC 

MALN OFFICE 
5316N.MILVVAUKEE AVE., 

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

j PAYASAKIDIKAJMOS 

r \ Ryga 
j ^ \ Kijevas 
W Lvovas 

Y,j^ Minskas 
frpjjy Vilnius 
*WW Maskva 
'm St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$497 
$478 
$478 
$478 
$460 
$450 
$497 

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

3000 N'.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONTAVE., 
C H I C A G O . I L 60641. 

TEL. 773-685-2020. 

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

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

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

NDLES OFFICE 
9509 N.MILVVAUKEE 

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

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 į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v, 
t*L 708-652-2110. 

Kaune, Maironio g., šalia Karo 
muziejaus, parduodamas erdvus, 
labai šviesus butas. Du miegamieji, 
dvi vonios, salionas, valgomasis ir 
pilnai įrengta virtuvė. Bendras plotas 
115 kv.m. Trys balkonai, parketas, 
aukštos lubos, telefonas, uždaras, 
užrakinamas kiemas pastatyti auto
mobiliui Kaina $67,000. 

Tel. 941-514-1515, Naples, FL. 

TIKKAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU B Ū D ų y 
.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 Fa' - Cheese D.iiry. 'r>c 
4?95 Vi l lertr ;cjnta:n Ml 49413 

Siųsti pinigus perWESTERN UNION 
taip saugu ir greita, 

lyg jūs pats juos nuvežtumėt! 

Tik VVESTERN UNION 
persiunčia pinigus saugiai, 

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

kraštuose! Lietuvoje 
pinigai persiunčiami 

į 80 vietovių. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiusime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
4931 W. 95 th St, 

Oakl_awn. IL 60453 
sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Te) raštinė 708-424-4425 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto (vairūs 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMŲ. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Fr8**Zapo»s ir Ofl.Mgr. Aukse 
S. Kane kaba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W«at95lh Street 

Tai. (708) 4248854 
(773)581-8664 

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

"soffits-, "decks". 'gurters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912.x 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

Išnuomojam— 
apšildomas 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 

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

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

RIVERDALt A U T O M O i IVt 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kejimui; remontuojame po avarijų: auta 
tome auto.geometriją. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 708-201-0586. 

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHSIDE 

Lookingfor •Machinists 
* Grinders & • Assemblers. 

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

l -SOO-416-8*362 
Mušt hav* o«m traraportation, 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of the workJ - any day, any time. 
We alse offer prepaid Calling Cards; caRs to Lithuania 37 c/min. 

For ittformation call AOF International 
(SMI 1-800-449-0445 

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

ALLCARE 
F.mployment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Strset 
Tel.: 773-776-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 St. 

Tel . 773-776-8998 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEFO&M^I 

(įįįtm 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį ufdaryta 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773)5904205 
(701)425-7160 

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

KMIECIK REALTORS 

4 & I . 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 t& 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-585-6100 Pagcr 312-308-0307 
Fax 773-585-3OT 

OtrUuy, 21. Accent 
Homefinders 

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

ASTA TEKŪNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RBftfK' HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• .Joreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikagos Šiaurėje ir Siaurintuose priemiesčiuose 
perkant ar parduodant nuosavybes, kreipkitės 

COLOUICU, BANKU) • 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave. 
Evanston. IL 50201 
Business (847) 864-2600 
Fa* (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas ikubUius@aol com 

t̂ r" NEKILNOJAMO TURTO 
KERTELE 

(INFORMACIJA) 

Paskolos suteikimas 
(preapproval) - tai darbas. 
užimantis ilgesni laiką, nei jūsg 
finansinio stovio įvertinimas 
(prequalrfication). Prieš sutei
kiant paskolą, bus patikrinta 
jūsų kredito istorija, finansinis 
stovis, darbovietė. Finansinio 
stovio įvertinimą jums gali atlikti 
nekilnojamojo turto agentas, o 
paskolą suteikti gali tik bankas 
ar kita paskolos suteikimo įstai
ga. Daugiau informacijos jums 
suteiks 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 

AUŠRA PADALINO 
4S45 VV 671h Street 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-767-2400 

mailto:marketel@ix.netcom.com
http://www.andrulischeese.com


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street Chicago. IMnois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

HAPPY EASTER 
TO ALL OUR CUSTOMERS FROM 
CRAWFORD SAUSAGE CO., INC. 
2310 S. Pulaski, Chicago. IL 60623 

773-277-3095 
"Everything Fresh Ai A Daisy " 

HAPPY EASTER 
TO ALL 
FROM 

LAWNLANES 
76S0 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 

773-582-2525 

„SOCIAL SECURITY" PENSIJOS 
AMERIKOJE IR LIETUVOJE 

į +29c per/min f 
| į LIETUVĄ jj 

GLOBAIT KEY 

, racnuo 
C*ti mt; CARO 1 

TREfONO KOoTTRf 
SIS-JSMIN 
S2S-44MIN 
SSS-16SMIN r 

Užsakymo raitu Foniu 

VakK 

SI* 

SM 

SS* 

X 

X 

X 

Scnd dMcfc. or mansy 
orda-to: 1 TloVlOJ 
H O lk)v B l ' *A I 

Chicago JL 60681 

Q-t 

Smmmt 

SJtH 

Totai 

Totai 

Frcc : 

i 

ADO*£SS_ 
crnr 

PHONt 

$18 KOKTELĖ VEtTUI 
PEtKANJ UŽ $100 SUMĄ 

T1L 773-251- S822 

Daug buvo rašyta ir kalbėta 
apie JSoc. Sec." pensįjas: kas 
gali jas gauti, kur galima gau
ti ir t.t. Tačiau vis atsiranda 
žmonių, kurie turi įvairių 
klausimų, kurie nežino pa
grindinių JSoc. Sec." įstaigos 
ir jos duodamų pensijų, įvairių 
Šalpų ar kitų langvatų tai
syklių — įstatymų, arba turi 
klaidingą informaciją. Neži
nant, atsiranda įvairių klau
simų. 

1. Asmuo, gimęs šio šimt
mečio pradžioje Amerikoje, 
tėvų parvežtas į Lietuvą, da
bar atvažiavo į Ameriką. 
Aišku, jis Amerikos pilietis, 
nes gimęs Amerikoje. Tikisi, 
kad gaus pensiją ir galės ne 
tik pats gražiai gyventi, bet 
dar ir savo giminei Lietuvoje 
padėti. Ir koks nusivylimas, o 
paskui net piktumas, kad jis 
pensijos negauna! Jis gauna 
tik SSI (Supplemental Securi
ty Income) — tai yra apie 500 
dol. per mėnesį, maisto ku-
ponėlius, gal dar priedą prie 
buto nuomos ir nemokamą gy
dymą. Tai, aišku, labai ne
daug, bet ar jus žinote kitą 
šalį pasaulyje, kuri mokėtų 
žmonėms, savo piliečiams, 
bent kokią pragyvenimo su
mą? Tik Amerika išlaiko, ne
leidžia badu mirti, šelpia, 
gydo savo piliečius, kurie ne
turi kitokių pragyvenimo šal
tinių. SSI pašalpos yra finan
suojamos mokesčių mokėtojų 
pinigais, bet ne pinigais, ku
riuos žmonės įmoka į JSoc. 
Sec." pensijų fondą. SSI 
pašalpa yra gaunama tik 
Amerikoje. Jei pilietis išva
žiuoja iš Amerikos, jis pa
šalpos kitame krašte negaus. 

„Sočiai Security" pensiją 

gauna tie, kurie yra i tą 
fondą įmokėję. 

Prezidento T. Roosevelt 
1935-1936 metais pradėta pro
grama, šiandieną žinoma kaip 
JSocial Security", yra fe
deralinės valdžios pensijos 
programa, kuriai priklauso be
veik visi Amerikos dirbantieji. 
Per ilgus metus ši programa 
buvo keičiama, tobulinama ir 
šiandieną būtų sunku įsivaiz
duoti gyvenimą be JSoc. Sec." 
įvairių pensijų ir Medicare 
planų. 

2. Dažnas lietuvis klausia, 
ar jis, išvažiavęs gyventi Lie
tuvon, gaus JSoc. Sec." pen
siją? Atsakymas ir taip, ir ne! 
Kodėl? Pensuos gavimas ki
tame krašte priklauso nuo to, 
ar asmuo yra Amerikos pilie
tis, ar ne. Amerikos pilietis 
gali išvažiuoti iš Amerikos ir 
gyventi kitame pripažintame 
krašte (Lietuva yra pri
pažinta), ir kiek jis nori ilgai 
gauti JSoc. Sec." pensiją. Tik 
JSoc. Sec." įstaiga prašo, kad 
išvažiuodamas asmuo bent 
porą savaičių prieš tai ateitų į 
JSoc. Sec." įstaigą, praneštų 
kur išvažiuoja, duotų adresą 
kur jam siųsti pranešimus ir 
pinigus: į Amerikos banką, 
Lietuvos ar kito krašto banką, 
adresukitame krašte ar į to 
krašto Amerikos ambasada. 

Kai kurie klaidingai supran
ta, kad pilietis, norintis gauti 
JSoc. Sec." pensųą kitame 
krašte, turi kartas nuo karto 
grįžti atgal į Ameriką. Tas ne
tiesa. Piliečiui to nereikia. Tik 
yra imigracijos įstaigos įata-

- tymas, kad asmuo, gavės pilie
tybę, t.y. naturalizuotas pilie
tis, po pilietybės gavimo tu
rėtų išgyventi Amerikoje me

tus, prieš išvažiuojant gyventi 
į kitą kraštą. 

Kitaip yra su žmonėmis, ku
rie yra Amerikos legalus gy
ventojai, tie, kurie turi „žalią 
kortelę". Jie JSoc. Sec." pensiją 
gali gauti tik šešis mėnesius, 
išvažiavę į kitą kraštą. Po 
šešių mėnesių jiems pensija 
bus sustabdyta, o, grįžus atgal 
į Ameriką, jie turės vėl 
išsirūpinti pensiją. 

Ką reiškia „žalia kortelė"? 
Tai teisė gyventi ir teisėtai 
dirbti Amerikoje. Teisėtas 
Amerikos gyventojas neturi tų 
pačių teisių, kokias turi Ame
rikos pilietis — nesvarbu, ar 
jis gimęs Amerikoje, ar piliety
bę gavo natūralizacijos bodu. 
Asmuo su „žalia kortele" gali 
išvažiuoti iš Amerikos ir į ją 
grįžti, bet negali išvažiavęs 
per ilgai užsibūti. Išvažiuoti ir 
kitur būti iki 6 mėnesių yra 
leidžiama, ilgiau — gal ir nie
ko, bet gali priklausyti nuo 
imigracijos tarnautojo, kaip jis 
į tai pažiūrės, bet, išbuvus 

N E S S I U N T I N I U S | L I E T U V Ą , LATVIJĄ, E S T I J Ą R U S I J Ą , 
U K R A I N Ą L E N K I J Ą , G U D I J Ą IR K A R A L I A U Č I A U S S R I T Į 

S I U N Č I A M E IR P R I S T A T O M E G R E I Č I A U S I A I 

* X T 
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Siunčiame Air cargo Ir laivu 
Paimamo siuntinius iš namų 
Persiunčiamo komercinius krovinius 
Verčiame Ir notsrlzuo)ame dokumentuo 
JAV vizų | 

1 -ouu-: i 0-bl 

JAV LB Krašto Valdyba pasisako PRIEŠ Lietuviu Fondo Įstatu Pakeitimą 
Irprmto Jūsų įgsUoįimą LFimvatknimi 

Š.m. balandžio mėnesyje įvykstanciame metiniame Lietuvių Fondo suvažiavime yra stuloms pakeisti 
LF įstatus, panaikinant LF steigėju uStikrintą balsų įgaliojimo teisę ir S S balsu apribojime 
vienam žmogui. Tokiems pakeitimams motyvai nebuvo paskelbti. 

Nes JAV Lietuviu Bendruomene ir Lietuviu Fondas turi bendra užduotį, JAV LB krašto valdyba, 
1999 m. kovo mėn 28 dienos posėdyje svarstė siūlomus įstatų pakeitimui ir vienbalsiai pasisakė 
PRIEŠ įstatų pakeitimą. Šiuo atsišaukimo, kviečiame visas LB apylinkių valdybas ir pavienius LF 
aukotojus, kurie patys negali dalyvauti LF suvažiavime, bet norėtų įstatu, pakęramą atmesti bei 
įgalioti JAV LB krašto valdybą kituose balsavimuose, jrasyti JAV Uetmtią Etmėmammi LF 
balsavimo kortelėje ir kuo skubiau ja pasiusti JAV LB krašto valdybos pirmininkei adv. 
Narusienei, 213 West Lake Sbore Drive, Cary, ūlinois 60013. 

faaltojant. JA V Lieiuviy Bendruomettt, JSsy LF balsavimo kandi atrodytų taip: 

i 
UfTUVMFONOAS 
LITMUANIAN FOUNDATION. INC 
14911 1271h StFMt • L»mon«. I 00*3* 

J7W L i t-T o y.'v< J&2S&BSSB& 

«/?</»» »t»0 » - r . - • . « . $ • • • •100 .30 

***£% i«ai nmmmn * • - <"•» 

' r**tt VMI«O 1 H duomsrfn • OI i»co«l » " l | » 1 
tuhofmo K*i«ip ulpiW>!u> lik v« 'o»"n ' 
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daugiau kaip metus — reikės 
įrodyti, kodėl buvote išva
žiavęs, ar jūs tikrai gyvenate 
Amerikoje, ar turite banko 
sąskaitą, ar mokėjote mokes
čius. Užsibuvus ilgiau kitame 
krašte, galite lengvai prarasti 
„žalią kortelę" — teisę gyventi 
Amerikoje. 

Kalbant apie pensijas ir jų 
gavimą kitame krašte, turite 
derinti dviejų didelių Ameri
kos įstaigų įstatymus ir nu
rodymus, tai: Sočiai Security 
ir Imigracijos natūralizacijos 
įstaigos. Pensijas, gyvenant 
kitame krašte, visą laiką gali 
gauti piliečiai ir tik šešius 
mėnesius legalūs Amerikos 
gyventojai. Visokias kitokias 
pašalpas ir Medicare sveika
tos draudimą), kitame krašte 
niekas — nei pilietis, nei le
galus Amerikos gyventojas ne
gali gauti. 

Bus daugiau. 
Naudotasi medžiaga iš JSoc. 

Sec." ir Imigracijos — natū
ralizacijos įstaigų leidinių. 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 3 d., šeštadienis 

Po ilgos ir sunkios ligos mirus mylimai motinai, 
močiutei ir prosenelei 

AtA 
Adelei Glytienei 

reiškiam gilią užuojautą jos dukrai, histologijos 
technikei, ALDONAI JANKAUSKIENEI, 

visai šeimai ir artimiesiems. 

Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center 
patologijos skyriaus esantys ir buvę bendradarbiai 

Dr. Jonas Damauskas 
Stanislava Didžiulienė 
Astrida Pauperienė 
Pranutė Skruodienė 

" Marija Kuprienė 
Eleonora Radvilienė 
Elena Varankienė 
Birutė Židonienė 

•4 <J i Vemia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH AUCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių aaUM-tiiUuiįvairiornM prago™* 

3SK 40 svečių 

tULt 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

• 
40M60ovoaų 

A t f t O K T O O M 
eoidiooovoaų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Ą KCU 

125 iki 175 svečių 

22S iki 550 švedų 

SUSrnKLMĄ - SUSIPAŽINIMĄ - PIETUS 
su 

THEODORE „TED* THOMAS 
[kandidatas į 15-tos apylinkės seniūnus (alderman)} 

rengia „Neighbors for Ted Thomas" 
Š.M. BALANDŽIO 6 D. 6 VAL. P.P. 

„Seklyčios" restorane 
2711 W. 71 St. 

Theodore „Ted" Thomas yra pasiryžęs išlaikyti 
miesto patarnavimus visoms apylinkėms 

aukščiausiame standarte. 
Išrinkime naują seniūną, kuris mus tinkamai 

reprezentuotų ir darbuotųsi mūsų naudai! 

B a l a n d ž i o 13 d. paspauskime Nr. 12 u i 
THEODORE „TED" THOMAS. 

Informacijai skambinkite 773-778-9609 
Paid for Nei (taboro for Ted Thomas 

A.tA. 
KAZYS BEIGA 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marąuette Parko apy
linkėje. Mirė 1999 m. kovo 31d. 3:10 vai. p.p. sulaukęs 
85 metų. 

Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Antakalnių kai
me. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Sofija Mažionytė, sūnus Vyte
nis, marti Lisa, brolis Vytautas su šeima, seserys Anas
tazija ir Uršulė su šeimomis; pusbrolis Jonas Ambrizas, 
pusseserės dr. Marija Linas ir Stella Vopata su šei
momis bei kiti giminės. 

Velionis priklausė daugeliui lietuviškų organizacy'ų. 
A.a. Kazys pašarvotas penktadienį, balandžio 2 d. 

nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės šeštadienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Kazys bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, brolis, seserys ir kiti gi
minės. 

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

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 
• Patogįoie vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , IL 

7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ MREKTOMŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnav imas 2 4 va i . 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. Callfornla 4605 So. Hermttage 

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 
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 (nemokamo*) Tel. 1-800-994-7800 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

hiam • H 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Gaudžia varpas, žydi gėlės, Kristus kėlės, 
Aleliuja; 

Visiems „Draugo" skaitytojams, bendradarbiams, 
rėmėjams ir visiems lietuviams — tiek užsieniuose, tiek 
tėvynėje gyvenantiems — linkime džiaugsmingų Kris
taus Prisikėlimo švenčių! Tegul pirmasis Velykų ryto 
varpų gaudesys visus Jūsų rūpesčius nuneša į 
neišmatuojamus tolius, kad jie niekad kelio atgal ne
rastų; tegul Prisikėlusio Išganytojo palaima lydi Jus 
kiekvieną dieną! 

„Draugo" redakcija ir administracija 

Šio šeštadienio, balan
džio 3 d. naktį, prasideda va
saros laikas: laikrodžius rei
kia pasukti viena valanda pir
myn. Svarbu prisiminti, kad 
Velykų ryto pamaldos jau bus 
naujuoju laiku. 

Didįjį Penktadieni, ba
landžio 2 d., „Draugo" redak
cija, administracija ir spaus
tuvė nedirba. Šiandien išlei
džiamas dienraštis su šeš
tadieniniu priedu ir šešta
dienio, balandžio 3 d., data. 
„Draugas" vėl bus atidarytas 
pirmadienį, balandžio 4 d., 
nuo 8:30 vai. r. — kaip pa
prastai (redakcijos darbo va
landos nuo 8:30 vai. r. iki 4 
vai. p.p., administracija dirba 
iki 4:30 vai. p.p.). Linkime vi
siems linksmų, pavasariškų, 
Prisikėlusio Kristaus laimi
namų Velykų. 

Prof. dr. Algis Zaboras 
akompanuos sol. Inesai Lina-
burgytei Velykų sekmadienį, 
balandžio 4 d., 10:30 vai. r., 
Nekalto M. Marijos Prasidėji
mo bažnyčioje, Brighton Par
ke. Klebonas Antanas Puchen-
ski visiems linki linksmų Ve
lykų ir kviečia į pamaldas. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
7 d., trečiadieni, 2 vai. p.p., 
bus progos pasiklausyti parti
zano Liudo Belicko poezijos ir 
dainų. Jeigu, lankydami Že
maitiją, nuvyktumėte į Kal
tinėnų miestelį, sužinotumėte, 
kad geriausias žmogus visoje 
parapijoje yra Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos klebonas Pe
tras Linkevičius, kurio rūpes
čiu atstatyta bažnyčia, įkurti 
senelių globos namai. Tai bus 
parodyta vaizdajuostėje „Kal
tinėnai", kurią „Seklyčiai" pa
rūpino Jonas Žebrauskas. Bus 
bendri pietūs. Atvykite! 

LKV sąjungos „Ramovės" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks balandžio 11 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirinki
me dalyvauti. 

Rež. Audrė Budrytė kvie
čia i repeticiją jau užsiregis
travusius ir naujus narius, 
norinčius prisidėti prie teatro. 
Repeticija bus balandžio 6 d., 
7 vai. vak., Jaunimo centro 
kavinėje. 

Panevėžiečių klubo pus
metinis susirinkimas šaukia
mas balandžio 11 d., per Atve
lykį, 12 vai.. Jaunimo centro 
klasėje. Visi nariai maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Kviečiame ir naujai at
vykusius panevėžiečius atsi
lankyti. 

„Židinio" povelykinės pa
maldos dvasinio prisikėlimo 
nuotaikoje įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 d., 4 vai. p.p.. Jė
zuitų koplyčioje. Čikagoje. Vi
si nuoširdžiai kviečiami jose 
dalyvauti. 

Danutė ir Jurgis Bendi-
kai, Deerfield, IL. Draugo fon
do pavasario vajaus proga at
siuntė 200 dol., prie anksty
vesnių 900 dol. įnašų, ir tapo 
Draugo fondo garbės na
riais. Sveikiname naujus gar
bes narius ir dėkojame už pa
ramą milijono užbaigimui. 

Lietuvės pakviestos da
lyvauti tarptautinėje mo
kyklų konferencijoje. Ba
landžio 21-24 d., Rosemont, IL 
vyks Tarptautinė mokyklų so
cialinių darbuotojų konferen
cija, kurioje dalyvaus ses. Dai
va Kuzmickaitė ir Utenos 
Medicinos mokyklos socialinių 
reikalų programos direktorė 
Lidija Kondrasovienė. Regis
tracija vyksta iki bal. 4 d. No
rintys daugiau informacijos, 
skambinkite (847) 289 - 4642. 

Pildant šių metų federali
nio, mokesčių anketas ne
užmirškite įvairių pakei
timų, jų tarpe: 

„Child Care Credit" atskai
čiavimas nuo mokesčių - 400 
dol. už kiekvieną globojamą 
vaiką, kuris 1998 m. gale dar 
nesuėjo 17 m. amžiaus; 

,.HOPE Scholarship Credit" 
atskaičiavimas nuo mokesčių 
- iki 1,500 dol. už studento 
pirmųjų arba antrųjų metų 
studijavimo sumokėtus moks-
lapinigius; 

„Lifetime Education Credit" 
atskaičiavimas nuo mokesčių 
- iki 1,000 dol. už bet kurių 
šeimos narių u-te arba kolegi
joje lankytų kursų sumokėtus 
mokslapinigius; 

„Roth IRA" - ypatingas pen
sijos planas. 

Norintys smulkesnės infor
macijos, pasiskaitykite 1998 
m. IRS knygutę arba skam
binkite į Čikagos IRS būstinę 
tel. (312) 886-4309. 

Jaunučių ateitininkų sto
vykla Dainavoje prasidės 
pirmadienį, liepos 5 ir baigsis 
šeštadienį, liepos 17 d. Regis
tracijos lapai jau pasiųsti vi
soms kuopoms. Jei jų negavo
te, kreipkitės į savo kuopos 
globėją, o jei reikėtų daugiau 
registracijos lapų, skambinki
te tel. 708-349-7426 ir palikite 
žinią. Prašoma įsidėmėti, kad 
užpildytus registracijos lapus 
reikia grąžinti iki gegužės 1 d. 

J o n a s Kučinskas, Miami 
Beach, FL, pavasario vajaus 
proga Draugo fondui atsiuntė 
150 dol., prie ankstyvesnių 
850 dol. įnašų, ir tapo DF 
garbės nariu. Sveikiname 
naują garbės narį ir dėkojame 
už paramą stengiantis sutelk
ti milijoninį DF kapitalą, rei
kalingą „Draugo" ilgalaikės 
leidybos užtikrinimui. 

Balandžio 24 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL, 
įvyks Lietuvių fondo metinis 
suvažiavimas. Jo metu bus 
renkama Lietuvių fondo tary
ba, į kurią kandidatuoja dr. 
Vytautas Bieliauskas, Vy
tas Maciūnas ir Rėdą Ar-
dytė-Pliūrienė. Šie asmenys 
yra žinomi, ilgalaikiai visuo
menininkai, aktyviai reiškiasi 
Lietuvių Bendruomenės veik
loje. JAV LB Krašto valdyba 
skatina Lietuvių fondo narius 
šiame suvažiavime aktyviai ir 
gausiai dalyvauti. Negalintys 
suvažiavime dalyvauti, prašo
me savus balsus perduoti JAV 
Lietuvių Bendruomenei, įga
liojimus siunčiant JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Reginai 
Narušienei, 213 West Lake 
Shore Dr., Cary, IL 60013. 

Vilniaus oro uoste džiaugsmingai sutinkami Čikagos Shnner's ligonines gydytojai Nuotraukos centre - dr. 
John Lubicky. 

AMERIKIEČIŲ CHIRURGAI 
VILNIUJE 

1999 metų vasario mėnesio 
pabaigoje, „Lietuvos vaikų vil
ties" globojami amerikiečiai 
gydytojai ir seseles iš Čikagos 
Shriner's Childrens Hospital, 
lankėsi Vilniaus universiteto 
Vaikų ortopedinėje ligoninėje. 
Ši grupė, kaip ir seniau, vado
vaujama prof. dr. J. Lubicky, 
jau devintą kartą keliavo į 
Lietuvą. Kartu važiavo žino
mas rankos chirurgas prof. dr. 
T. Light, anesteziologe, vienas 
rezidentas ir vienas studen
tas. Keturios medicinos sese
lės, vadovaujamos Noreen Ja-
meson, lydėjo gydytojus. Sese
lė Noreen Jameson su dr. J. 
Lubicky vyko visus devynis 
kartus, ir jos pagalba organi
zuojant šias keliones buvo la
bai svarbi. 

Amerikiečiai, po ilgos kelio
nės iš Čikagos, atvyko šešta
dienio popietę. Jie buvo sutik
ti su gėlėmis. Po dviejų va
landų, gydytojai pradėjo ap
žiūrinėti vaikus, ruošiamus 
chirurgijos operacijoms kitą 
savaitę. Sekmadienis praėjo 
apžiūrint vaikus ir aptariant 
jų gydymą. Kai kurie vaikai 
ateinančiais metais bus ope
ruojami Vilniuje, o patys sun
kiausi — Čikagoje. Įdomu pas
tebėti, kad amerikiečių nuo
monę, jog vaikui daugiau ne
galima padėti, tėvai priima 
lengviau, kaip galutinį spren
dimą. Kiekvieną dieną, o ypač 
apsilankymo pabaigoje, buvo 
pristatomi praėjusiais metais 
Vilniuje operuoti ligoniai. Sa
vaitės darbo dienos visiems 
prasidėdavo pusryčiais 6:30 v. 
ryte. Po to buvo lankomi ope
ruoti pacientai, vyko operaci
jos, buvo apžiūrimi nauji ligo
niai. Šeimos dažnai atvažiuo
davo snieguotais keliais iš to
limų Lietuvos miestelių vieną 
dieną prieš operaciją ir ryte 
pradėdavo laukti gydytojų 
konsultacijos. Diena pasibaig
davo apie 9 vai. vakare bendra 
vakariene viename iš Vilniaus 
gerųjų restoranų, kur maistas 
ir ypač stiklinė lietuviško Ute
nos ar Kalnapilio alaus, mūsų 
niekada neapvildavo. 

Lietuvių gydytojų grupei va
dovavo dr. K. Saniukas, kuris 
jau nuo 1992 metų bendradar
biauja su dr. J. Lubicky. Per jį 
bendraujama su „Lietuvos vai
kų vilties" organizacija, Čika
gos Shriner's Childrens Hospi
tal. Lietuvos Respublikos val
džia ir universiteto vadovybe. 
Jis, atrodo, visur suspėja ir 

geri jo darbo vaisiai matomi 
kiekvienais metais. Amerikie
čiams lietuvių gydytojų darbai 
padare tikrai gerą įspūdį. Jie 
labai rūpestingai aptarė Vil
niaus gydytojų operacijas, iš
klausydami jų nuomones ir 
laisvai išreikšdami savąsias. 
Amerikiečiai buvo labai paten
kinti lietuvių vaikų ortopedų 
pažanga ir patys jautė, kad 
savo apsilankymu ir darbu pa
deda šimtams ortopedinės pa
galbos reikalingų Lietuvos 
vaikų. Man teko lankytis Vil
niuje su šia grupe jau ketvirtą 
kartą ir iš arti stebėti vietinių 
gydytojų darbą. Palyginus su 
1996 metais, laoai pagerėjo 
pacientų pristatymas konsul
tacijų metu, atsirado kompiu
terinis tomografas (catscan), 
žymiai pagerėjo X-ray maši
nos. Su „Lietuvos vaikų vil
ties" ir Shriner's ligoninės pa
galba buvo atvežta labai daug 
ir labai brangių metalo dalių, 
kurios yra naudojamos sutvir
tinti operacijos būdu ištiesin
tus nugarkaulius ir taisyti ki
tus didžiuosius kūno sąnarius. 
Dr. T. Light su dr. Radzevi
čiumi mažesnėje operacinėje 
operavo įgimtus rankų iškry
pimus. Operacinių būklė paly
ginus su 1996 metais yra pa
gerėjusi, bet joms reikalingas 
pagrindinis remontas. Trūks
ta oro filtrų, vėsinimo, naujų 
sienų, lubų ir net durų. Vieną 

dieną operuojant nutrūko 
elektros srove Kadangi ligo
ninė neturi generatorių to
kiam atsitikimui, tai operaci
nis stalas buvo pristumtas 
prie lango ir su rankinio žibin
tuvėlio pagaioa operacija buvo 
tęsiama, kol vel užsidegė ope
racinės šviesos. Televizijoje ir 
laikraščiuose kilo didelis 
triukšmas, bet kada generato
riai bus pastatyti, priklausys 
nuo daugelio kitų sveikatos 
apsaugos pirmenybių. 

Vilniaus universiteto Vaikų 
ortopedinės ligoninės pažangą 
geriausiai atskleidžia jų atlik
tas darbas. 1991 metais buvo 
atlikta 91 ortopedinė operacija 
ir konsultuota 600 ligonių. 
1996 metais — 657 operacijos 
ir 5,525 konsultacijos, 1998 
metais — 1,011 operacijų ir 
daugiau kaip 7,500 konsulta
cijų. Amerikiečiai gydytojai 
nuo 1992 metų yra padarę 
apie 20 operacijų ir suteikę 
380 konsultacijų per metus. 
Šie skaičiai rodo, kad pasi
tikėjimas lietuviais gydytojais 

ir žinia apie jų operacijų pasi
sekimą pasklido po visą Lie
tuvą. Tėvai, jei gali, tikisi 
amerikiečių konsultacijos ir 
chirurgijos, bet skaičiai rodo, 
kad ir lietuvių gydytojų jie ne
vengia. 

Prieš amerikiečiams išva
žiuojant atgal į Čikagą, jie bu
vo pagerbti Respublikinės Vil
niaus universitetinės Vaikų li
goninės ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos padėkos raštais, 
padėkos kalbomis ir gražiomis 
keramikos dovanėlėmis. Visų 
dideliam džiaugsmui jie net 
buvo pakviesti į prezidentūrą 
priėmimui ir vakarienei. Pri
ėmė Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus, 
Alma Adamkienė ir keli prezi
dento patarėjai. Priėmime da
lyvavo visi amerikiečiai, lietu
viai gydytojai, su kuriais sve
čiai dirbo, Vaikų ligoninės va
dovybė ir „Lietuvos vaikų vil
ties" organizacijos atstovai. 
Pagerbimas aukščiausių val
džios institucijų parodė ameri
kiečiams, kad jie yra aukštai 
vertinami ir paliko jiems labai 
malonų įspūdį. Kitas, tradici
nis „Lietuvos vaikų vilties" 
rengiamas atsisveikinimo va
karas buvo kaip ir visada la
bai malonus ir jaukus. Šešta
dienio popietę, po paskutinės 
minutės dovanų pirkimo, pa
tenkinti svečiai išvažiavo na
mo. Manau, kad ateinančiais 
metais jie vėl mielai apsilan
kys Vilniuje. 

A. L. Čepulis 

Jaunimo centras kviečia 
balandžio 11 d., po šv. Mišių 
tėvų jėzuitų koplyčioje, apsi
lankyti kavinėje, pavalgyti 
pusryčius, 11:30 vai. r. pasi
žiūrėti J. Saboliaus ir V. Ža
lio video filmą „Lietuvos dip
lomatijos šefas". Platesnis fil
mo aprašymas buvo 1999 m. 
kovo 20 d. ,.Drauge", A. Nau
jokaičio straipsnyje „Filmas 
apie Lietuvos diplomatijos va
dovą". Jaunimo centras visus 
maloniai kviečia pasižiūrėti šį 
filmą, gautą iš Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro vadovės D. 
Kuodytės. 

Prelatas dr. Juozas 
Prunskis, Lemont, IL, prenu
meruoja visą katalikišką 
spaudą iš Lietuvos. Nors ir 
turėdamas akių nusilpimą, ją 
stropiai skaito ir po to tuos 
laikraščius ir žurnalus atiduo
da Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centro bibliotekai, kad ją 
galėtų skaityti kiti asmenys 
Jaunimo centre. 

DRAUGO FONDAS 
4*4* W.93nšS*~t 

Chlemgo, IL 60629 
TWL 773-5*5-9500 

PRISIKĖLIMO VARPAMS SKAMBANT 
Kristaus prisikėlimo šventėje Draugo fondo direktorių taryba 

sveikina visus Draugo fondo narius, garbės narius, rėmėjus ir 
visus „Draugo" skaitytojus, linkėdama visiems naujų dvasios 
polėkių, naujo, su pavasariu atgimstančio džiaugsmo ir daug 
saulėtos nuotaikos visuose mūsų darbuose. 

Naujai besiskleidžiantys pavasario žiedai lai atneša naujus 
Draugo fondo narius ir rėmėjus. Naujos medžių ir krūmų 
atžalos tegu auga ir Draugo fonde nauja pavasario vajaus pa
rama, kad jubiliejų švenčiantis „Draugo" dienraštis dar ilgai, 
ilgai augtų ir žydėtų naujais žiedais. 

Draugo fondo vardu 
Bronius Juodelis 

DF Tarybos pirmininkas 

Priėmimo metu Lietuvos prezidentūroje Iš kairės dr Kęstutis Saniukas, AJma Adamkiene, dr John Lubicky, 
Raimundas Mieželis 

• ALMOS FONDUI Veroni
ka Paulionienė, Sun City 
West, AZ šv. Velykų proga au
koja $1,000.00. Dėkojame! Au
kos nurašomos nuo mokesčių 
Tax. U) . 36-4124191. Čekius 
rašyti „Lietuvos Našlaičių 
Globa" pažymint, kad skirta 
Almos Fondui ir siųsti 2711 
W. 71 St , Chicago, IL 
60629. (sk) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovimus. 
Vertiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 Atlantic 
Express Corp. (sk) 

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

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

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

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

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

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

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

•JAV LB Hartford, CT 
apylinkė yra nauji Lietuvos 
našlaičių rėmėjai, atsiuntę 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. (sk) 

• Juozas ir Lya Laukai
čiai, Bethesda MD, Emilija 
Kazlauskas, Arlington, MA 
našlaičių rėmėjai, atsiuntė 
kiekvienas po $150 — metinę 
vaiko paramą. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetas, 2711 W. 711 
St., Chicago, IL 60629. sk) 

• Viktorija Zakarienė, 
Santa Barbara CA, globoja 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsda-
ma jam paramą kietiems me
tams, atsiuntė $150. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago, EL 
60629. (sk) 

• Juozas B a c e v i č i u s 
užpildo pajamų mokesčių 
(Income Taz) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.) 

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

p. i TRANSPAK 
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Tel 1 77$ 8 * 8 10SO 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.PulaskiRd.,Chicjgo.IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 8.Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60829 
TeL 773-776-8700 

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

Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-SS7-0M0, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
LJtane 4 LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 S Archer Av«, Chicago, 
IL S9S32. TeL M7-M1-7SM 

(kalbame lietuviškai!. Mes jogų 
paslaugoms 7 dienas per savaite 


