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Baltijos valstybės gali būti 
„per mažos" NATO 

Vašingtonas, vasario 12 d. lieka maždaug 8,200 
(BNS) — Baltijos valstybių 
mažumas gali tapti jų silpnąja 
vieta, siekiant įstoti į NATO, 
nes jos nepajėgs įnešti reikš
mingo indėlio į šią sąjungą, 
sakoma JAV Kongreso prane
šime. 

JAV Kongreso tyrimų tar
nyba (KTT) parengė susitari
mų, kurie buvo paskelbti 
anksčiau šią savaitę, apibend
rinimą, kuriame klausiama, 
kokiu mastu Baltijos valsty
bės galės prisidėti prie NATO 
saugumo sistemos. 

Galima Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos silpnybė yra ta, kad 
turėdama nedaug gyventojų, ji 
niekad nepajėgs prisidėti prie 
kolektyvinių gynybinių pajė
gumų tiek, kiek Lenkija, Ven
grija ir Čekija, sakoma doku
mentuose. 

Tikriausiai siekdamas pa
neigti tokias abejones, nese
niai JAV viešėjęs Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas pareiškė, kad 
per ateinantį dešimtmetį Lie
tuvos kariuomenė išaugs dau
giau nei per pusę ir turės 
25,000 karių. Dabar Lietuvoje 
aktyviąją karinę tarnybą at-

Ūkio ministro veikla reikalauja 
skubaus ir griežto tyrimo 

Vilnius, vasario 11d. (BNS) W, sakė parlamentaras 
— Tęsdamasi ūkio ministro 
Vinco Babiliaus puolimą, Sei
mo socialdemokratų frakcijos 
narys Vytenis Andriukaitis 
pareiškė, kad prezidentas Val
das Adamkus turėtų ūkio mi
nistrui pasiūlyti atsistatydin
ti. 

Socialdemokratai pernai 
metų pabaigoje nesėkmingai 
bandė surengti nepasitikėjimo 
ūkio ministru svarstymą Sei
me, o šiemet informaciją apie 
jo veiklą pateikė Generalinei 
prokuratūrai. 

„Griežtai kritikuotina" V. 
Andriukaitis pavadino prezi
dento Valdo Adamkaus nuos
tatą ūkio ministro V. Babi
liaus veiklos atžvilgiu. „Neži
nau, ar prezidentas gali ra
miai ilsėtis, kada Lietuva pa
tiria šitokių didžiulių nuostc-

Seimas nurodė Lukiškių aikštėje 
įamžinti „praeities tragizmą" 

karių, 
Estijoje — vos daugiau, negu 
5,000, o Latvijoje — 4,960. 

Dokumentuose taip pat at
kreipiamas dėmesys į nedi
deles Latvijos gynybos išlai
das, kurios yra žymiai ma
žesnės, negu Lenkijos, Vengri
jos ar Čekijos. Estijos gynybos 
išlaidos taip pat vertinamos, 
kaip mažos, tuo tarpu Lietu
vos — tik kaip „šiek tiek ma
žesnės", negu trijų minėtų bū
simųjų naujų narių. 

1998 m. Lietuva gynybos 
reikmėms išleido 1.5 proc. 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) vertės, Estija — 1.18 
proc., o Latvija — 0.67 proc. 
Tuo tarpu NATO valstybių vi
durkis yra 2.1 proc. BVP. 

Pranešime pažymimas ak
tyvus Baltijos valstybių bend
radarbiavimas su NATO, įs
kaitant dalyvavimą taikos pa
laikymo pratybose, taip pat — 
jų pastangos užtikrinti savo 
kariuomenių operacinį suderi
namumą su NATO pajėgomis. 
Tačiau stebėtojai mano, kad 
Baltijos valstybės dar atsilie
ka nuo minėtųjų trijų valsty
bių, patekusių į pirmąją 
NATO plėtimosi bangą. 

Baltarusijos prezidentas: 
Lietuva ir Lenkija rengia 

elektroninio šnipinėjimo sistemą 
Maskva-Vilnius, Varšuva, 

vasario 12 d. (BNS) — Balta
rusijos prezidentas Aleksandr 

„Labai įdomu, kiek Lietu
voje toliau kalbėsime apie ko
rupciją, grupinius interesus, 
pasidalijimą įtakomis. Juk iš 
esmės šiandieną jokios ūkio 
strategijos nėra. Yra kautynės 
dėl uostų, energetikos siste
mos objektų, dujotiekio staty
bos ir dujotiekio aptarnavi
mo", kalbėjo jis. 

V. Andriukaitis žada raštu 
prezidento paprašyti, kad bū
tų išsamiai ištirta ūkio minis
tro veikla, taip pat premjero 
konservatorių ir Pramoninin
kų konfederacijos vadovo Bro-
nislavo Lubio prieš 1996 metų 
Seimo rinkimus pasirašyto su
sitarimo pasekmės. Jei prezi
dentas to nepadarys, socialde
mokratai kovo mėnesį ketina 
pradėti tiesioginę apkaltą V. 
Babiliui. 

Vilnius, vasario 11 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadie
nio vakarą ypatingos skubos 
tvarka priėmė Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
pasiūlytą nutarimą, kuriuo 
Lukiškių aikštė būtų formuo
jama „kaip pagrindinė repre
zentacinė Lietuvos valstybės 
aikštė" ir atliktų „valstybinę 
reprezentacinę ir kartu visuo
meninę funkciją". 

Pagal nutarimą, aikštės pa
minklinė dalis turėtų būti su
derinta su jos pramogų dali
mi. Nutarime pabrėžiama 
„betarpiška Lukiškių aikštės 
sąsaja su okupacinių režimų 
represijomis ir laisvės kovų 
istorija". 

Lukiškių aikštėje jau yra 
1863 -1864 metų sukilėlių eg
zekucijų atminimo lenta ir 
akmuo būsimam Lietuvos 
ginkluoto pasipriešinimo pa
minklui. Greta aikštės sto
vinčiame pastate buvo įsikū
rusios okupacinių režimų rep
resinės struktūros — sovietų, 
NKVD, vėliau nacių Gesta
pas, pokaryje iki 1991 metų 
— KGB. 

Aistringame nutarimo svar
styme Seime centristas Arū

nas Grumadas teigė, kad nu
tarimo svarstymas yra „ne
korektiškas savivaldos atžvil
giu". 

Socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis teigė, kad „tau
tai brangi idėja paverčiama 
farsu". Jo nuomone, „aikštės 
problema yra verta ypatingų 
diskusijų", o Seimo bandymai 
spręsti ją ypatingos skubos 

tvarka „atrodo menkai". 
LDDP atstovas Povilas Gy

lys teigė neabejojąs istorinės 
atminties išsaugojimo būtiny
be, tačiau siūlė atsižvelgti į 
tai, kad jau yra „praeities tra
gizmą" menančių vietų — 
Sausio 13 paminklas Antakal
nyje, Nežinomojo kareivio pa
minklas Kaune. 

Kritikams prieštaravęs kon
servatorius Antanas Stasiškis 
priminė, kad diskusija dėl Lu
kiškių aikštės spaudoje vyk
sta jau dveji metai, ir reika
lingas sprendimas „valstybi
niu lygmeniu, nes miestas ne
pajėgus to išspręsti". 

Krikščionių demokratų fra
kcijos narys Petras Kryže
vičius įžvelgė pavojų, kad 
„visomis išgalėmis stengia
masi ištrinti kruvinos praei-

Nuotr : Lietuvos Seimo pirmininkas YyUiuuis LanaVterni.- kairėje' pneme Rusijos naftos susivienijimo „LUK
oil" prezidentą Vagit Alekperov, kuris patvirtino susidomėjimą busimu „Mažeikių naftos" privatizavimu bei Bū
tingės terminalu ir pageidavo gauti išsamios informacijos apie tai. , 'Elta; 

Rusai nori valdyti Lietuvos 
naftos susivienijimą 

Vilnius, vasario 12 d. rencijoje sakė pasiūlęs vy vasario 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis neat
meta galimybės, kad Rusijos 
naftos susivienijimas LUK-
oil" galėtų dalyvauti valdant 
Lietuvos naftos susivienijimą 
„Mažeikių nafta". Tai jis 
penktadienį pareiškė žurna
listams po susitikimo su šios 
Rusijos bendrovės prezidentu 
Vagit Alekperov. 

Pernai „LUKoil" buvo pa
reiškęs norą įsigyti 33 procen
tus „Mažeikių naftos" akcijų, 
tačiau Lietuvai šis pasiū
lymas buvo nepriimtinas. Be 
to, Rusijos susivienijimas nori 
kartu su JAV bendrove „Wil-
liams International" gauti ir 
„Mažeikių naftos" valdytojo 
teises. 

Pasak Seimo vadovo, J a m 
patiko" V. Alekperov užtikri
nimai, kad „LUKoil", kaip 
vamzdyno, kuriuo nafta tie
kiama į Vakarus, valdytojas, 
nesinaudoja tuo, kad trukdytų 
naftos tiekimą. „Pasak pono 
Alekperovo, vienintelė proble
ma ta, kad Lietuva ar Maže-
kių įmonė buvo susiradusi per 
mažai klientų Rusijoje, kurie 
pagal įformintas sutartis tiek
tų pakankamai didelį kiekį 
naftos Mažeikių įmonei", sakė 
V. Landsbergis. 

Penktadienį su „LUKoil" 
vadovais susitiko Lietuvos 
premjeras Gediminas Vagno
rius ir apsvarstė „LUKoil" 
galimybes dalyvauti naftos 
tiekimo ir perdirbimo projek
tuose Lietuvoje. 

„LUKoil" vadovai užtikrino, 
kad ateityje tiekiant naftą, 
nebus taikomi neleistini ad
ministraciniai apribojimai ir 
buvo sutarta, jog viską turėtų 
lemti konkurenciniai santy
kiai 

Susivienijimo prezidentas 
V. Alekperov spaudos konfe-

ties atminimą". 
Konservatorius kultūros mi

nistras Saulius Šaltenis gy
rėsi savo pažintimis su kūry
biniu jaunimu, kuris protes
tuoja prieš siūlomą aikštės 
sutvarkymo planą. Jis teigė, 
kad aikštėje ateityje niekas 
nedraus surengti, .jaunimo 
koncertą". 

V. Landsbergis apgailesta
vo, kad po V. Lenino pamink
lo išgriovimo 1991 metų rug
pjūtį „aikštė jau tiek metų 
nei šiokia, nei tokia 

sakė 
riausybei kol kas neapibrėžti 
strateginio „Mažeikiu naftos" 
investuotojo ir strateginio val
dytojo. 

Paklaustas, ar ..LUKoil" at

sisakė savo ankstesnių pagei
davimų turėti 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų, V. 
Alekperov teigė, jog pagrindi
nis klausimas yra, kas bus 
valdytojas ir, jei tai bus valdy
tojo bendrovė, kokia bus jos 
sudėtis. Akcijų klausimas, 
anot jo, yra šalutinis. 

Prezidento sprendimai tampa 
įnoringi 

rą kartą prezidento siūlytą 
Kęstučio Lapinsko kandida
tūrą į valstybės kontrolie
riaus postą. 

A. Patacko teigimu, pasta
rieji prezidento sprendimai 
leidžia daryti prielaidą, jog 
V. Adamkus „yra žmogus, ku
riame gana ryškus amerikie-
tiškas individualizmas — pa
daryti taip, kaip noriu". 

„Šis dalykas vadinasi 'sun
kusis stilius' ", paaiškino A. 
Patackas. Pasak jo, „Ame
rikos politikai visi privalo to
kio stiliaus laikytis, bet per
keltas į Lietuvos dirvą jis 
tampa savotiškai pavojingas". 
„Prezidentas pradėjo elgtis 
nesolidžiai. Bandymas antrą
kart pristatyti K. Lapinsko 
kandidatūrą yra aikštingas. 
Jis tikrai neteikia garbės to
kiai solidžiai figūrai, kokia 
prezidentas buvo iki šiol", te-
gė A. Patackas. 

Jo nuomone, „visiškai aiš
ku, kad K. Lapinskas yra poli
tiškai angažuota figūra". „Tai 
yra centristų žmogus, vienas 
centristų ideologų", sakė jis. 

Vilnius, vasario 12 d. 
(BNS) — Seimo narys Algir
das Patackas įžvelgė „tam 
tikrų autoritarizmo požymių" 
prezidento Valdo Adamkaus 
elgsenoje. 

Krikščionių demokratų 
frakcijos narys Algirdas Pa
tackas penktadienį spaudos 
konferencijoje sakė turįs gal
voje „pastaruosius prezidento 
sprendimus dėl kadrų politi
kos". 

Ketvirtadienį Seimas kon
servatorių baisais atmetė ant-

* Ūkio ministerija pasiū
lys nutraukti elektros ener
gijos eksportą į Baltarusiją, jei 
jos valdžia skubiai nesiims 
priemonių sumokėti Lietuvai 
skolą, sakoma ketvirtadienį 
išplatintame ūkio ministro 
Vinco Babiliaus pranešime 
spaudai. Tai — jau ne pirmas 
Lietuvos įspėjimas, tačiau iki 
šiol pareikšti grasinimai nebu
vo įvykdyti, nes, kaip aiškino 
valdininkai, pačiai Lietuvai 
nenaudinga nutraukti ekspor
to. Tokiu atveju, reikėtų ma
žinti Ignalinos AE pajėgumus, 
o tai brangiai kainuoja. Bal
tarusija „Lietuvos energijai" 
skolinga apie 400 mln. litų. 

* Penktadienį Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla 
vėl nebegavo žaliavos. Bend
rovės padalinys Biržuose 
„Naftotiekis", negavęs teleg
ramų apie papildomos naftos 
tiekimą, penktadienį nustojo 
pumpuoti naftą į Mažeikius. 
Nuo pirmad'enio, kai buvo at
naujintas naftos tiekimas, iki 
penktadienio „Mažeikių naf
ta" gavo 60.000 tonų žaliavos, 
fmonė vasari tikisi gauti 
377,000 tonų naftos, o pirmąjį 
ketvirtį — iš viso apie 1.5 mln. 
tonų. Kad vel galėtų pradėti 
dirbti, ga^v-.:a turi sukaupti 
160,000 tonu naftos bei turėti 
garantijų didesniam kiekiui. 
,,Mažeikiu nafta" be darbo'sto
vi jau dvi ssr aitos, n<>r kurias 
patyrė apie U-15 mln. litų 
nuostolių .BNS: 

Lukašenka ketvirtadienį Ižev-
ske per susitikimą su Rusijos 
Pavolgio respublikos — Ud-
murtijos — vadovybe ir visuo
mene apkaltino Lietuvą ir 
Lenkiją savo teritorijose stei
giant elektroninės žvalgybos 
priemones, kurios gali sekti 
padėtį nuo vakarinių Neprik
lausomų valstybių (NVS) 
sienų „beveik iki pat Mask
vos", pranešė Rusijos nau
jienų agentūra „Interfaz". 

Tokius tariamus kaimyni
nių valstybių veiksmus A. 
Lukašenka įvertino kaip „ne
priimtinus". 

„Interfax" pranešime nemi
nima, kad Baltarusijos prezi
dentas būtų pateikęs kokių 
nors detalių apie tariamą 
elektroninę žvalgybą iš Lietu
vos ir Lenkijos teritorijų. 

Be to, A. Lukašenka Iževske 
teigė, kad „Vakarai jau nebe
siskaito tiek su Baltarusija, 
tiek ir su Rusija". J is taip pat 
pareiškė, kad pasaulis „negali 
būti vienasis, kai pasaulio 
žandaro funkcijų ėmėsi Jung
tinės Valstijos". „Kad pasau
lio sistema būtų pastovi, ji tu
ri remtis į kelis taškus, o ne į 
vieną", sakė A. Lukašenka. 

Pareikšdamas, jog NATO 
plėtra neleistina, A. Lukašen
ka pažymėjo, jog Baltarusija 
ketina „saugoti kaip akies 
vyzdį savo ginkuotąsias pa

jėgas , jas apginkluoti nauja 
ginkluote, modernizuoti tu
rimą kovinę techniką. 

Lietuvos valstybės saugumo 
vadovas nepagrįstai pavadino 
Baltarusijos prezidento kal
tinimus elektroninio šnipinė
jimo užmačiomis. „Lietuva 
nevykdo jokios priešiškos elek
troninės žvalgybos kitų valsty
bių atžvilgiu", pareiškė Val
stybės saugumo dapartamento 
direktorius Mečys Laurinkus. 

Atsakydamas į Baltarusi
jos vadovo priekaištą, Lietu
vos Krašto apsaugos vicemi
nistras Povilas Malakauskas 
pareiškė, kad „kaip ir kitos 
suverenios valstybės, tarp jų 
ir Baltarusija, Lietuva turi oro 
erdvės, teritorinės jūros ir 
išskirtinės ekonominės zonos 
kontrolės sistemą". Ir tai, pa
sak jo, neturi nieko bendra su 
žvalgyba — „juo labiau prieš 
mums draugiškas kaimynines 
valstybes, su kuriomis puose
lėjame gerus draugiškus san
tykius". 

Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerija nekomentavo Bal
tarusijos prezidento kaltinimų 
Lenkijai ir Lietuvai. „Tai klai
dinga informacija, kuri net 
neverta komentaro", sakė 
Lenkijos URM atstovas spau
dai Pawel Dobrowolski. 

Jis pabrėžė, kad tai ne pir
mas panašus Baltarusijos va
dovo kaltinimas Lenkyai, o 
šiuo atveju, ir Lietuvai. 

Lenkijos žurnalas gina 
^kovojantį Punską" 

* Pasaulio valstybių va
dovai pasveikino Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų 
Valstybės atkūrimo dienos — 
Vasario 16-osios — proga. 81-
ųjų nepriklausomybės metinių 
proga V. Adamkų pasveikino 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
sveikinime pažymėjęs, kad, 
kartu dirbdamos, Lietuva ir 
JAV siekia bendro tikslo — 
sukurti laisvą, klestinčią ir de
mokratinę Europą. Rusijos 
prezidentas Boris Jelcin svei
kinimo telegramoje užtikrino, 
jog išliks nepakitusi princi
pinė Rusijos kryptis palaikyti 
gerus kaimyninius santykius 
ir abipusiai naudingą bendra
darbiavimą su LiKuva. V. 
Adamkų taip pat jau pasveiki
no Australijos, Turkijos. Uzbe
kistano, Vengrijos vadovai. 

* Ankšti Kinijos pa re i 
gūnai ir užsienio diploma
tai penktadienį susirinko \ 

99' 
Varšuva, vasario 12 d. 

(BNS) — Lenlrijos visuomeni
nis kultūrinis žurnalas „Nowe 
kontrasty" kritikuoja Lenki
jos valdžią ir gina lietuvių tik
slus, paskelbęs didelį straips
nį „Kovojantis Punskas". 

Pasak žurnalo, Punsko lie
tuvių konfliktas su pasienie
čiais „iš pirmo žvilgsnio, ne
vertas grašio reikalas, nes 
liečia tik nedidelį III Lenkijos 
respublikos periferijoje esan
čio valsčiaus sveikatingumo 
centrą". „Tačiau per mėnesį 
jis tapo tarptautine problema: 
sveikatingumo centru domisi 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tai, abiejų valstybių premje
rai, Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir 
Lenkijos Seimo vicemaršalka 
(vicepirmininkas — red.) Jan 
Krul", rašo žurnalas. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimą, kurį surengė 
Lietuvos ambasada Kinijos 
sostinėje Beijing. (BNS> 

* Potvynis pamaryje yra 
įprastas reiškinys, tačiau 
šiemet kaip reta ilgas. Nepai
sant pagalbos, gyvenimas pa
maryje sunkėja, potvyniai pra
laužia seniai supiltus pylimus, 
ardo kelius ir namus, verčia 
medžius. Neseniai vyriausybei 
buvo pateikta ilgalaikė pasi
ruošimo potvyniams progra
ma, kurioje už 30 mln. Lt nu
matyta atlikti tyrimus tilto ar 
brastos per užtvindomą 300 m 
ilgio kelio „Šilutė-Rusnė" ruo
žą projektavimui. Siūloma pa
aukštinti pylimus, statyti 
naują ledlaužį, įsigyti bent du 
vandeneigius automobilius bei 
įvesti telefonus į potvynio zo
noje esančias sodybas. Šiems 
projektams iš valstybės prašo
ma 43 mln. litų. 'L*> 

J i s primena, kad „kai 1998 
metų spalio 11 dieną Lenki
joje vyko savivaldybių rinki
mai buvo garsiai kalbama 
apie būtinybę perduoti valdžią 
žmonėms, tuo tarpu Lietuvos 
ir Lenkijos pasienyje esančia
me Punsko valsčiuje, ku r 80 
procentų gyventojų sudaro lie
tuviai , viskas atsitiko prie
šingai — valstybė valsčiui ne 
tik nieko neperdavė, bet net 
a t ėmė pusę sveikatingumo 
centro ir perdavė ją pasienio 
apsaugai". 

Žurnalas pabrėžia, kad 
punskiečių protestai kol kas 
lieka be atgarsio. Per pasta
ruosius tris mėnesius pas juos 
nebuvo atvykęs nei vaivadijos, 
nei rajono valdžios atstovas, 
nors Punsko valsčius prime
na, kad vis dar galioja anks
tesnes savivaldybės priimtas 
sprendimas dėl užkardos įkū
rimo Smalėnuose. Vienas vie
tos valstietis tam tikslui su
tinka atiduoti hektarą žemės 
veltui, tačiau atsakymo kaip 
nėra, taip nėra. 

„Nowe kontrasty" cituoja 
Vytautą Landsbergį, kuris 
stebisi tuo, jog Lenkija siekia 
stiprinti Lietuvos ir Lenkijos 
sieną, kai tuo tarpu abi val
stybės nori įstoti į Europos 
Sąjungą. 

KALENDORIUS 
Vaaario 13 d.: Kotryna, Ben Ig

nas. Algaudas, Raudė, Ugne 
Vasario 14 d.: Kirilas. Metodi

jus, Valentinas. Saulius, Saule, Žy
nė. Valentino diena. 1993 m. įvyko 
pirmieji Lietuvos istorijoje visuoti
niai prezidento rinkimai, kuriuos 
laimėjo Algirdas Brazauskas. 

Vasario 1S d.: Zygfridas, Fausti-
nas, Jovita, Jurgita, Girdenė, Kinti-
butas. 1922 m. Lietuvos Steigiama
sis Seimas priėmė Žemės reformos 
įstatymą. Prezidentų diena (JAV). 
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ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE 

KUN. STASYS YLA 

(Jiteitis" 1979 metų sausis psl. 6-7) 

Tęsinys 

Minėtos dvi politinės kata
likų grupės neužkasė savo ie
čių ir kuokų vokiečių žemėje. 
Karą tęsė toliau. Į kelintus 
metus Amerikoj krikščionys 
demokratai, būdami senesni 
amžiumi, susirūpino jaunes
nių prieaugliu, tada sujudo ir 
Frontas neužleisti prieauglio 
savo priešams. O prieauglis iš 
kur, jei ne iš ateitininkų? Ir 
prasidėjo lenktyniavimas už
smaugti savąjį lopšį, atimti 
jam gyvybines versmes, suva
ryti ateitininkus į vienos 
bergždžios dimensijos gardą. 
Bergždžios dėl to, kad politi
kai naujose sąlygose nebebuvo 
pagrindo, o politinio darbo ug
dymui ateičiai nei vieni, nei 
antri neturėjo tinkamų prog
ramų nei plano. 

Išgirsite gal du vardus, ku
rie tariamai suparalyžiavo 
vienai ir antrai pusei laimėti 
prieauglį. Iš tikrųjų nereikėjo 
paralyžiuoti, nes pats jauni
mas nerodė noro veltis į su
veltą reikalą. Tik tiek tie du 
buvo kalti, kad mojosi ateiti
ninkus išlaikyti dovidaitinėj-
šalkauskinėj vagoj ir ją su
stiprinti naujesniais metodais. 
Šia kryptim vedė ateitininkus 
ir Federacijos vadas Simas 
Sužiedėlis visą dešimtmetį. 
Baigdamas antrą kadenciją, 
tas krištolinis žmogus įpuolė į 
desperaciją — kaltino save, 
kad ateitininkų vienetai tirps
ta kaip sniegas pavasarį. Rytų 
pakraštyje tarp 1960-1962 
metų nebeliko nei vieno pajė
gesnio vieneto — nei mokslei
vių, nei studentų, tik pabiros 
grupelės. Kanada nebuvo iš 
viso prisiugdžiusi prieauglio, 
kaip ir Kalifornija. Liko tik 
Čikaga su keletą kuopų, dar 
pusėtinai veikiančių. Sužiedė
lio vadovavimo metu buvo pa
kirdusi mintis akademikams 
kurti savo atskirą sąjungą. Jie 
patys planavo, tarėsi, bet ne
labai sėkmingai. Federacijos 
vadas pabūgo jų pastangas 
remti, nes buvo atakuojamas 
krikščionių demokratų, vado
vavusių tada sendraugių są
jungai, turbūt bijojusių, kad 
tokia sąjunga nepatektų Lie
tuvių fronto įtakai. Taip buvo 
užsmaugta ir išstumta iš atei
tininkų aktyvo nauja, jau čia 
subrendusi karta. 

Ateitininkai prarado kitados 

REDAKTORES 
KERTELĖ 

Šiame skyriuje anksčiau mi
nėtas susitikimas, dėl išeivijos 
ateitininkų spaudos ir ryšių 
palaikymo rūpesčių, vyks 
penktadienį, kovo 12 d., 7:30 
vai. vak. Ateitininkų namuo
se. Lem"-.tc Visi, kurie domi
si šiuo klausimu, kurie turi 
konkrečiu pasiūlymų, kviečia
mi dalvvauti. 

turėtą kultūrinę iniciatyvą, 
kurią perėmė santariečiai, 
bent kuriam laikui. Bet ir jie 
tik viena generacija be prie
auglio; prieauglį telkė iš skau
tų, iš universitetuose susvyra
vusių, liberalizmo kryptin pa
sukusių ateitininkų. Kultūri
nės veiklos plotmėn pasuko ir 
Fronto žmonės: ruošė minė
jimus, studijines stovyklas. 
Visa tai buvo daroma ateiti
ninkų būdu, bet ne ateiti
ninkų kultūrinės krypties są-
skaiton. Ateitininkai gal būtų 
visai sugniužę, jei ne vienas, 
per mažai mūsų prisimintas 
įvykis — nepaprastoji konfe
rencija New Yorke. Ji buvo 
taip gerai, preciziškai paruoš
ta ir praėjo tokiu organizaci
niu bei intelektualiniu pakili
mu, ir taip apgniuždė politi
nius prasiveržimus, kad nuo 
tada ateitininkų nuotaikos ir 
entuziazmas vėl ėmė kilti ir 
vienetai atsigauti. 

Po trijii metų naujas vysk. 
Pr. Brazys sukvietė katalikų 
rinktinių žmonių pasitarimą 
Vokietijoj, kur iškilo klausi
mas: ar yra vilčių sutaikyti du 
politinius katalikų peštukus? 
Atsiliepė K Čeginskas, buvęs 
atstovas VLIKe, kad nebėr ko 
taikyti: viena ir kita grupė iš
sisėmusios, praradusios kovin
gumą. Kitas patvirtino, kad 
beliko tik pavieniai peštukai 
ir tik vienoj kitoj kolonijoj. Ta
da klausėjas atsikvėpė ir vie
šai pareiškė: 

— Tai koks velnias užvedė 
mus ant tos kovos? 

Jis sėdėjo vyskupo dešinėje, 
o jo kairėje antrasis, abu tie, 
kurie susikirto Stuttgarte 
1945 metais ir nuo to prasi
dėjo visa velniava. Šią velnia
vą, tada vadinamą garbinges
nių „katalikų skilimo" vardu, 
M. Krupavičius buvo pavadi
nęs didžiausia tragedija po 
Lietuvos laisvės netekimo. 
Tragedija gal tik ta, kad kata
likai prarado turėtas plačias 
dimensijas, suparalyžiavo sa
vo kūrybinį aktyvumą, išeik
vojo daug brangaus laiko ir iš 
to nepasimokė. 

(Bus daugiau) 

NAUJA STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 

CENTRO VALDYBA 

Vilniuje ateitininkų kuopų globėjų kursuose š. m. spalio 10 d. II eil. antra iš kaires - Reda Sopranaitė 
valdybos narė, šalia JAS vicepirm. Rozvita Vareikienė ir JAS pirm. Vilhelmina Raubaitė. 
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
sakyti, kad taip ir toliau lai
kykitės. Gal dabar kam nors 
ir nėra aktualu, bet patikėkit 
— tai be galo didelė vertė", 

tą Lietuvos Televizijos kata- Studentas Arnas Kupšys rašo: 
likų studijos „Šventadienio „Džiugu, kad buvo daug naujų 
mintys" laidoje buvo skirta veidų, tai įrodo, kad studentai 

Televizijos dėmesys 
a te i t in inkams 

Sekmadienį, vasario 7-os ry-

vietos Lietuvos ateitininkams. 
Dalyvavo poetas Kazys Bra-
dūnas ir studentija. Kalbėjo 
apie ateitį ir dabartinę ateiti
ninkų veiklą. 

Mokytojus supaž ind ins 
su Ateit ininkų 
organizacija 

Vasario mėnesį sendraugiai 
ir studentų .JJruskos" kuopa 
ruošia tikybos mokytojams 

ateitininkai turi ateitį. Beje, 
studentai buvo iš įvairių uni
versitetų ir įvairių specialy
bių. Ne taip, kaip anksčiau, 
tik VDU teologija. Tai irgi nu
teikia optimistiškai". 

Studentai rūp inas i 
kaimo j aun imu 

Šv. Kazimiero studentų atei
tininkų kuopa Kaune apsiėmę 
naują projektą, tai — „Kaimo 

supažindinimą su Ateitininkų jaunimo savaitgaliai". Šių sa-
organizacija. Norima per mo
kytojus supažindinti mokinius 
su katalikiškomis organizaci
jomis, ypač ateitininkais ir jų 
veikla. 

Teigiami žiemos 
akademijos įvert inimai 

Studentų ateitininkų žiemos 
akademijoje, vykusioje Rasei
niuose paskutiniąją 1998 me
tų savaitę, dalyvavo maždaug 
130 asmenų iš visos Lietuvos. 
Studentijos atsiliepimai per 
„internet'ą" labai geri. Rašoma 
maždaug kaip Jolita Vadopa-
laitė iš Klaipėdos: „...labai no
riu padėkoti už tą lietuvišką 
dvasią, t.y., už tuos visus lie
tuviškus žaidimus, šokius ir 
dainas. Gal tai kai kam atrodo 
juokinga, bet tai yra be galo 
svarbu ir brangu (ir manau ne 
tik man), nes studijuodama 
Klaipėdoje, internacionalinėje 
kolegijoje pradedu visai pra
rasti lietuviškumą. Anksčiau 
apie tai net negalvodavau, bet valstybinės apsaugos komisi-
kai gyvenu jau trečius metus jos pirmininkui A. Raškiniui; 
su įvairių tautų žmonėmis, Švietimo ir mokslo ministrui 
pradedu tikrai labai vertinti K Plateliui; 
lietuvių vertybes, nors moder- Lietuvos Žurnalistų ir leidė-
nioje visuomenėje jos atrodo jų etikos komisijai; 
jau pasenusios ir, kai ku- Lietuvos vaikų teisių gyni-
riems, visai nereikalingos. Aš mo organizacijai; 

Tarptautinės vaikų teisių 
gynimo organizacijos padali
niui Lietuvoje (UNICEF). 

Mes, moksleivių ateitininkų 
sąjungos konferencijos daly
viai, manome, kad kai kurios 

vaitgalių tikslas yra įjungti 
kaimo jaunimą į bendravimą, 
diskusijas, šokius ir kt. 

J aun imas pasisako pr ieš 
neigiamą žiniasklaidą 

Moksleiviu, ateitininkų są
jungos konferencijos, vykusios 
Akmenėje per moksleivių atei
tininkų žiemos akademiją 
gruodžio paskutinę savaitę, 
buvo priimta čia pateikiama 
rezoliucija dėl destruktyvios 
žiniasklaidos įtakos jaunimui. 
Rezoliucija pateikta: 

Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkui V. Landsbergiui; 

Lietuvos Respublikos Seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkui Z. Jac
kūnui; 

Lietuvos Respublikos Seimo 
šeimos ir vaiko reikalų komi
teto pirmininkei V. Aleknaitei 
Abramikienei; 

Lietuvos Respublikos Seimo 
vaiko ir jaunuolio asmenybės 

tams; 
— vaikai ir jaunimas, šiame 

amžiaus tarpsnyje būdami la
bai imlūs, lengvai įsisavina 
laidose pateikiamas hedonis
tines ir nihilistines nuostatas, 
paviršutinišką gyvenimo pras
mės aiškinimą, panieką kata
likiškoms, tautinėms ir šeimos 
vertybėms, nepagarbą žmogui 
ir gyvybei; 

— manoma, kad visuomenės 
informavimo laisvė, kaip ir 
bet kuri kita, yra neatsiejama 
nuo atsakomybės. Prašome 
kontroliuoti žiniasklaidos pro
dukciją, kad ji ne naikintų, o 
ugdytų bendražmogiškas ir 
krikščioniškas vertybes, nes 
žiniasklaidą daro įtaką asme
nybės formavimuisi. 

Lietuvos moksleivių atei
tininkų sąjungos konferen
cijos dalyviai 

(Rezoliuciją pasirašė 81 
MAS konferencijos dalyvis, va
dovai, studentai ir moksleiviai 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių, Panevėžio, Skuo
do, Alytaus, Kybartų, Kaišia
dorių, Akmenės, Ignalinos ir 
kt.) 

Akmenė, 1998.12.31. 
(XXI amžius, nr. 7, 

1999.01.22) 

DR ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

214708. MeJnSt 
Matteseon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 St 
TinleyPark,IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

R K . 706-246-0067 arba 708-246-6581 
8448 S. PutaHtd Road 

Valandos pagal susitarimą 

noriu padrąsinti ir tikrai pa-

KVTEČIAME VADOVUS 
Studentai ir vyresnieji mok

sleiviai, norintieji vadovauti 
jaunučių ateitininkų stovyk- pramoginės televizijos ir radi-

Studentų ateitininkų sąjun
gos nariai, šių metų sausio 29 
- 31 d. susirinko Dainavos sto- toje, o jaunesnieji moksleiviai, jo laidos, pavyzdžiui, „Radijo 

Korespondencijas ir kitą 
medžiaga fiam skyriui iki š.m. 
kovo 1 d. siųskite tiesiai į 
„Draugą" Irenai Regienei. Jei 
sąlygos leidžia, prašau jų ko
pijas siųsti L. Šalčiuvienei šio 
skyriaus vinjetėje nurodytu 
adresu. L.Š. 

vyklavietėje, Michigano valsti
joje, savo tradiciniam „Zuper-
savaitgaliui". Tą savaitgalį vy
ko sąjungos suvažiavimas, ku
riame buvo patvirtinta nauja 
centro valdyba. Ją sudaro: 
Marius Polikaitis, Elenutė 
Tijūnėlytė, Liudas Landsber
gis, Saulius Polteraitis, Jurgi
ta Baltrušaitytė ir Kastytis 
Šoliūnas. 

Jeigu domitės studentų atei
tininkų veikla ir norėtumėte 
prisijungti prie šios aktyvios 
sąjungos, prašome kreiptis į 
Marių Polikaitį, tel. (630) 257-
2022. Sąjungos nariai širdin
gai dėkoja buvusiai valdybai, 
ypač pirmininkui Vytui Že
maitaičiui, už nuoširdų rūpes
tį, pasiaukojimą ir puikų va
dovavimą per paskutiniuosius 
metus. 

baigę antrus metus gimnazi
joje ir norintieji dirbti Daina
voje, kviečiami įteikti savo 
prašymus Dainei Quinn iki 
š.m. kovo 3 d. 

Adresas: 14410 Country 
Club Lane, Orland Park, IL 
60462; tel. 708-349-7403 ir E-
mail: DLNQ@aol.com 

Stovykla vyks liepos 5 d. — 
17 d. Vadovų kursai Dainavo
je vyks liepos 3 ir 4 d. 

ATEITININKV RENGINIAI 
Vasario 2 d. — Gavėnios 

susikaupimas Ateitininkų na
muose. 

Birželio 6 d. — Čikagos 
ir apylinkių ateitininkų Šei
mos šventė, kartu su metine 
Ateitininkų namų gegužine, 
vyks Ateitininkų namuose ir 
ąžuolyne. 

šou", „Dievai ir demonai", 
„Dar ne vakaras", „Po trijų", 
„Striptizo šou", „Dizainerių 
šou", taip pat kai kurie spau
dos leidiniai, pavyzdžiui „Cos-
mopolitan", „Tik vyrams", „Pa
nelė", „Neliūdėk", smurtiniai 
animaciniai filmai ir smurto 
bei erotiniai filmai savo turi
niu daro neigiamą įtaką Lietu
vos jaunimui; 

— iškreipia bendražmogiš-
kųjų vertybių sampratą, 
griauna tautinių, pilietinių ir 
krikščioniškųjų vertybių sis
temą, skatina rasinę diskri
minaciją, gimtosios kalbos ir 
kultūros negerbimą; 

— juose vaizduojamas smur
tas, erotika ir kita prisideda 
prie lytinių įr smurtinių nusi
kaltimų augimo, skatina agre
syvumą, pasidavimą instink-
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6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
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Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-8524159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50 t i A v e , Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v. v. 
išskyrus tretd Settad. 11 -4 v p p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 8 Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tat 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legaJ Holiday*, the Tuesdays 
foUowiug Monday observance of legal Holidays M well a* Dec 26th and Jan. 
2nd by the Uthuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscnpuon Kates: $95.00. Foreign countries $110. 
Postmastcr: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunciame.Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama i* anksto. 
Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $56.00 $35.00 
K a n a a ^ ' £ l k i t o " " ™ Z Z Z ! (UŠ7)$110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kaaas^'u:lkitttr"™™]3™Z"WJŠT) $60.00 $45.00 $35.00 
Uiaakant i Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uiaakant į užsieni oro paistu $500.00 $250.00 
Tik Šeštadienio laida '" $160.00 $85.00 

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

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 We*t Ave. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. ELIGUUS LEUS 
AKILĮ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Jo6et.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HfctoryrBsB 

Tai. 708-588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKA1T1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICALCUNIC 
15505-127 S t , Lamont. IL 60438 
Prttdauso Palos Community Hospital 

StvarCrotsHotpttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630-287-2265 

CarrJac Dmgnosn. LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60629 
Tai. 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 

4817 W. 83 ST, BURBANK, IL 
Tei 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 
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4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 VV. 59 8t , Chicago. IL 
Tel. 773-736-5656 

4707 S. GJberr, La Grange. IL 
Tel. 706-362-4487 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. M. 773-588-3188 
Namų tai. 847-381 -3772 
6745 Weat63rd Street 

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t . OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 706422-8260 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
Wilkxighby Hills, OH 44084 

Tel. (440) 944-7277 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hsctory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS. MJ). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-862-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

Dommers Grove, IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

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 

DR PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller S t , Ebnhurst, IL 60126 

6 3 0 - 9 4 1 - 2 8 0 9 
Valandos pagal susitarime. 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. 
Hobart. IN 46342 Fax & 

947-527» 
947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ. M.D. 
Board Certified, Intemal Medkane 

Valandos jOsų patogumui 
Hory Croea Profeaaionel Pavtton 

3 8. South 
UViuarsan Plaza Ct at Caffomsi Ave. 

Cntoago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

mailto:DLNQ@aol.com
http://Jo6et.IL
http://Waateheeter.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

ARTĖJA NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATGAVIMO MINĖJIMAI 

•Bill Clinton nepašalin
tas iš pareigų. Vasario 12 d., 
penktadienį, JAV Senate įvy
ko balsavimas. Pašalinti pre
zidentą iš pareigų už mela
vimą prisiekus, 45 senatoriai 
balsavo už, 55 prieš; už teisin
gumo vykdymo trukdymą, 50 
balsavo už, 50 prieš. Reikėjo 
67 balsų pašalinti prezidentą. 
(ABC news) 

•Vasario 11 d., ketvirta
dienio „New York Times" 
pirmame puslapyje rašoma, 
kad prezidentas Clinton tiek 
įpykęs (furious) ant Kongreso 
respublikonų, kad žada dėti 
visas pastangas surinkti kuo 
daugiau lėšų jų oponentams 
2000 metų rinkimuose. Vienas 
Baltųjų rūmų pareigūnas 
sakė, jog „tai bus jo (preziden
to) asmeniškas žygis (cru-
sade)". Atstovų rūmų respubli
konas Asa Hutchison sakė -
„būtų klaida respublikonams 
atsisakyti toliau dirbti drauge 
su prezidentu, ir būtų klaida 
prezidentui keršyti respubli
konams". (NYT) 

•Į Jordano karaliaus 
Hussein laidotuves atvyko 
keli tuzinai pasaulio vadų. 
JAV prezidentas Clinton daly
vavo su buvusiais prezidentais 
Bush, Ford, Carter. Clinton 
apibūdino mirusį karalių kaip 
žmogų, „kuris mus visus pa
darė truputį geresniais". Spė
jama, kad sutarime tarp Iz
raelio ir palestiniečių, mirusio 
Hussein vaidmenį dabar at
liks Egipto prez. Mubarak. 
(WSJ) 

•Spauda praneša, kad 
>JAV-advokatų organizaci
ja, The American Bar Asso-
ciation, ruošiasi oficialiai 
prieštarauti nepriklausomo 
prokuroro įstatymo atnaujini
mui. Prieš du dešimtmečius ši 
advokatų organizacija atliko 
svarbų vaidmenį nepriklauso
mo prokuroro įstatymo įvedi
mui, ir lig šiol jį stipriai rėmė. 
(CSM, WSJ) 

•1966 metų „Miranda" 
nusprendimas, kuris reika
lauja pasakyti įtariamiems 
nusikaltėliams jų teises, (pvz. 
juos perspėti neprisipažinti 
nusikaltusiais), gal bus iš nau
jo svarstomas. Virginia valsti
jos federalinis teismas nu
sprendė, kad pagal 1968 m. 
Kongreso įvestą įstatymą, fe-
deraliniai įstatymų vykdytojai 

(pvz. FBI) neprivalo laikytis 
„Miranda" taisyklių. Reikalas 
bus pateiktas Apeliacijos teis
mui ir turbūt Aukščiausiam 
teismui. (NYT) 

•Per paskutinius kelis 
metus JAV mokyklose visi 
4-to, 8-to, 12-to skyriaus moki
niai yra daug pažengę skai
tyme; tačiau yra ir liūdnų ži
nių. Kadangi per daugelį metų 
mokinių skaitymo lygis buvo 
smarkiai nukritęs, 1998 m. 
lygis tik pasivijo 1992 m. skai
tymo lygį. (CSM) 

•JAV antros didžiausios 
oro linijos - American Air
lines pilotai neoficialiai 
streikuoja - apsimetę ser
gantys, neateina į darbą. Nors 
po penkių dienų „streiko" fe
deralinis teisėjas įsakė sugrįž
ti į darbą, pilotai neklauso. 
American Airlines oro linija 
turėjo atšaukti 40% skrydžių. 
(ABC news) 

•Kasdien Rusijos minis
tras pirmininkas Jevgeny 
Primakov vis stipriau lai
ko krašto vadžias savo ran
kose, o prez. Boris Jelcino poli
tinė galia silpnėja. Praeitą 
savaitę Primakov paskelbė 
naują užmojį išnaikinti korup
ciją, nubausti ekonominius 
nusikaltėlius, suvaržyti prezi
dento galią. Spėliojama, kad 
jis tikisi sustiprinti savo pozi
ciją, kandidatuojant į prezi
dentus. (CSM) 

•Prancūzų Alpėse 15 
metrų aukštumo ir 300 
metrų platumo sniego 
griūtis šovė nuo kalno, 
peršoko upelį ir sulygino su 
žeme du kaimelius kitoj 
pusėje. Žuvo 10 žmonių, 27 
išgelbėti, 2 ieškomi. (Chgo 
Sun-Times) 

•Netoli Paryžiaus vyksta 
pasitarimai tarp Milosevic 
ir Kosovo albanų. Serbai nesu
tinka duoti albanams autono
mijos ir reikalauja, kad visi 
pasitarimų dalyviai, įskaitant 
tarpininkus, duotų žodį, jog 
Kosovo liks Jugoslavijos da
lis. (CSM) 

•Clinton vyriausybė pa
reiškė, kad turi teisę siųsti 
numatytus 4,000 JAV ka
reivių į Kosovo be Kongreso 
sutikimo. Tuo tarpu Kongrese 
matyti mažai entuziazmo to
kiam pasiūlymui, nes nėra 
aiškios strategijos, šiuo metu 
JAV kariuomenė išblaškyta po 

Jau kai kuriose vietovėse 
yra intensyviai planuojamas 
Vasario 16-osios minėjimas, 
kviečiant paskaitininkus ir or
ganizuojant meninę progra
mą. Esame pratę per daugelį 
metų prie labai ištęstų pra
kalbų, kurios atstumdavo ne 
vien jaunesnes kartas, bet 
vargino ir vyresniuosius, ta
čiau juos sulaikydavo įsiparei
gojimo jausmai. Paskutiniai
siais metais kiek „sumoder-
nėta", pakvietus originalius ir 
trumpai kalbančius oratorius, 
parūpinant įdomią pramoginę 
dalį, tuo pritraukiant ir jau
nesnes kartas, kaip tai buvo 
sėkmingai padaryta pernai 
metais Clevelande. Vis dar 
sunku pamiršti, kaip prezi
dentas Reagan, minint New 
Yorke laisvės statulos šimto 
metų jubiliejų, medaliais ap
dovanojo pasižymėjusius Ame
rikos kūrybingus asmenis, 
jiems pakratydamas ranką ir 
pasveikindamas vienu saki-

daugiau pasaulio kraštų negu 
bet kokiu kitu laiku istorijoje, 
ir jau milijardai išleisti Bosni
joje. Pentagonas taip pat ne
pataria siųsti kariuomenės be 
aiškiai nustatyto tikslo. (Chgo 
Sun-Times, WSJ) 

•Iranas praneša, kad ga
mina naują raketą, pajė
giančią iššauti satelitus į 
erdves; šią savaitę numatyta 
išbandyti raketos variklį. Pra
eitą vasarą Iranas išmėgino 
800 mylių nuotolio raketą. 
(WSJ) 

•Angolos valdžia vėl ati-
dės prezidento rinkimus, 
kaltindama pilietinį karą su 
Unitą sukilėliais. Dabartinis 
prezidentas dos Santos buvo 
išrinktas 1992 m. Numatyti 
1995 metų rinkimai buvo ati
dėti, tačiau dabar rinkimai iš 
vis nebenumatyti. (WSJ) 

•Jamaika planuoja siųsti 
kareivius palaikyti kuror
tuose tvarką. Vietinės turis
tinės pramonės verslininkai 
anksčiau tam priešinosi, bijo
dami, kad tai sumažins tu
ristų skaičių. Jamaika turistų 
pramonė surenka kasmet 
maždaug milijardą (amer. bi
lijoną) dolerių. (WSJ) 

•Mirė 79 m. amžiaus gar
si britų autorė ir filosofė 
Iria Murdoch, sirgusi 5 me
tus Alzheimer's liga. I. Mur
doch dėstė Oxford u-te ir yra 
parašiusi 26 romanus, jų 
tarpe „A Severed HeacT ir 
„An Accidental Man". (NYT, 
WSJ) 

niu. Vos tris minutes užtruku
sia prakalba jis užbaigė iškil
mes, o pramoginė programa 
buvo pritaikyta visų skonių pi
liečiams — nuo operų arijų iki 
„roko". 

Vasario 16-osios tradiciniai 
minėjimai nesužavi priaugan
čių kartų, o mums yra gyvy
biškai svarbu jas prilaikyti lie
tuviškoje patriotiškoje nuotai
koje. Paskutiniųjų keletos me
tų laikotarpyje teko nugirsti 
pastabų ir iš mano šeimos na
rių, ir iš kitų jaunų žmonių: 
„Kodėl neminime Kovo 11-
osios? Juk tai tokio nepapras
to džiaugsmo diena, kurią ir 
mes išgyvenome". 

Po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo ir Lietuvos laisvės at
gavimo po brutalios penkių 
dešimtmečių okupacijos ir te
roro, visuose Amerikos lietu
vių visuomenės telkiniuose 
yra iškilmingai minima Vasa
rio 16-oji, tačiau Kovo 11-oji 
lieka vos pastebima, nors tai 
bene pats reikšmingiausias 
šio šimtmečio istorinis įvykis, 
nes visas pasaulis pripažino, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimas 1990 metų 
kovo 11 dieną buvo Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo ir žlugi
mo akstinas „dainuojančios re
voliucijos" pasekmėje. Po sve
timu dangumi gimusios lietu
vių kartos tą džiaugsmą išgy
veno su pasididžiavimu ir 
džiaugsmo ašaromis. 

Aišku, kad neturime teisės 
ignoruoti Vasario 16-osios, ta
čiau yra būtina ne menkesnės 
apimties minėjimą surengti 
Kovo 11 dienai, įtraukiant 
jaunesnes kartas ir į prog
ramą, ir į pasitarimus dėl mi
nėjimo pobūdžio. Negalima vi
sai išvengti „žodžio", bet jis 
privalo būti trumpas, nekarto
jant daugelio šimtmečių istori
jos, o meninė dalis gali baigtis 
ne vien daina ir muzika, bet ir 
bendrais visos publikos šo
kiais, supinant ratelius, kaip 
tą padarė populiarioji chorve
dė Rita Kliorienė, „rudens ba
liaus" metu, į ratelius įtrauku
si visą publiką. Reikia nusi
kratyti ilgų prakalbų šablono ir 
stengtis publikoje sukelti en
tuziazmą bei šviesią nuotaiką, 
kurioje atsispindėtų laisvės 
atgavimo džiaugsmas. 

Įsidėmėtina ir tai, kad du 
reikšmingi minėjimai vyksta 
labai trumpu laikotarpiu, kas 
pareikalaus daug įtempto ren
gėjų darbo ir visuomenės pri
tarimo. Būtų pravartu kreip
tis į jaunimo organizacijas, 
kviečiant skautus, ateitinin
kus ir net sportininkus pla
nuoti džiaugsmingą Kovo 11-
osios minėjimą. Gal tuo būdu 
būtų išspręsta problema, neig
noruojant nei vienos reikšmin
gos Lietuvos istorijos įvykių 
datos. Minėjimų rengėjams 
reikia tą klausimą svarstyti ir 
ieškoti teigiamo bei daugumai 
priimtino sprendimo. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Danutė Bindokienė 

Vis dar mato skirtingai 

Signatarų rūmai Vilniuje. 

Vis garsiau kalbama, kad 
buvusio JAV senatoriaus ir 
rinkimus pralaimėjusio kan
didato į Baltuosius rūmus Bob 
Dole žmona Elizabeth Dole 
pati pamėgins laimę būsi
muose prezidento rinkimuose, 

j Kol kas ji tų gandų nei nepa
tvirtina, nei nepaneigia, tačiau 
neabejojama, kad Elizabeth 
Dole yra tokiom pareigom ir 
tinkanti. Daugelis mano, kad 
moteris Baltuosiuose rūmuose 
būtų visai geras pakaitalas ir 
net tam tikra atgaiva. Ar taip 
įvyks, ar ne, šiuo metu nela
bai svarbu, bet jau pats fak
tas, kad prileidžiama moters 
išrinkimo į prezidentūrą gali
mybė, parodo, kiek toli lyčių 
lygybės keliu nueita. 

Lietuvoje vis labiau verslo, 
finansų, pramonės pasaulyje 
reiškiasi nauja moterų karta. 
Kol kas politikoje joms pras
čiau sekasi, galbūt daugiausia 
dėl to, kad tai „tradicinė vyrų 
sfera" ir į ją įsibrauti mote
rims laikas dar nepribrendęs. 
Nėra abejonės, kad tas laikas 
netrukus ateis. 

Kaip lietuvė moteris įsi
vaizduoja savo gyvenimą būsi
mame šimtmetyje? Kaip ski
riasi vyrų ir moterų pažiūros 
į ateitį? Apie tai gan plačiai 
rašo populiarusis „Moters" 
žurnalas (1999 m. Nr. 1, „Tas 
gąsdinančiai tobulas silue
tas..."). Deja, vyriškų ir mote
riškų pažiūrų skirtumas yra 
dar labai ryškus. 

Į klausimą, kokia moteris 
bus trečiajame tūkstantme
tyje, atsako keli vyrai ir kelios 
moterys. Vyrų žodžiuose pasi
girsta tarytum baimė, kad 
moteris vis dėlto „vystosi ne
labai patrauklia linkme". Vie
nas (TV ir muzikinių renginių 
režisierius) taip išsireiškia: 
„...Jau dabar yra mažai pro
tingų, moteriškų moterų. ... 
Padariau išvadą, kad tipiška 
moteriškė bus primityvios sie
los, menko išsilavinimo ir elg
sis taip, kaip bus užpro
gramuota kūrėjų, siūlančių 
vartotojams savo prekes". Ki
tas (Seimo narys) sako: „Nors 
moterys bus racionalesnės, 
praktiškesnės, galbūt dar la
biau suvyriškės ir nebevilkės 
romantiškų suknelių, jos tik
riausiai rūpinsis savimi, bus 
gražios..." Filosofas išsireiš
kia: „Norėčiau, kad moteris 
labiau skirtųsi nuo vyro, kad 
ji vėl taptų moterimi. ... Femi
nistės atrodo apgailėtinai. ... 

Nėra didesnio stebuklo ir di-
desnėr paslapties už tikrai 
moterišką moterį'". Fotomeni
ninkas: „Fotografuodamas 
moteris pastebiu — jos vyriš
kėja. Ir savo vidumi, .r išori
niu įvaizdžiu: kelnės cigarete. 
. . Švelnios, mylinčios moterys 
bus ties išnykimo riba— kaip 
kažkada dinozaurai..." Gydy-
tojas-neurologas: „Moteris tu
ri prisiminti savo prigimtinę 
pareigą! Juk visos kitos funk
cijos, kurių moteris griebiasi, 
yra toli nuo prigimties'". 

O moterys kaip tik labiau 
koncentruojasi į savo „išsi
laisvinimą" (tai vadina eman
cipacija), gražią išvaizdą, nori 
būti „tobulos kūnu ir dvasia". 
Nors siekia būti nepriklauso
mos nuo vyrų, bet vis tik savo 
didžiausią dėmesį skiria iš
orei, nori patikti kaip tik 
tiems, iš kurių globos mėgina 
„išsivaduoti". Bent iš tų kelių 
pasisakymų galima spėti, kad 
moterims dar toli iki tikroje 
išsilaisvinimo, kuris pagrįstas 
asmenybės, o ne tobulos fi
gūros gražumu. 

Tuo tarpu užsienyje gyve
nančių lietuvių — vyrų ir 
moterų — rolė pastaraisiais 
metais pasikeitė, tarytum su
simaišė. Anksčiau visuome
ninėje veikloje beveik išskir
tinai dominavo vyrai. Dabar 
atvirkščiai — kone visus visuo
meninius darbus atlieka ir 
pirmauja moterys. Atrodo. 
kad mūsų „herojai pavargo' 
po darbų ir gyvenimo metų 
našta ir nebenori nieko kita, 
kaip rūpintis savo mažu pa
saulėliu. 

Galbūt visuomet taip buvo, 
galbūt vyrai lipdavo į sceną 
prakalbų sakyti ir „sveiki
nimo žod\ tarti", o moterys 
turėdavo pasirūpinti visais 
buitiniais reikalais, kad veik
los vežimas gražiai riedėtų ir 
vyrai galėtų išdidžiai už jo 
vairo palaikyti. Tik pasidairy
kime savo aplinkoje ir pama
tysime, kad visuose veiklos 
baruose tik moteriškos pa
vardės (žinoma, yra ir gražių 
išimčių). Ne dėlto, kad į tas 
pozicijas veržiasi, bet dėl to, 
kad vyrai iš jų pasitraukė ir 
liko tuštuma. Reikia tikėtis, 
kad mūsų „pavargę herojai* 
pailsės ir vėl kibs į darbą, 
kurį moterys tikrai su malo
numu jiems perleis, o tuo tar
pu kažkas viską atlikti turi, 
tad apie būsimą tūkstantmetį 
nėra laiko galvoti — laukia 
šimtai darbų dar šiame. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 

Nr. 3 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Tęsinys 

Skaniai ir linksmai užkan
džiavome Pot Belly restorane. 
Gavome ilgą stalą nuošaliai, 
tad mažieji pasisotinę turėjo 
vietos palakstyti. Netrukus 
čia atėjo dar būrys giminių. 
Nuotaika tikrai šeimyniška, 
atrodo visą restoraną perėmė
me, o patarnautojai priedinių 
arbatpinigių palikome, atsidė
kodami, kad taip puikiai su 
vaikučių lakstymu tvarkėsi ir 
nepyko. Spėjome, kad tokio 
būrio šį vakarą tikrai nesi
tikėjo. Grįžus sulaukėme dar 
daugiau brolių bei seserų su 
šeimomis ir, pagaliau, — ma
mos. 

Po kelionės pavargę, išsi
skirstėme pailsėti. Buvo puiki 
proga susipažinti su Laimos 
paruoštu „Šeimos sąrašu". Ji 
paruošė anketą, surašydama 
per dvidešimt klausimų, iš
siuntinėjo visiems giminėms 
prieš penkis mėnesius. Iš gau
tų 52 atsakymų susidarė šei
mos vardynas. Klausimai įdo
mūs, atsakymai įžvalgūs ir 
kai kurie netikėti. Ypač įdo

mūs mažiukų atsakymai, ku
riuos labai tiksliai užpildė 
tėvai. Dvimečio Gyčio mėgsta
miausias užsiėmimas — val
gyti; Elizabeth (6 metų) la
biausiai gerbiamas istorinis 
asmuo — Mulan; Audros (5 
metų) ir Vyto (3 metų) įdo
miausia knyga — dr. Seuss; 
Adam (5 metų) mėgstamiau
sias filmas E.T.; Jūratė (4 
mėn.), prieš mirdama, nori iš
mokti kalbėti ir vaikščioti. Su
augusių kai kurie atsakymai 
buvo juokingi, pvz.: geriausia 
ir blogiausia, kas man atsitiko 
— žmona. Buvo ir rimtų, ver
čiančių susimastyti, pvz. ge
riausia kas atsitiko — susir
gau vėžiu — pasikeitė galvose
na ir vertybių skalė. Daug 
kam skaitymas yra mėgsta
miausias laisvalaikio užsiėmi
mas, nors keli filosofiškai pa
klausė, kas yra laisvalaikis? 
Koks buvo atmintiniausias gy
venime nuotykis? Per Vilnių 
keliauti su Dana be žemė
lapio. Kas ką norėtų apie save 
pakeisti? Daugiausia — ma

žiukai savo ūgį, o vyresnieji 
savo svorį. Atsakymai į „mėgs
tamiausias atostogas" parodė, 
kiek plačiai keliauta: nuo Ki
nijos iki Havajų, Aliaskos, Lie
tuvos ir kitų Europos kraštų, 
bei plačiai po JAV ir Kanadą. 
Buvo ir juokingas „prašovi-
mas": viena seserėčia parašė, 
kad jos dukrelė gimus 1998 m. 
gruodžio 7 d. — taigi dar atei
tyje. Kai kurie atsakymai tik
rai sukėlė intrigą, reikės vė
liau sužinoti, kas, kur ir kaip 
atsitiko. 

Šeštadienio ryte suradome 
netoliese vykstančią mugę. 
Buvo daug mažesnė negu tikė
jomės, bet čia pat buvo mo
kyklos žaidimo aikštelė, tai 
keturių šeimų mažiukai labai 
smagiai pažaidė. Popiet visi 
naudojosi šios vietovės turi
mais užsiėmimais: maudymu-
si, irstymu, jodinėjimu ir t.t. 

Vakare iškilmingi mamos 
gimtadienio pietūs. Po to se
suo Eglė iš Čikagos, akordeo
nu grodama, pravedė šokius. 
Visiems nusifotografavus, va
kare ilgai dainavome, dau
giausia naudodami dainorė-
lius, kuriuos šiai šventei pa
ruošiau, o Romas iliustravo. 

Sekmadienį į bažnyčią, o po 
to laikas išsiskirti, bet ne su 

visais, nes būrys mūsų važia
vome pas Laimą toliau vaišin
tis ir bendrauti. Ji gyvena 
Brattleboro, VT, tai pakelėje 
užsukome į Neringos stovyklą, 
kur teko susitikti ir pasikal
bėti su ses. Igne. Sužinojome, 
kad čia vyksta ir lietuviškai 
nekalbančių šeimų stovykla. 

Pagaliau pasiekėme ir Lai
mos namus. Tiesiog nuostabu, 
kiek ji energijos ir gabumų 
turi. Jau vien medicinos prak
tika turėtų užimti visą laiką, o 
čia dar didžiausią gėlių ir dar
žovių daržą augina, o laisva
laikiu (?) užsiima keramika 
bei tapyba. 

Pasivaišinę, pasisvečiavę vėl 
atsisveikiname beveik su vi
sais. Dabar važiuojame pas 
brolį Rimą ir jo šeimą į Straf-
ford, New Hampshire valsti
joje. Sekame nurodymus, kur 
išsukti, kur įsukti, bet pakly
dome. Jau temsta. Ir vėl sto
jame klausti kelio. Nelengva 
surasti, kur broliukas miškuo
se gyvena. Namas be pašto 
dėžutės, nepažymėtas ir nuo 
kelio nematyti. Brolienė Dalia 
sakė, kad ties įvažiavimu yra 
uola. Bet... ta uola krūmais 
apaugus, nematoma. Tačiau 
pasisekė [ svečius prisistatyti. 
Vakare šiame šeimos ratelyje 

daug pasikalbėjome, daug gy
venimo momentų prisiminė
me. Ryte Rimas mus nuvežė 
prie Blue Job kalno, kuris yra 
apie 1,350 pėdų virš jūros ly
gio. Lipti iki viršūnės teko 'tik' 
700 pėdų per uolas ir kalnų 
skardžius. Viršūnėje yra radi
jo bokštas padėti policijai susi
siekti, nes tarp kalnų prastas 
normalus susisiekimas radijo 
bangomis. Nuo viršūnės buvo 
matyti ir White kalnynas. 
Vaizdas tikrai vertas vargo. 
Žemyn lipome kitu keliu, ne 
taip stačiu, tik čia mažiau pa
vėsio, o diena gerokai karšta. 
Tad karts nuo karto susėdome 
pavėsyje ir rinkome mėlynes 
(uogas). Leidžiantis stebėjo
me, kaip eigulys šiuo keliu 
kasdien užvažiuoja į viršų. 
Kai kur matėme žemėje 
įspaustas padangų vėžes, kai 
kur uolenos vidurys nubrū
žintas. Rimas prisiminė, kai, 
atsitikus vienai avarijai, grei-
coji negalėjo iki viršaus užva
žiuoti. Sanitarai turėjo užlipti 
ir neštuvais sužeistą nunešti j 
greitąją. 

Nulipę, apvažmeję paežerę 
ir žavias apylinkes, užsukome 
į miesto parduotuve prisipirk
ti gėrimų kelionei 

(Bus daugiau) 
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ALMA ADAMKIENĖ NEPAILSTAMAI 
RŪPINASI LIETUVOS VAIKAIS 

Alma Adamkiene nuo pat 
pirmų dienų Lietuvoje pradėjo 
rūpintis vargstančiais kaimo 
vaikais. 

Kai ji kartu su vyru dar 
prieš prezidentinius r inkimus 
važinėjo po Lietuvą, po mažus 
miestelius ir kaimus, matė ten 

. daug skurdo ir vargo. Ypač jai 
rūpėjo kaip nors padėti varg
stant iems ir skurstantiems 
kaimo vaikams. Jos tikslas 
buvo sudaryti vaikams sąly
gas mokyklose po pamokų 
pailsėti, pavalgyti, pažaisti, 
pabendrauti su kitais vaikais 
ir paruošti pamokas, nes dau
gelis vaikų neturi tam sąlygų. 
Šeimose kartais yra labai ne
palankios, slegiančios, net 
žiaurios sąlygos, tad apie pa
mokų ruošimą, sotų pavalgy
mą ar pažaidimą nėra nei kal
bos. Mokykla Almai Adamkie
nei atrodė tinkamiausia vieta, 
prapletus popamokinę prog
ramą, pasirūpinti tais vaikais, 
kurie neturi t inkamų sąlygų 
namuose. Vaiko t inkamas už
imtumas yra labai svarbus po
veikis jo auklėjimui. 

Atsižvelgdama į augančių 
vaikų svarbą Lietuvai, Alma 
Adamkienė stengiasi j iems pa
dėti. Apie jos įvairiapuse pa
galbą Lietuvos vaikams jau 

• esame skaitę Lietuvos ir už
sienio lietuvių laikraščiuose. 
Neseniai skaitėme apie prail
gintos dienos projektus Žei
melyje bei Sidabrave, o dabar 
keletas žodžių dar apie trečią 
popamokinę programą Tytu
vėnuose. 

1999 m. sausio 14 d. į Ty-
• tuvenus, Kelmės rajone, atvy

ko Alma Adamkienė su savo 
talkininkėmis ir Tytuvėnų vie
nuolyne, kur veikia samarie
čių valgykla, buvo pasirašyta 
sutar t is" prailgintos dienos 
klasei. (Vaikai jau ir anksčiau 
prisiglausdavo šioje valgyk
loje, laukdami pamokų pra
džios mokykloje, ar autobuso 
į namus, pavalgydavo ir gera
širdės mokytojos padėdavo 
jiems paruošti pamokas). Bet 
oficialus sutarties pasirašy
mas įvyko dabar ir buvo įteik
ta iš Almos fondo 30,000 litų, 
suaukotų užsienio lietuvių iš 
JAV. Šie pinigai skirti, pana
šiai kaip ir Žeimelyje bei Si
dabrave, įrengti prailgintos 
dienos klasę, kur vaikai galė-

• tų rasti tinkamų užsiėmimų, 
- pavalgyti, atsikvėpti, paruošti 

pamokas, mokytojų prižiūrimi 
ir pagelbstimi, nes ne visi gy
vena šeimose, ne visų šeimos 
jiems gali suteikti nors tru
putį šilumos, o, be to, tie vai
kai net po 7 km iki autobuso 
stotelės eję pėsčiomis, atvykę į 
Tyvuvėnų mokyklą turi dar 
keletą valandų laukti pamokų 
pradžios, o ir po pamokų lauk
ti autobuso į namus. Autobu
sai nesiderina prie mokyklos 
tvarkaraščio. 

Almą Adamkienę sutiko Ty
tuvėnų seniūnė Emilija Bar
kauskienė, kuri dėjo pastan
gas, kad popamokinė progra
ma būtų Tytuvėnuose įkurta. 
Buvo ir rajono meras Jurgis 
Staševičius, Kelmės dekanas 
klebonas Vytautas Kadys, ra
jono švietimo skyriaus vedėja 
Irena Janušienė, Tytuvėnų 
klebonas Eimutis Marcinke
vičius, „Ajasas" generalinis di
rektorius, labai remias sama
riečius, Juozas Kalnikas ir 
Tytuvėnų samariečiai. 

J ie visi išreiškė dėkingumą 
Almai Adamkienei, kuri taip 
jautriai rūpinasi pačiais var
gingiausiais ir labiausiai pa
galbos reikalingais vaikais. 

Almos fonde dabar yra apie 
43,000 dol. 20,000 dolerių čekį 
A. Adamkienė išsivežė šiems 
projektams vykdyti, kai pas
kutinį kartą lankėsi Čikagoje. 
Almos fondą administruoja 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. Žmonės, kurie au
kodami Almos fondui, skiria 
pinigus našlaičiams, gali būti 
užtikrinti, kad tie pinigai, Al
mos Adamkienės pageidavi
mu, ir bus paskirti našlaičių 
globai. 

Aldona Šmulkšt ienė 

TAURIOS ŠIRDYS 
JUNGIA ŽMONES 

Gerumo niekada nebūna per 
daug. Ir labai džiugu, kad ge
rumą pilnomis rieškučiomis 
dalina garsūs Lietuvoje žmo
nės. Lietuviai tik dabar paju
to, kiek daug ir kokių gražių 
darbų gali padaryti Lietuvos 
prezidento žmona Alma 
Adamkienė, kurią lėšomis re
mia Lietuvos išeivija. Ačiū ta
riame toli nuo Lietuvos gyve
nantiems geriems žmonėms, 
aukojantiems savo pinigus, 
kad jie padėtų gyventi ir šyp
sotis vargstančiajam, vaiku
čiui, neįgaliajam. Kiek daug 
savyje reikia turėti gėrio, šir
dies šilumos, kad galėtum jį 
dalinti visiems tiems, kuriems 
jo reikia. Tai gali daryti tik tie 
žmonės, kurie savo širdies klo
duose turi meilės kibirkštėlę 
ir ją nuolat puoselėja. Alma 
Adamkienė, naudodama suau
kotus pinigus, Lietuvai jau pa
darė daug daug gerų darbų: 
įvairių renginių vaikams, ne
įgaliems, socialiai remtiniems, 
vaikų namų auklėtiniams ir 
kt. Tai popietės, pobūviai pre
zidentūroje, susitikimai, Kalė
dų renginiai, išvykos. Šių ren
ginių dalyviams visam gyveni
mui liks neišdildomas įspūdis. 
Jos rūpesčiu trijose Lietuvos 
seniūnijose: Žiemelio, Sidabra
vo ir Tytuvėnų atidarytos so
cialiai remtinų šeimų vaikams 
prailgintos dienos grupės. 
Šioms grupėms, pasirašant 
sutartį A. Adamkienė skyrė po 
30,000 Lt metams. J i šiltais 

Alni;< ir Valdan Ariamkai 

Čikagos demokratiniai veikėjai (iš k.) teisėjas John Betty, Illinois atsto
vas Kongrese Michael Madigan ir Illinois valstijos senatorius Frank Sa-
viekas sveikino .Juozą .Skeivį, kai jis dvyliktą kartą buvo išrinktas Mar-
quette Parko lietuvių namų savininkų draugijos pirmininku. 

MIŠKININKAS JUOZAS 
SKEIVYS 

ūkininkas, turėjo ir malūną. 
Aukštesnio mokyklinio iš
silavinimo Juozas negavo, bet 
užaugo t iesus, aukštas, tvir
tas, žvalus ir sąžiningas. 
Pašauktas kariuomenėn atlik
ti pilietinę prievolę buvo tuoj 
pastebėtas ir pasiųstas į sani
tarų — felčerių mokyklą. Ją 
baigęs geriausiais pažymiais, 
buvo pakeltas puskarininkiu 
ir gavo teise pasirinkti ka
rišką dalinį, kuriame norėtų 
atlikti likusią karinę prievolę. 
Pasirinko ulonų pulką Aly
tuje. Juozas naują specialybę 
— sanitaro — felčerio ulo
nuose pamėgo ir, pasibaigus 
karo prievolei, pasiliko virš-
tarnybiniu. Ulonuose išbuvo 
daugiau šešerių metų. Ten su
sipažinęs su aukštesniosios 
miškų mokyklos studentais ir 
profesoriais pasiryžo siekti 
miškininko profesijos, nes 
mišką mėgo nuo vaikystės. 
Stoti į Miškų mokyklą reikėjo 
gimnazijos baigimo atestato, 
kurio jis neturėjo. Juozas ne
nusiminė. Ėmė lankyti neaki
vaizdinį kursą Alytaus gim
nazijoje ir per 5 metus ją 
baigęs, įsigijo atestatą ir buvo 
priimtas į Miškų mokyklą. 
Baigti ją teko jau Vilniuje, nes 
karo pradžioje rusams grą
žinus Vilnių Lietuvai, Aukš
tesnioji miškų mokykla, kar tu 
su Žemės ūkio, akademija ir 
joje jau atgaivintu Miškų fa
kultetu, buvo perkeltos į Vil
nių. Juozas baigė gerais pa
žymiais ir buvo paskir tas giri

nio, pagalbos artimajam cent- ninku Vilniaus Miškų urėdijos 
ras. Greta jo esanti Šv. Mer- Švenčionėlių girininkijon. Tuo 
gėlės Marijos bažnyčia, nuos- metu jau buvo vedęs (žmona 
tabaus grožio baroko, gotikos 
ir renesanso epochų statinys, 
turintis nepakartojamus alto
rius bei galingus vargonus, 
kuriuos restauravo čia 13 me
tų dirbęs kun. Ričardas Miku
tavičius. Visam šiam nuosta
biam statiniui labai reikia 
žmogaus pagalbos, nes soviet
mečiu jis buvo nuolat niokoja
mas, naikinamos 17 amžiaus 
freskos, ardomas, draskomas. 
Alma Adamkienė sakė, kad ir 
Tytuvėnų bažnyčia bei vienuo
lynas jai kelia didį rūpestį, 
norą juos prikelti naujam gy
venimui. 

Tytuvėnų gyventojų vardu 
noriu nuoširdžiai padėkoti vi
siems, aukojusiems Almos 
Adamkienės fondui ir prisi
dėjusiems prie kilnios misijos, 
kad Lietuva keltųsi dideliems 
darbams, kad meilė ir atjauta 
suvešKii visų širdyse. 

Nuoširdus ačiū Jums , mieli 
tautiečiai. Ačiū Jums ir už tai. 
kad Lietuva turi Almą ir Val
da Adumkus. mūsų mylimą 
prezidentą ir jo žmoną, 1998 
metu Lietuvos populiariausią 
moterį, o mes, tytuvėniškiai. 
sakome — Lietuvos vaikų mo
tina 

K. B a r k a u s k i e n ė 
Tytuvėnų miesto seniūnė 

Pastaba. Manome, kad šis, 
„Draugi" ••••d-kojai atsiųstas laiš
kas gražiai papildo anksčiau spaus
dinamo straipsnelio mintis. 

Juozas Skeivys gimė 1907 
m. Rygoje. Po Pirmojo pasauli
nio karo grįžo su tėvais į Lie
tuvą. Gyveno Sedoje, Mažei
kių apskr. Tėvas, pasiturintis 

žodžiais dėkojo užsienyje 
esantiems lietuviams, kurie 
paaukojo lėšas, kad būtų gali
ma padėti skurstantiems žmo
nėms. 

Tytuvėnų vienuolyne, kuris 
šiuo metu yra po truputį res
tauruojamas, nes didesniems 
darbams labai t rūksta lėšų, 
turime norus, kad čia įsikurtų 
kunigų senelių namai, atsi
rastų salė, skirta jaunimui, 
šiuo metu ten veikia labdaros 
valgykla, yra įsikūręs Caritas, 
Samariečiai. Vienuolynas, pil
nai jį restauravus, bus geru-

Adelė Kamarauskaitė) ir tu
rėjo vienų metų dukrelę Jo
aną. Sužinojęs, kad Šven
čionėlių apylinkėse siautėjo 
lenkų partizanai desantinin
kai (Armija Krajova), kurie te
rorizavo ir net žudė lietuvius, 
Skeivys atsisakė ten vykti ir 
prašėsi būti skiriamas į Že
maitiją, arčiau tėviškės. Ga
vęs nepatenkinamą atsakymą, 
išvyko su šeima į tėvų ūkį ir 
ten kurį laiką dirbo su tėvu, 
kol, buvo paskirtas girininku 
be girininkijos Telšių miškų 
urėdijon. Ten jis turėjo gerą 
praktiką, nes urėdas nemėgo 
keliauti, o nesant pavaduoto
jo, Juozas buvo siunčiamas į 
visas girininkijas tikrinti, vyk
dyti varžytines, o rusams oku
pavus Lietuvą, turėjo net ma
tuoti ir dalinti žmonėms žemę. 
Miškų departamento naujas 
direktorius A. Kvedaras tai 
sužinojęs, J . Skeivį perkėlė 
Rietavo miškų urėdijon Bag-
danavos girinkijos girininku. 
Ten vyko didelė miško me
džiagos gamyba. Girininkui 
teko dirbti 12-16 valandų pa
roje miške ir raštinėje, kol 
sveikatai sumenkėjus prašėsi 
perkeliamas. Buvo paskirtas 
Tytuvėnų miškų urėdijon urė
do pavaduotoju. Ten greit at
sigavus sveikatai, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, buvo per
keltas į Tirkšlių girininkiją, 
kurioje dirbo iki pasitraukimo 
į Vakarus. Vokietijoje įsijungė 

į lietuvių tremtinių D.P. sto
vyklas, kol 1949 m. su šeima 
atvyko Amerikon. Apsigyve
nęs Čikagoje sutiko daugiau 
lietuvių miškininkų. Vadovau
jan t profesoriui A. Rukuižai, 
bandyta gauti visiems darbo 
miškininkystėje, bet paaiškėjo 
jog mūsų amžius ir turima 
praktika šio krašto miški
ninkams netiko. Teko griebtis 
bet kokio darbo. Ieškojo naujų 
profesijų. Daug kas norėjo 
bandyti braižytojo darbą, bet 
miškininkai mokėjo tik pali-
goninę braižybą, o pareikala
vimas buvo mechaninės ir ar
chitektūrines braižybos. Teko 
šauktis mechanikų ir archi
tektų pagalbos, organizuoti 
braižybos kursus. Tuos kur
sus baigė ir Juozas Skeivys. 
Tačiau, kaip paliktas atvi
rame lauke medis, pradėjo 
šakotis į visas puses. Pramoko 
kalbą, išbandė metalo ir 
medžio apdirbimą ir kitus dar
bus. Visur gerai sekėsi, bet 
labiausiai pamėgo staliaus 
darbą. Šalia tiesioginio darbo 
įmonėje, padirbdavo sau dai
lius baldus ir labai gražius 
pastatomuosius laikrodžius, 
kurių nemažai pardavė ar pa
dovanojo. Juozas pastebėjo 
ankstyvesniųjų lietuvių atei
vių organizacijas, kaip 9-to 
„Wardo" demokratus, Že
maičių draugiją, Suvalkiečių 
draugiją ir kt. J a s pamėgo, o į 
j a s įsijungęs buvo renkamas 
vadovaujančioms pareigoms. 
Ten susidūrė ir su vietiniais 
„politikieriais". Susiorganiza
vus Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijai, jos 
pirmininko pareigose išbuvo 
12 metų, tapo populiarus 
Čikagos lietuvių ir amerikie
čių ypač „politikierių" tarpe. 
Susitvėrus Lietuvių miški
ninkų išeivijoje sąjungai, J. 
Skeivys tapo jos nariu ir dau
giau negu 30 metų buvo sekre
toriaus pareigose. Šaulių są
jungoje nuo 1938 metų, kai 
Miškų mokykloje suorganiza
vęs vadovavo šaulių būriui. 
Dabar Čikagoje priklauso šau
lių rinktinei, kurioje buvo 
ūkio skyriaus vedėjo, sanitari
nio punkto globėjo ir kores
pondento pareigose. Pensi
ninkų draugijoje antrasis pir
mininkas ir daugiau negu 20 
metų vicepirmininkas. Visur 
buvo vertinamas kaip gabus 
organizatorius, patriotas lietu
vis. Vietiniai amerikiečių „po
litikieriai" ieškojo dažnai jo 
pagalbos per rinkimus. 

Šeimoje Juozas jautėsi lai
mingas. Kartu su žmona Ade
le pasistatydino gražų dviejų 
aukštų, trijų butų namą. 
Duktė Joana baigė universi
tetą ir dirbo cheminės in
žinerijos profesore, o ištekė
jusi už inž. Kęstučio Kirvaičio, 
užaugino tris sūnus. Du jau 
yra MD, ir vienas finansininis 
analitikas. Džiaugėsi ir di
džiavosi savo gabia ir garbin
ga lietuviška šeima. Tai toks 
šakotas miškininko Juozo 
Skeivio gyvenimas. Bet, kaip 
ir šakoto medžio, Juozo Skei
vio neaplenkė baisios ne
laimės. Prieš 5 metus mirė 
žmona Adelė. Namas atsidūrė 
besikeičiančių gyventojų zo
noje. Naujų kaimynų vaikėzai 
bandė įsilaužti į garažą, o Juo
zui sutrukdžius, keliese puolė 
jį mušti ir tik dėka pra
važiuojančių žmonių, pavyko 
išsigelbėti su nedideliu suža
lojimu. Dėl bendros įtampos ir 
išsekimo, Juozą ištiko sme
genų priepuolis, palietęs jo 
kalbą ir vienos kūno pusės 
valdymą. Prieš kiek metų 
turėta pakartotinė klubo są
nario operacija paliko Juozą 
šlubuojantį, o po šio priepuolio 
ta pati kūno pusė tapo dar 
sunkiau valdoma. Jau ir su 
lazda sunku bepaeiti. Namą 
pardavęs, apsigyveno Alvude, 
bet staiga trenkė dar viena 
baisi nelaimė — mylima vie
nintelė duktė Joana mirė nuo 

LIETUVA PAŠTO ŽENKLUOSE 
P . PALYS 

Valstybės įmonė „Lietuvos paštas" 
sausio 23-iąją į apyvarta išleis 
pašto bloką, skirtą Mikalojaus 
Daukšos „Postilas" pasirodymo 
400 osioms metinėms. Pašto bloko 
autorius - dailininkas Bronius Leo
navičius. Nuotr. Eltos 

Lietuvos Respublikos išlei
džiami pašto ženklai savo me
nišku apipavidalinimu ir te
matikos įvairove prilygsta vi
sų kitų valstybių ženklams. 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
buvo išleisti 29 pašto ženklai, 
kurių kiekvieno tiražas — 
maždaug pusė milijono. Ženk
lų spausdinimą pasidalinda-
mos atlieka Lietuvos spaus
tuvė „Spindulys" ir spaustuvė 
Budapešte. Iš viso nuo Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo jau išleisti 226 ženklai. 
Paskutinysis ženklas žymėjo 
poeto A. Mickevičiaus 200 me
tų gimimo sukaktį. 

Išskirtino dėmesio susilaukė 
specialiai išleisti, taip vadina
mi: „Suvenyriniai lakštai". Šie 
ženklai ypač džiugina filatelis
tus. 

Pirmasis „Suvenyrinis lakš
tas" skirtas Lietuvos nepri
klausomybės 80 metų sukak
čiai. Pailgos formos rausvame 
Jakšto" fone (gal būtų geriau 
pavadinus — lapelio?) — Ne
priklausomybės akto signata
rų nuotrauka. Kairiau — paš
to ženklas. Ženklo viršuje — 
užrašas „1918 m. vasario 16 
d." , o jo centre — Vytis ir vi
sas Nepriklausomybės akto 
tekstas. 

auglio smegenyse operacijos. 
Šis smūgis Juozą taip pri
trenkė, kad liko kaip audros 
sulaužytas medis. Dar pri
klauso lietuviškoms organi-
zacįjoms, seka spaudą ir lietu
višką televiziją. Gailisi, kad 
nebegali nuvykti į Lietuvą 
aplankyti miškų, kuriuose dir
bo, ir tėvų kapų. 

J o n a s Ž e b r a u s k a s 

Kitas lakš tas skirtas V. Ku
dirkos „Tautiškos giesmės" 
100 metų sukakčiai pažymėti. 
Visas lakš tas nuspalvintas 
mūsų tau t inės vėliavos spal
vomis. J i s padal intas į dvi ly
gias dalis . Kairėje lakšto pu
sėje išspausdintas pats pašto 
ženklas. J a m e V. Kudirkos 
paminklas Kudirkos Naumies
tyje, o šalia — visas himno 
tekstas . Dešinėje lakšto pusėje 
išdėstyti himno žodžiai ir gai
dos, skir tos mišriam chorui. 
Lakšto viršuje užrašas — 
„Tautiškai giesmei 100". Šių 
abiejų ženklų-lakštų autorius 
— dail. V. Ja sanauskas . 

Trečias lakštas skir tas Lie
tuvos pašto 80 metų sukak
čiai. Lakšto fonas — rausvų, į 
pilkumą išsiliejančių spalvų, 
dešinėje pusėje — ženklas. 
Ženklo viršuje didelėmis rai
dėmis užrašas „Lietuva". Šalia 
— 1918-1998 metai. Centre , 
s idabr iniame apskritime, iš
spausdin tas pašto t r imitas ir 
Gedimino stulpai. Kairėje 
lakšto pusėje — puslankiu 
išlenktas užrašas „Lietuvos 
Respublikos paštui 80". Cent
re — su laišku snape skrenda 
bal tas balandis . Lakšto auto
r ius — dail. H. Ratkevičius. 

„Tradiciniais", po du išdės
tytais ženklais pagerbtas Ne
priklausomybės aktą pasira
šęs A. Petrul is ir J . Šernas , 
taip pa t lakūnas, lėktuvų 
konstruktor ius gen. A. Gustai
tis (jo 100 metų gimimo su
kaktis) . Nepamirštamos Lie
tuvos vandenų žuvys (lašiša ir 
ežerinis rikas). Puikuojasi du 
ženkliukai-paveikslai iš Lietu
vos dailės muziejaus ir ženk
l iukas, skir tas Kalėdoms. 

Po tr is išdėstytais ženklais 
tęs iama „Garsių žmonių" seri
ja. Pamin imas Tadas Ivanaus
kas, Ju rg i s Baltrušaitis ir Sta
sys Lozoraitis. Herbų serijoje 
puikuojasi Kernavės, Trakų ir 
Kauno herbai . 

Po vieną ženklą skir iama 
XVIII Žiemos olimpiadai, II 
Lietuvos taut inei olimpiadai ir 
VI Pasaul io lietuvių sporto 
žaidynėms, pašto istorijai, 
poetui A. Mickevičiui ir ki
t iems. 

P i rmas 1999 metų ženklas 
pasirodė sausio 23 d. Šiuo 
ženklu pamini 400 metų M. 
Daukšos „Postilės" jubiliejų. 
Ženklo dailininkas — B. Leo
navičius. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Ž E M I A U S I O S Ž I E M O S K A I N O S I V I L N I Ų 

CHICAGO $399.00 
NEWARK $350.00 

SPECIALIOS KAINOS I VILNIŲ 
B i l i e t a i t u r i b ū t i i š p i r k t i i k i 1 9 9 9 m . v a s a r i o 15 d . 

IŠSKRIDIMO DATOS 

Pavasario ir rudens k a i n o s Vasaros ka inos 

Balandžio 1 d. - birželio 10 d. Birželio 11 d-
Rugsejo 1 d. - rugsėjo 30 d. rugpjūčio 31d. 

Gruodžio 12 d. - gruodžio 24 d. 

CHICAGO $689 $839 
NEWARK $699 $829 

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime spacialias ka inas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis į mūsų rašt inę. 

Maloniai Jums pa ta rnaus ime . 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, E v e r g r e e n P a r k , I L 6 0 8 0 5 - 2 3 2 5 

P h . 708-422-3000. P h . 8 0 0 - 4 2 2 - 3 1 9 0 
F a x 7 0 8 - 4 2 2 - 3 1 6 3 
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA 
SVEIKINA LIETUVIŠKĄJĄ VIS UOMENĘ 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PROGA 

Lai ši Vasario 16-toji, šven
čiama stovint ant naujojo 
šimtmečio slenksčio, vienija ir 
jungia visus į bendrą darbą. 
Tegul protėvių kovos ir aukos 
duoda mums tos ypatingos 
stiprybės ir ryžto sutikti ry
tojų, išlaikyti ir puoselėti savą 
tautinę asmenybę, ją perduo
dant iš kartos j kartą. 

Buvome ir esame atgims
tančiai Lietuvai didžiulė, 
visokeriopa parama. Tačiau, šiandien turime 
atkreipti dalį dėmesio \ save. Lituanistinė 
mokykla, tautinis šokis, lietuviška daina, ištiesta 
pagalbos ranka bėdon patekusiam tautiečiui, 
rašytas lietuviškas žodis, tautodailė, 
organizacijos, liturginės apeigos, lietuviškieji 
papročiai — visa tai yra mūsų neišskirtinė 
dalis,kurios, nesvarbu, kaip purtytumės, 
negalime atsisakyti. 

šiais 1999-aisiais Lietuvių Bendruomenės 
atsinaujinimo metais: šią Vasario 16-ąją, stokime 
aukštai ir tiesiai, viens šalia kito, ir, lydimi Tautos 
himno žodžių: 

Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardant tos Lietuvos 

Vienybė težydi. 

stiprinkime savas gretas ir 
sutikime 21-ąją šimtmetį su 
trykštančia meile tautai ir, 
ypač, viens kitam. 

šia proga, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
JAV LB apygardom ir 
apylinkėm — Lietuvių 
Bendruomenės idėjos ir 
principų puoselėtojoms — 
kurios 1998 m. Vasario 16-

osios proga, lietuviškosios visuomenės dėka, 
parėmė Krašto valdybos lietuvybės išlaikymo 
darbus 36,487.73 dol. auka. Tikimės, kad ir šiais 
metais lietuviškoji visuomenė supras ir dosniai 
rems lietuvybės puoselėjimo, lietuviškosios 
jungties svarbą. 

JAV LIETUVIU BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA: 
Regina Narušienė, pirmininkė 
ses. Margarita Bareikaitė, dr. Vytautas Bieliauskas, Jūratė 
Budrienė, Birutė Jasaitienė, Rasa Ardytė Juškienė, Regina KuSenė, 
Vytas Maciūnas, Mike MikolairJs, Audronė Pakštienė, Ramutis 
Pliūra, Vytenis Rasutis, Marija Remienė, Algis Tamošiūnas 

... . 
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JAV LB apygardos ir apylinkės 

BOSTON apygarda — Gintaras Cepaa, pirm.; Boston apylinkė — Aklas 
Kupčinskas, pirm., Broekton apylinkė—Stasys Eiva, pirm.; Cape Cod apylinkė 
— Ragina Fetrutianė, pirm.; Kennebunkport apylinkė — kun. Raišelis, pirm.; 
Providence apylinkė — Aldona Kairienė, pirm.; Worcestar apylinkė — Romas 
Jakubauskas, pirm. 

CONNECnCUT apygarda — Laima Karoeienė, pirm.; Bridgeport apylinkė 
— Sigita* Liaukus, pirm.; Hartford apylinkė — Danutė M. Dmowtki, pirm.; 
New Britain apylinkė—Romas Butrimas, pirm.; New Haven apylinkė—Jonas 
Karoaas, pirm.; Rytinio Connecticut apylinkė — Vytautas Alksninis, pirm., 
Waterbury apylinkė — Albertas Melninkas, pirm. 

FLORIDA apygarda—Albinas Karniut, pirm.; Atlanta apylinkė—Ramunė 
Badauakienė, pirm.; Auksinio Kranto apylinkė—Jonas Paikus, pirm, Daytona 
Beach apylinkė — Birutė Koiicienė, pirm.; Palm Beach apylinkė — Alicija 
Solienė, pirm.; St Petersburg apylinkė — Vida Meiluvienė, pirm; Sunny HiUs 
apylinkė — Laima Savaitienė, pirm. 

MICHIOAN apygarda — Liuda Rugienienė, pirm.; Detroit apylinkė—Roma 
Petrulienė, pirm.; Grand Rapidt apylinkė — Petras Treška, pirm.; • -----
apylinkė — Saulius Anutia, pirm. 

NEW YORK apygarda — Kęstutis Bileris, pirm.; Bushwick apylinkė — rev. 
Pranas Giedaudas.pirm.; Great Neck apylinkė — Irena Vilgalienė, pirm.; 
Manhattan apylinkė—Laima Šileikytė-Hood, pirm.; Queens apylinkė — Ramute 
Čeenavitienė, pirm.; Versmė — Jurgita Vaitkienė, pirm. 

OHIO apygarda — Pranas Joga, pirm.; Buffalo apylinkė — Liuda Balčius 
m, pirm.; Cinrinnati apylinkė—dr. Audronė Willeke, pirm.; Cleveland apylinkė 
— dr. Raimundas Silkaitia ir dr. Dainius Degesys, pirm.; Dayton apylinkė — 
Aldona Ryan, pirm.; Pittaburg apylinkė — Vytautas Yuciua, pirm.; Rocbester 
apylinkė — Danguolė rOimienė, pirm. 

PIETRYČIŲ apygarda — Kęstutis Česonia, pirm.; Baltamore apylinkė — 
Vytautas Ėringts, pirm.; Philadelphia apylinkė — Vytas Bagdonavičius, pirm.; 
Washington D.C. apylinkė — Viktoras Nakaa, pirm., Elizabeth apylinkė—Julius 
Veblaitia, pirm.; Newark apylinkė — Vladas Audėnas, pirm.; Patterson apylinkė 
—Angelė Stankaitienė, pirm.; Scranton apyhnkė — Regina Petrauskienė, pirm. 

VAKARŲ apygarda — Zigmas Viskanta, pirm.; Arizona apylinkė — Kazys 
Matonis, Hawaii apylinkė — Elena Aglinakienė, pirm.; Los Angeles apyhnkė — 
Auris Janiūnas ir Linas Udrys, pirm.; Portland apylinkė — Algimantas Tekorius, 
pirm.; San Prandaco apylinkė — Danutė Alekna, pirm.; Santa Monica apylinkė 
— dr. Raimundas Oilapas, pirm.; Washington apylinkė — Rasa Raiiys, pirm. 

VIDURIO VAKARŲ apygarda — Birutė Vindaiienė, pirm.; Brighton Park 
apylinkė — Salomėja Daubenė, pirm.; Cicero apylinkė — Raimundas Rimkus, 
pinn.;EaatChicago apylinkė — Birutė Vilutienė, pirm.; EaatSt Louia apylinkė 
— Zigmas Grybinaa, pirm.; Hot Springs apylinkė — Irena Sirutienė, pirm.; 
Indianapolis apylinkė—Roma Ceeonienė, pirm.; Lemont apylinkė—Gediminas 
Kazėnaa, pirm.; Marąuette Perk apylinkė—Aldona Palukaitienė, pirm.; Metroee 
Park apylinkė — Ona Rakauskienė — pirm.; Springfield apylinkė — Tom Mack, 
pirm.; Wisoonsin apylinkė — Rėdą Pliorienė, pirm.; Waukegan/Lake County 
apylinkė — Gediminas Damaiiua, pirm.; Minnesota apylinkė — Kęstutis 
Tautvydas, pirm.; Michigan apylinkė — Jonas Mockaitis, pirm.; Krantas — 
Paulius Guobutia, pirm. 

NEPRIKLAUSOMOS apylinkės: Alaska apylinkė — Mindaugas 
Kuzminskas, pirm.; Colorado apylinkė — Arvidaa Jarašius, pirm.; Houston 
apylinkė — Al Pliodiinskas, pirm.; Kansaa City, KS apylinkė — Kazys žemaitia, 
pirm.; Omaha apylinkė — Nellie Sudaviciua MacCallum, pirm.; Sioun City, LA 
apylinkė — Danguolė Christopheraon, pirm.; San Antonio, TX apylinkė — dr. 
Rasa Šilėnas White, pirm. 
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773-585-9500 
}6mo£ 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH .ARCHER ROAD, WIUJOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salės - tinka įvairioms progom* 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

BonHaecRūom 

40 iki 60 svečių 

t * i ' ~ H s W 
A H O H 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

\ V. 
100 iki 135 svečių 

«1 
125 iki 175 svečių 

nattuiM 
225 iki 550 svečių 

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS Į VILNIŲ 

i i New York, Chicago, Florida, 
Los Angeles, Detroit , Cleveland 

ir kitų JAV miestų. 

Prašykite mūsų lankstinuko -1999 
metų kelionės į Lietuvą ir kitus kraštus 

VYTISTRAVEL 
40-24-235 St. 

DouglastonNY 11368 

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTTS 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

Vyr. amžiaus moteris ieško 
darbo, nebūtinai Čikagoje ai 
apylinkėse. Gali prižiūrėti vie
nišą vyr. amžiaus žmogų ir gy
venti kartu.Tel. 1-773-869-9668 

Ieškoma* dantų technika*, 
kuris moka apdirbti 

dalinių protezų metalą. 
Tel. 773-436-3168 

Mokena Auto Body 
Kokybiškai, nebrangiai 

atliekame visus automobilio 
remonto darbus. Skambinti 

Tomui arba Rimui, 
tel. 708-478-3813 arba 

630-774-6191 

AMERICAJV Tii*^ V N ^ R O A D » I N C 

MAIN OFFICE 
5316 N. MILVVAUKEE AVFi, 

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

ŽMMO&KAmOB 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St Peterburgas 

ten ir atgal 
$580 
$4B6 

• %am 
$489 
$469 
$580 
$438 

įvienąpuac 
$415 
$tt» 
$415 
$390 
$390 
$435 
$415 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-489-4999 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

OFFICE 
5637 W. bELMONT AVE., 

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

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

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

NILES 
9509N.MELWAUKEE 

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

\ +29c per/min 
į LIETUVĄ 
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TELEFONO KORTELĖ 
S10-30MIK 
S20-64MTN 
S50-166MTN \ 

Užsakymo M M Forma 

v«w 
»10 

M 
m 

X 

X 

X 

S—d ifrartr ormcnty 
• M k L M H 
p A I U . O I 11A1 

Chicago JL 60681 
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Tatai 

T a * * 
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NAME 

crrr_ 
STATE 
PMCME 

$10KOCTBiVBTUI 
rHBCANT 

TEL 7 7 3 - 2 5 1 - 5822 

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

NKcMgari Farm Chesse Dairy. Inc. 
1795 Millerton. Fountain. Ml 49410 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo šiandien! 

(630)207 2748 

/ ^ *% gi per minute 

to LITHUANIA 

DRIVERS 
URGENT NEED! 

LOCAL AREA SHIPPERS 
Expansion openings to cover increased business in 

aroa. Boncosky Services is an award-winning liąuid 
chemicals carrier. Hiring immediately. Over-the-road 
and regionai work, home most weekends . Sharp, late 
model tractors. Mušt have minimum 2 yrs current 
t r a c t o r / t r a i l e r d r i v i n g e x p e r i e n c e a n d I l l ino i s 
Commercial Drivers License. Exc. benefit pkg, med, 
dental, prescriptions, 401(k), paid uniforms & bonuses. 

S o u t h C h i c a g o t e r m i n a i l o c a t i o n . 
8 0 0 - 3 2 3 - 6 2 7 7 e x t 1 9 

Paikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga priežiūra. 

Jeigu jums to reikia, 
paskambinkite Apolonijai, 

tel. 708-387-2067 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILE, CPA 

4 9 3 1 W . 9 5 t h S t , 
O a k U w n . I L 

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

Tel. rastine 708 4244428 

Low R a t M (CorrtLUSA): 
• Such as, IL 7«, Ml 8.4, Wi 9.9, 

CA 5.9 & to other states 8.9* 
• To other countrias 
• From most countries to 

ANYWHERE 
tfaecontfMIflng 
MMHMPJI aervlca 

vtsoaemo 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-305-5578 •Fajt31030S444» 

828-11thSt.#3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel Obt.natcom.com 

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

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

Savininkas parduoda Day-
tona Beach, FL, 2-jų miega
mųjų „Condominium" su 
patogumais. Kaina žemiau 
$60,000. 

Tel.: (904) 322-1954. 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, ML Turėtų mokėti 
vairuoti maliną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

T e l : 773-434-0298. 

Home HeaHh Care InsLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Angių k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamo*. 
$7S H $120 i dieną. Skambinti 

Fbil arba Janusz. tel 414-743-2415. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais j vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-452-2110. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote — nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. -sswensouteosssae. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7450. 

Vyresnio amžiau* moteris 
ieSko darbo prie vaikų 

ar ligonio. 
Skambinti vakarais 

1-430-794-0307 

Parduodam Mitsubishi Gafaut 
LS, 1991 m., automatas, nauja 
greičių dėžė (transmission). 89 
tūkst. mylių. Gerai važiuoja ir 
atrodo. Palikti informaciją 

773-419-5012. 

st 
Petmbart-Galfport. FL, geni hmomoęt. 
ap^thojr „Towa Šonas" anyMaMjr. prie 
vandeas. dean 2 arieg.. 2 voaios, treCia* 
•aktas; yia „carpotf. Sataapyiitc taks-
taatias doleri* .pirkaaaU i i saviaiako. 

1-727-345-5451. 

DENTURE TECHNICLAN 
Growing north aide dental lab 
looking for eaperienced denture 
technician. Set up and finiah. 

Parttime. 
773-4784)116 

Ieškomi darbininkai 
paruoSt sunkvežimius 

dažymui. 
TeL 708-396-1515. 

S K E L B I M A I 
įvairūs 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

riUlisVfiKAtOS. 
« ( 3 T V T B * S D R A U ( X M A S . 

Aeanlas Ftank Zapots ir Of. Mgr. Auka* 
S.Kamkafealttuviikai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 VVaetOGth 

TeL (708) 424-0864 
(773)681-8854 

SIASYS C ONSIRUC r/O/V 
Stataus darbai, rOaių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos pryteiės; "skings', 

•acffiU'. 'dacks*. "gutters", plokšti 
k •ahinjsV stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudmą 
. S.BaVajrJs, ML 630-241 1912.t 

FORRENT 
Upstairs room for non-smoker 

gentleman; private entrance; ( 
near63St&PulaskiRd.$53pcr f 
week. Call 773-767-1357 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis A-CDL-H. Darbas 

Čikagoje ir aplinkinėse 
valstijose. 

TeL 708-220-4797 

r B U S I N E S S opFOTTtjNTrT ** 
To aaaaaaadaat amai asaata wk* aaai-
mmm a(230 ttpamfmomk. 

A Tiajor M n u K t CoASOliaaaOf WlfB a 
grea , north-of-tbe-river. downtowo 

w « i 
'Y. 
•Ūse (**«) 
aū imįor at 
andAMca. 

aMact» Earac*. MfidAe EaR. 

• Year oara compaay aame aad 
Ha*. 
flaais ltatw a mmmm* m (512) TSS-TJaS 
Or ta foar Mswy ar afaaoMl kK 
OU)MM7n 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Gresi rates to tw rast of tM worM • any oay, any lnw. 
Weaisoofferrxerje^(^6ngCaros:caJtetoL*^ 

For mformation call AOF International 

y l-800-4i9-0M5 

CONSTfltUCnONCo. 
Dengumi stogai, kalamas ,^iding". 
adiekarni cemento, ,4>lumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
nLicensed, insured, bonded" 

SkamhiiiU Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RlVEW)ALEAinTJMOTTVE 

at«lalni«i<rirtl>urna>uWą I I - I I I liUfckje 
art* aKo-vartytinėse. Padėsime peniųtti 
aaKMBObili, aaSaašaą ar komercioc tanaa. 
į U — S aaaaafąpi tkantinmkai 

Tat,7»S.2ei^Sa». 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, DL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreipus: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

a p * M o m a s 4 f a m i b . 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 i mėn. + .̂ ecurity" 
TeL 773-778-1451 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
jums daug rūpesčių? Nenusimin
kite, visas problemas jis lengvai 
iispręsite, apsigyvenę Apolonijos 
namuose. Persikraustyti padėsime. 
Į j f c j į teL 708.387-2067 

Pigiai, (raitai ir kokybiškai (naudo
jame oauįauaią skaiunenine apara
tūrą) perdarom VIDKO įralua i i 
liet>m»kų(PAL,8BCAM)iamerikie-
tUk» (NTSO sistemą ariat atvirkaV 
eua.TaL70S-aiS.tSSt. 

ftciAU Ntjusrru 

SIŪLOME DARBUS! 
Gaii. seserų padėjėjoms kom-
rjanijonėms ir namų ruošos 
darbinirikems. Galima gyventi 
kariu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis; 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 

2348 W69th Street 
TeL: 773-778-1488 

MOVING 
Ikjamrts protasionalus kraustymas 

DraųrJmas garantuotas. 
GED1NONAS 
773-925-4331 

Nekilnojamo turto 

GREIT P A R D U O D A 

?-RL7MAX 
RHLT0RS 

(i73)aM20S 
(7M)C5-7160 

RIMAS L.STANKUS 
•Greiujsifssžkiirigasrjatarnavirnas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
•Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

* • » . KMIEOKREAi-TORS 
V ^ r ' M » f l 7922 S Pulask. Rd. 

4365 S.Archer Ave. a. 
DANUTĖ MAYER 

773-284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

kreipkitės į Danute. Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Realmart įi 
Realty Group Inc. 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Sos. 77MIS-6100 Pascr 312-30S-0307 
Fax7TJ-Jt5-3»»7 

^ i a . Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
OakLsmvIBnois 60453 
Bustam (708) 42M111 
Voke M (706) 23*3374 
Fax (708)423-9235 
Pao»r(312)707-ei20 
Raa.70M2»O443 

ASTA TvMlKUNAS 
ProtaaonsHai ir sąžiningai patarnauja 

ryairiMnuo«avyb*ų pirkime ir pardavime 
fTttasts ir prtarf*ea6uose 

VIDAS POŠKUS 
Rtygr HOME CENTER 
Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 • 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jama turtą; 

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

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

Tel.7rj-581-8S0O 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas*—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta7 dienas savaitėje 

*"3$S! 

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

TfLM-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SavutĮcalį uidaryta 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistours.com
file:///../vn
http://www.andrulischeese.com
http://OakUwn.IL
http://Obt.natcom.com
http://eua.TaL70S-aiS.tSSt


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birulė Jasaitienė ir Aldona SmulkUcnė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. 24 Vilnius,2600 
Tel.: (370 2) 313-623Faksas: (370 2) 313-624 
EI. pastas: infoOlgiticJt Internete puslapis: www.lgitic.lt 

PENSININKAI — VEDYBOS — PINIGAI 
IR KITI TURTAI 

Vedasi/išteka ne tik jauni, 
bet ir vyresni. Našliai, prara
dę savo gyvenimo draugę/ 
draugą, dažnai, nenorėdami 
gyvenimo saulėlydyje būti vie
ni, apsiveda/išteka. 

Nei vienas našlys ar našlė, 
prieš ištekėdami/vesdami, ne
galvoja, kad jų lauktų sunku
mai ir šviesiai žvelgia į savo 
naujai kuriamą ateitį. Tačiau 
patartina abiems pusėms ap
tarti savo finansinius reikalus 
prieš vedybas, kad vėliau tie 
reikalai nesukeltų nedarnos, 
nesutikimų. Tai skatina ir fi
nansinių reikalų žinovai, ku
rie dažnai susiduria su an
trą kartą vedusiųjų vyres
niųjų žmonių finansinėmis 
problemomis. Finansiniai pa
tarėjai sako, kad didžiausią 
klaidą padaro našlės/našliai, 
antrą kartą vesdami ir savo 
planuose aplenkdami finan
sinius klausimus. Advokatai 
dažnai savo praktikoje turi 
dalyvauti nejaukiose scenose, 
kai iškeliamas paveldėjimo 
klausimas ir sprendžiami pa
veldėtojų reikalai. 

Kad užtikrintų sau gražų ir 
darnų gyvenimą antrą kart 
ištekėjusios/vedusieji našliai 
turėtų smulkiai aptarti pini
ginius klausimus prieš ves
tuves. Jie turėtų atvirai pasa
kyti vienas kitam, kiek turto 
turi, ar neturi, aptarti ir tai, 
ką jie norėtų, kad būtų daro
ma su santaupomis po jų mir
ties. Vienas sutuoktinis gali 
pageidauti, kad jo pinigai 
būtų paskirti labdarai, kitas 
norėtų viską, ką jis per savo 
gyvenimą sutaupė, palikti vai
kams ar vaikaičiams. Tada 
kiekvienas busimasis sutuok
tinis turėtų pakalbėti apie pi
nigų — turto paskirstymą po 
jo/jos mirties su savo vaikais. 

Tas gali būti nelengva. Jei 
našlys/našlė niekada savo pi
niginių reikalų neaptarė su 
savo vaikais, tai prieš pla
nuojamas vedybas tai gali būti 
labai sunku. Paprastai vaikai 
turi daug klausimų apie savo 
tėvų antrąsias vedybas. Daug 
tų klausimų jie visai nepa
klausia. Dažnas jų rūpestis 
yra, kodėl tėvas ar motina vėl 
vedasi: ar dėl vienišumo, ar 
nori turėti savo kelionėms 
bendrakeleivį, ar teka/vedasi 
dėl pinigų. Vaikai taip pat 
rūpinasi, kad tėtė ar mama 
atiduos pinigus-turtą naujai 
žmonai/vyrui. Turtą, kuris 
būtų atitekęs jiems. Jie gali 
galvoti, kad stropiai prižiūrėjo 
mamą/tėtį po kito mirties, au
kojosi jiems, o dabar staiga 
tėvas sutiko moterį, kuri jam 
patinka, ir neberanda laiko 
vaikams. Jie paveldės visą 
turtą. Prieš vedybas našlė ar 
našlys gal norės pakeisti ir 
savo pensijos paveldėtojus (be-
neficiaries). Vaikai dažnai gal
voja — mano tėvas dirbo sun
kiai ilgus metus ir uždirbo vi
są turtą, kai buvo vedęs, ma
mai padedant. Jie užaugino 
mane, esu jo vaikas ir dėl to 
jo pinigai turėtų priklausyti 
man... 

Testamentai yra kita labai 
jautri tema. Jų nereikia pa
keisti tuojau prieš vestuves, 
ar po vestuvių. Pensininkai, 
kurie planuoja antrą kartą 
vesti/ištekėti, turėtų testa
mento reikalus aptarti su vai
kais, kad vėliau nebūtų nesu
sipratimų. Nieko nėra blogiau, 
negu vaikams sužinoti, kad jie 
yra neįrašyti į testamentą, 
arba sužinoti, kad pvz., sesuo 
gauna daugiau. 

Jei tėvai paaiškina vaikams 
savo vedybų planus, tai vėliau 
vaikai nekaltins naujos pa
motės ar patėvio, kad testa
mentą pakeitė vieno ar kito 
sutuoktinio paveikti. 

Testamentas dažnai yra tik 
dalis sutuoktinių turto. Pla
nuoją vesti, pensininkai turė
tų rimtai aptarti, koks yra jų 
noras padalinti visą turtą po 
jų mirties. Daugelis vedusiųjų 
gali nustebti, sužinoję, kaip 
valstijos „probate" įstatymai 
veikia. Yra lengva pasakyti: 
noriu, jog po mirties likęs vy
ras, ar žmona būtų aprūpinta, 
o tada likusis turtas turi būti 
atiduotas vaikams. To nori 
dauguma žmonių, bet tai pa
daryti nėra taip lengva. O 
todėl, kad daugumas valstijų 
turi įstatymus, kurie leidžia 
likusiam gyvam vyrui ar 
žmonai pasiimti 1/3 iki 1/2 
turto (probate assets), nesvar
bu, jog mirusysis yra įrašęs 
savo testamente, kad viską 
palieka savo vaikams. „Pro
bate assets" — teismo procesu 
skirstomas turtas yra tas, ku
ris nebuvo valdomas kartu 
(jointly) ir neturi jokio pažy
mėto paveldėtojo (beneficiary). 

Pvz., našlys turi 200,000 dol. 
gyvybes apdraudą, 300,000 
dol. pensijos plane ir 500,000 
dol. banko sąskaitoje, ir viskas 
yra tik jo vardu. Jis savo te
stamente gali pareikšti, kad 
500,000 dol. skiria savo vai
kams ir naujoji žmona gali su 
tuo sutikti, bet ji gali pakeisti 
savo nuomonę po vyro mirties. 
Jei „probate assets" yra dau
giau negu 500,000 dol., su
tuoktiniai gali sudaryti „trust". 
Po vieno sutuoktinio mirties 
likusi gyva ar gyvas sutuokti
nis galėtų gauti palūkanas už 
pagrindinį kapitalą, bet ne
galėtų paliesti pagrindinio ka
pitalo, nebent būtų sudarytos 
išimtys specialiais atvejais. O 
paveldėtojai gautų pinigus po 
likusio dar gyvo sutuoktinio 
mirties. Bet ir tuo atveju gali 
būti problemų, nes kas nors 
turėtų imtis atsakomybės nu
spręsti, kokie būtų tie spe
cialūs atvejai, kada našlys/ 
našlė galėtų panaudoti ir dalį 

pagrindinio kapitalo. 
Kadangi žmonės gyvena il

giau, tai ir „trust" yra sunkiau 
sudaryti. Pvz., vyras yra 70 
metų, jis veda 50 metų moterį* 
o jo vaikai yra 49-50 metų. Jei 
šis 70 metų vyras sudarys 
„trust" taip, kad žmona, kuri 
yra dabar 50 metų iki mirties 
būtų aprūpinta, tai iki to laiko 
ir vaikai gali išmirti. Be to, li
kęs gyvas sutuoktinis visada 
gali nesutikti su sudarytu 
„trust". 

Nėra lengvų pasirinkimų su
darant finansinius planus an
trom vedybom. Bet, jei žmonės 
gerai supranta visus galimus 
pasirinkimus ir kai pasirenka
ma pati geriausia iš galimų 
netobulų galimybių, našlys ar 
našlė gali ramiai žvelgti į 
ateitį. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1/25/99. 

IŠ INFORMACIJOS 
CENTRO VEIKLOS 

Neseniai mūsų Informacijos 
centrą aplankė dr. Algimantas 
Bučiūnas, dabar gyvenantis 
Panevėžyje. Sunku keliais žo
džiais apibūdinti šį žmogų. 
Manau, kad ateityje galima 
būtų parengti su juo platų 
pasikalbėjimą ar apybraižą, 
nes, kaip buvęs tremtinys, go
dus žinioms ir veiklus žmogus, 
jis tikrai turi, ką papasakoti. 
O jo pasakojimai vaizdingi, 
perpinti susitikimais su ki
tais, plačiai žinomais, šių die
nų veikėjais. Jis nestokoja ir 
kultūrinės, etnografinės veik
los planų, gyvu protu anali
zuoja ir vertina dabartinę Lie
tuvos padėtį, moralines prob
lemas. 

Tačiau tai nebuvo pagrindi
nis jo apsilankymo tikslas. 
Dalykas tas, kad jis yra atga
vęs tėvams priklausiusią žemę 
ir pastatus, kurie dabar nie
kieno nenaudojami. Tai suda
ro 42 hektarus žemės, namą 
su trimis butais, klėtį, kitus 
ūkinius pastatus. Jo paties 
teigimu, žemės aplink Pane
vėžį — derlingos. Buvo suma
nęs žmogus įleisti į tuos pasta
tus grįžtančius iš Sibiro trem
tinius, ir dabar įleistų, tik kad 
niekas nesikreipia. Dabar 
grįžtantys tremtiniai gali gau
ti nemokamai butą bet ku
riame Lietuvos mieste, net 
lengvatinį kreditą verslo pra
džiai, įvairių kompensacijų. O 
dr. A. Bučiūnui skauda širdį, 
kad žemė nenaudojama ir pas
tatai negyvenami nyksta. Vai
kai jam taip pat sako: „Tėvai, 
mes taip užsiėmę, mums ne
rūpi tas ūkis". Taigi, ir atsi
lankė žmogus pas mus, vil
damasis, kad gal per mus kas 
nors atsiras, norintis tame že
mės lope tvarkytis, nes, jo žo
džiais tariant, į vieną dviejų 
kambarių butą būtų galima 
kraustytis nors ir šiandien. 
Kitus du reikėtų paremontuo
ti. 

Mėginau išklausti svečio, ar 
jis ketina visa tai parduoti, 
kiek norėtų gauti, nes, tiesą 
sakant, lankėsi pas mus ir to
kių, kurie kaip tik ieškotų ge
ro pirkėjo ar labdaringo inves
titoriaus. Šį kartą viskas ro
dės kiek kitaip. Man vis grįž
tant prie tos temos, dr. A. Bu
čiūnas mojo ranka ir sakė, 
kad ne tai svarbu. Kad tik 
būtų naudojama. „Na, pasa
kyk, kad už minimalią kainą, 
kad galima labai pigiai nuo
motis arba kiek nors sumokėti 
vėliau". Nepanašus jis buvo į 
kitus siūlytojus ar prekybi
ninkus, tad ir ryžausi apie jį 
parašyti. 

Kas dar išaiškėjo apie siū
lomą ūkį. Jis ribojasi su taip 
pat nelabai naudojama atgau
ta kitų žmonių dvaro žeme — 
180 hektarų. Visa tai Sode-
liškių kaime, Velžio apylin
kėje, netoli upės Juoda, baž
nyčia yra Velykiuose — už 

trijų kilometrų. Netoliese yra 
malūnas. Ūkininkauti galima 
būtų pradėti nuo kitų metų. 

Išeidamas dr. A. Bučiūnas 
paliko gražų įrašą svečių kny
goje, nusifotografavome. Man 
pačiam norėtųsi pridėti, jog ti
kiu, kad tokių žmonių, o ir 
apleistų, šeimininko rankos 
nesulaukiančių, vietovių Lie
tuvoje tikrai ne viena. 

Žilvinas Beliauskas 

DRAUGAS, 1999 m. vasario 13 d., šeštadienis 

* Seimas vienbalsiai pa
tvirtino Lietuvos, Latvijos ir 
Baltarusijos vyriausybių su
sitarimą dėl valstybių sienų 
sankirtos talko paženklinimo 
tvarkos. Susitarimą praėjusių 
metų kovo 25 d. pasirašė trijų 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrai. Lietuvos, Latvįjos ir 
Baltaru8\jos sienos sankirtos 
taškas yra prie Liudvinavo 
ežero. IEIUI 

* Vyriausybė paskirstė 
siti metų biudžete numaty
tas lėšas tradicinėms religi
nėms bendrijoms. Iš 4.425 
mln. litų daugiausia skirta 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jai — 4,2.7 mln. litų. 221,000 
litų skirta Stačiatikių Bažny
čiai, 44,000 — Aukščiausiajai 
sentikių tarybai, 37,000 — 
Evangelikų liuteronų konsis
torijai, 30,000 Lt — Evangeli
kų reformatų kolegijai. Po 
18,000 Lt nutorta skirti Lietu
vos graikų apeigų katalikų 
bendruomenei, žydų religinei 
bendrįjai ir Vilniaus musul
monams sunitams, 12,000 — 
karaimų religinei bendruome
nei. (BNS) 

A.tA. 
JONAS ROMAS KARUŽA 
Gyveno Čikagoje, Chicago Lawn apylinkėje. 
Mirė 1999 m. vasario 11 d. sulaukęs 78 metų. 
Gimė Vokietijoje, Leipzig mieste. Amerikoje išgy

veno 48 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Donata Krikščiūnaitė; dukte

rys: Daiva Karužaitė, Jonė Karuža-Arsenault, žentas 
Marin ir Danutė Karuža-Tulp, žentas William; sūnus 
Arvidas Karuža; anūkai: Jeannot, Jūras, Shane ir 
Aren; sesuo Danutė Žakienė ir jos sūnus Kastis bei kiti 
giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė Korp! Plienas. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 2 

iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 15 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto a.a. Jonas bus atlydėtas į Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, anūkai sesuo 

ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

AtA. 
VYTAUTAS LAZAUSKAS 
Gyveno Homewood, IL, anksčiau Čikagoje, Mar-

ąuette Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. vasario 10 d. 
4:15 vai. p.p. sulaukęs 73 metų. 

Gims Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 50 
metų. *> 

Nuliūdę liko: žmona Caroline Zieman, vaikai: Vikto
rija, Kristina ir Teodoras; anūkė Jacąueline ir kiti gi
minės Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Tomo. 
Priklausė „Pirmyn" chorui, Lietuvių Operai, Švč. M. 

Marijos Gimimo parapijos chorui. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 2 

iki 8 v.v. Petkus-Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 15 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto a.a. Vytautas bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus pa
laidotas Evergreen Park,IL kapinėse. 

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

Nuliūdę: žmona, vaikai ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

A.tA. 
Mokytojas 

STASYS RADŽIONIS 
Gyveno Spring Grove, IL, anksčiau Čikagoje, Brigh-

ton Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. vasario 11d. 9:30 vai. ryto sulaukęs 

82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 50 

metų. 
Nuliūdę liko: žmona Frieda Konig, dukterys: Irene, 

žentas John Sostarich su šeima, Marie Ropke su šeima; 
sūnus Edward, marti Elizabeth Gruba su šeima; aštuo
ni anūkai, trys proanukai; seserys Teresė Česnaitienė 
su šeima, ir Elena Radzevičiūtė; sūnėnai Kanadoje, taip 
pat sūnėnas Romas Sakadolskis su žmona Emilija. 

Priklausė BALFui ir kitoms lietuviškoms organi
zacijoms. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 15 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Ma
rgos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, seserys ir kiti 
pažįstami. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-
0440. 

A.tA. 
LIUDAS VALANČIUS 

Gyveno Orland Park. IL. Mirė 1999 m. vasario 12 d. 
sulaukęs 78 metų. 

Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje. Augželių kai
me. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Emilija Repeikaite, duktė Lai
ma Schnell su vyru Bradley. sūnus Edvardas su žmona 
Kathy; anūkai: Andrius ir Dominiąue; brolienė Ona Va-
lančienė; dukterėčia Daiva su šeima; svainė Bronė 
Kremerienė, vyras Albertas ir jų dukros Dalia ir Gra
žina su šeimomis; Lietuvoje brolis Aloyzas ir sesuo Bar
bora su šeimomis bei kiti gimines. 

Priklausė ateitininkams, Lietuviu Bendruomenei ir 
Lietuvių Fondui. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 15 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto a.a. Liudas bus atlydėtas į Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti gi
minės. 

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

Brangiam Tėvui 
A.tA. 

JONUI ROMUI KARUŽAI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Meno mokyklėlės, dai
lės skyriaus dėstytoją DAIVA KARUŽAITĘ 

Meno mokyklėlės dėtytujai, tėvai 
ir mokiniai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 -5245 

http://www.lgitic.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Dažnai skaitome lietu* 
viškoje spaudoje apie lietu
vių laimėjimus, žygdarbius. 
Gera pamatyti, kad ir ameri
kiečių spauda lietuvius 
įvertina. 

Neseniai Waterbury, Conn. 
,.Republican-American" laik
raščio pirmame puslapyje 
buvo plačiai aprašytas Wolcott 
miesto gyventojos Danuta 
Venclauskas, jos sesers Graž-
bylės ir (dabar mirusios) moti
nos Stanislavos didvyrišku
mas Antro pasaulinio karo 
metu. Hitlerio terorui pasie
kus Lietuvą, jos iš kaceto iš
gelbėjo šimtus žydų, juos sam
dydamos dirbti tam tikslui 
įsteigtame rūbų fabrike. The 
Jevvish Federation of Greater 
\Vaterbury and Northwest 
Connecticut, Yad Vashem mu
ziejus, New Yorko Izraelio 
konsulatas suruošė šioms lie
tuvėms pagerbimą, kuriame 
dalyvavo per 200 žmonių. Jos 
buvo apdovanotos „The Right-
eous Among the Nations" pre
mija, aukščiausiu žydų tau
tos žymeniu, duodamu ne-
žydams. 

Elena Briedienė, Burr 
Ridge, IL, atsiuntė ,.Draugui" 
100 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Vaclovas Momkus sekma
dienį, vasario 14 d., pradedant 
ALTo ruošiamą Vasario 16-tos 
minėjimą, giedos 10:30 v.r. 
šv. Mišiose Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. Visi Čika
gos ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. 

Užgavėnių blynų vakarie
nė PLC didžiojoje salėje bus 
vasario 16 d., antradienį, nuo 
5 vai. p.p. iki 8 vai. vak. Dau
giau informacijų bus paskelb
ta vėliau. 

Vasario 15 d., 4 vaL po 
pietų, Jaunimo centro ka
vinėje ruošiamas susitikimas 
su LGGTC gen. direktore Da
lia Kuodyte. Ji ir adv. P. Žum-
bakis skaitys paskaitas Vasa
rio 16-osios paminėjime Maria 
mokyklos salėje sekmadienį, 
vasario 14 d., o į iškilusius 
klausimus visuomenei galės 
atsakyti pirmadienį JC ka
vinėje. Susitikimą su viešnia 
organizuoja Amerikos Lietu
vių taryba ir Lituanistikos ty
rimų ir studijos centras. Visi 
kviečiami. 

Chicago Auto Show pra
sidėjo vasar io 12 d., penk
tadienį, McCormick Place 
South patalpose. Parodoje yra 
per 1.000 automobilių, jų 
tarpe ne tik naujausias Chev
rolet Monte Carlo modelis, bet 
ir prabangūs Jaguar ir BMW. 
Paroda tošis iki vasario 21 d. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re , „Seklyčioje" vasario 17 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., atsi
lankys kun. Jonas Duoba, 
MIC. Šį trečiadienį — Pelenų 
diena — Gavėnios pradžia. 
Kunigas paženklins susirinku
siųjų kaktas pelenais. Pasi
klausysime šiai dienai skirtų 
minčių, praleisime popietę su
sikaupimo nuotaikoje. Atvyks 
ir muz. Faustas Strolia. Po to 
užkandžiausime pasniko val
giais. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

JAV LB Švietimo tarybos 
paskelbto mokykloms rašinių 
konkurso vertinimo komisiją 
sudaro: pradinės mokyklos ra
šinių konkurso: Renata Bu-
tauskienė, Zita Dubauskaitė 
ir Erika Jurgutienė. Aukštes
niosios mokyklos rašinių ver
tinimo komisiją sudaro: Alici
ja Brazaitienė, Rūta Končienė 
ir Regina Kučienė. Konkursas 
baigiasi kovo 31 d. Komisija 
jau yra gavusi konkursui 
skirtų piešinių. Konkurso da
lyviai darbus siunčia Švietimo 
tarybos adresu; 13648 Kicka-
poo Trail, Lockport, IL 60441-
8680. 

Šį sekmadienį, vasario 14 
d., Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke 10:30 vai. r. lietuviškas 
Mišias aukos svečias iš Lietu
vos, Žygaičių parapijos klebo
nas kun. Rolandas Karpavi
čius. Pasirodo, kad šio jauno 
kunigo talentai yra daugiario-
pi: po Mišių, parapijos salėje 
vykstančiame Užgavėnių ren
ginyje — „Mardi Gras", kun. 
R. Karpavičius skambins pia
ninu, o programoje taip pat 
dalyvaus Lietuvos Vyčių šo
kėjai, vadovaujami Frank Za-
polio. Visi kviečiami smagiai 
praleisti laiką ir paremti para
pija 

Nepamirškite, kad Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas rengiamas šį 
sekmadienį, vasario 14 d. 
(kokia puiki proga Šv. Valenti
no Šventėje parodyti savo mei
lę tėvynei Lietuvai!). Pamal
dos vyks šia tvarka: kata
likams — Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marąuette 
Parke (69-toji ir Washtenaw) 
10:30 vai. r.; liuteronų-evan
gelikų Tėviškės ir Ziono para
pijose 10 vai. r. Akademinė ir 
meninė dalis bus Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje (67-
toji ir California Ave) 2 vai. 
popiet. Kalbės: Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimų centro generalinė 
direktorė Dalia Kuodytė ir 
adv. Povilas Žumbakis Ruo
šia ALTo Čikagos skyrius. Lie
tuviškoji visuomenė raginama 
užpildyti salę — juk tai svar
biausia ir lietuviams reikš
mingiausia tautos šventė. 

MacNeal Health Net-
work, 6649 W. Archer Ave., 
Chicago, IL, ruošia „Sveikos 
širdies" mugę vasario 20 d., 
šeštadienį, nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
Gydytojai nemokamai pati
krins kraujo spaudimą, gliu
kozę, cholestorolį, svorį ir pan. 
Bus sveikatos informacijos 
lankstinukų, laimėjimų, už
kandžių. Registruokitės skam
bindami tel. (708) - 783 - 3006. 
Galima ir nemokamai bet ko
kiu laiku sveikatos reikalais 
pasikalbėti su gailestinga se
sele, skambinant tel. 1 - 888 -
MacNeal. 

„Chicago Cultural Cen-
ter", 78 East Washington 
St», suruošia įvairius vaidini
mus, klasikinės ir populiarios 
muzikos koncertus, filmų pri
statymus, parodas, kultūri
nius parengimus ir pan., die
nos metu ir vakarais, darbo 
dienomis ir savaitgaliais. Vis
kas nemokamai. Vasario 26 
d., penktadienį vakare bus ir 
„mambo" pamokos, po kurių 
bus galima pasišokti, orkes
trui grojant. Norintys dau
giau informacijos skambinkite 
(312) 744 - 6630 arba (312) 
346 - 3278. 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 

Kelionę po Vilnių Jums 
siūlo du jauni amerikiečiai -
David Burgess ir Thoraas Wil-
bur. T. Wilbur, verslo reika
lais nuvykęs į Vilnių, juo taip 
susižavėjo, jog apie šį nuos
tabų miestą sukūrė turistinę 
vaizdajuostę anglų kalba. Ją 
pavadino „Vilnius - The Sym
bol of a New Europe" („Vil
nius - naujosios Europos sim
bolis"). D. Burgess parašė 
tekstą. Vaizdajuostę jau gali
te įsigyti „Draugo" knygynėly
je! Jos kaina - 25 d. 

PADĖKA KNYGOS 
AUTOREI 

PLB Švietimo komisija iš
leido Danutes Brazytes Bin-
dokienes populiarios knygos 
„Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje" trečiąją laidą. 
Pirmoji laida buvo išleista 

>».-)t/> nf Mlinnis ct'ntro suniofttamp Cook ("onnty ShPnffs Youth Service Awards pažymėjimų Įteikimo 15 kairiu: 
Joe Kulys, Community Services for SherifTSheahan direktorė Laurie Roche, Illinois Police Reserves viršininkas 
(,.-..!•<.'•• Morme. anrnj knrta šiuo pažymėjimu apdovanota Marijos aukštesniosios mokyklos mokinė Adele Ro-
cyte-Kulys, Julija Kulys. Adelė Rocyte-Kulys, šiais metais baigianti gimnazija, žada toliau studijuoti medicina. 
Ji buvo apdovanota už ilgametį savanorišką darbą Sv Kryžiaus ligoninėje. 

1989 m. 5,000 tiražu; antroji 
— 1993 m. Trečioje laidoje au
torė padarė pakeitimus, at
naujinimus pratarmėje, nes 
Lietuva jau yra laisva ir 
demokratinė respublika. 

Atsidėkodama autorei, PLB 
Švietimo komisija sausio 31d. 
į „Seklyčią" sukvietė gražų bū
rį svečių, rėmėjų, besirūpi
nusių knygos išleidimu. 

Susirinkusius pasveikino 
PLB Švietimo komisijos pirmi
ninkė Regina Kučienė, primin
dama autorės įdėtas darbo va
landas, jėgas ir meilę, rašant 
knygą. Tik per papročius, tra
dicijas išsilaikys jaunoji karta, 
gimusi išeivijoje. Šios knygos 
pasirodymas yra svarbus įna
šas visai lietuviškai visuome
nei. 

Sveikindama autorę, pirmo
sios laidos išleidimo svarba ir 
rūpesčiais pasidalino, tuo me
tu PLB Švietimo komisijos 
pirmininkės pareigas ėjusi, 
Birutė Jasaitienė. Sveikino 
Milda Lenkauskienė, kuri rū
pinosi antrosios laidos išleidi
mu. 

Knygos išleidimo rūpes
čiams palengvinti, visada rei
kalingi mecenatai. Kaip ir 
praeityje, finansinę paramą 
Švietimo komisijai suteikė 
Lietuvių fondas, skirdamas 
4,500 dol. Sveikinimo žodį 
tarė Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas Algirdas Ostis. 
Lietuvos Respublikos prez. 
Valdo Adamkaus sveikinimus 
autorei trečiosios laidos „Pa
pročiai ir tradicijos" išleidimo 
proga perdavė Stasys Baras. 

Regina Kučienė 

SKELBIMAI 
• A.a. Juzės Ramienės at

minimui, jos sūnus Vytas 
Vaitkus atsiuntė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būre
liui, $590, kuriuos suaukojo S. 
Undraitis, A. Urba, A. Ostis, 
J. E. Twardowaki, F. Roma-
nowski, J. Kajpust, S, Roma-
novvski, R. D. Panaras, H. 
Grange, F. Balundis, J. I. Va
laitis, O. Liskūnas, V. D. Put-
rius, Iv. Vaitkus, G. Merec-
kis. „Saulutė" dėkoja už au
ką padėti vargingiems Lietu
vos vaikučiams ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. Juzės 
Ramienės šeimai bei artimie
siems, (ak.) 

• A.a. Juzės Ramienės at
minimą pagerbdami, artimieji 
ir draugai, ta proga aukojo 
Lietuvos našlaičiams: G. ir R. 
Rimkūnai, K. ir D. Kelpšai, E. 
Karaliūnas, Gr. Micevičius, V. 
ir G. Kazlauskai, Br. Nainie
nė, L. ir V. Vėlūnai, A. Urbu-
tis, G. Kazėnas, V. ir A. Šoliū-
nai, R. ir V. Sinkai, Vai. ir G. 
Čepaitis, Ag. Tiškuvienė, Z. 
Mereckis, R. ir R. Stropai, J. ir 
G. Stropai, Ant. Viržintas, J. 
ir M. Pileckiai, N. Žalneraitis, 
R. Banys, F. Mataitis, D. ir L. 
Šlenys, R. ir D. Dirvoniai, V. 
Vaitkevičienė, R. Dičius, R. ir 
D. Korzonai, P. ir R. Kiliai, Iš 
viso šia liūdna proga Lietuvos 
našlaičiams suaukota $675.00. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
Lietuvos vaikų — našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 West 71 St, Chica
go, IL 60629. (ik.) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms. Aukojo: Aidas 
ir Tracey Kriaučiūnai $300 
vietoj kalėdinių dovanų tėve
liams Gražinai ir dr. Ro
mualdui Kriaučiūnams; Ra
munė Račkauskienė $240 tę
sia berniuko metinę paramą; 
Juozas Sabas $50; Ginger 
Houghton, $240 tęsia mer
gytės metinę paramą. Labai 
ačiū! „Saulutė", 4129 Weid-
ne r Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. (847) 537-7949, 
TAX ID *36-3003339. 

Apie populiariosios D. Brazytes Bindokienes knygos „Lietuvių papročiai ir tradicijos" trečiąją laidą kalba PLB 
Švietimo komisijos pirm. Regina Kučienė. Klausosi (iš kaires) Birute Jasaitiene, Milda I^nkauskienė, PLB 
pirm. Vytautas Kamantas. Nuotr Viktoro Kučo 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedz ie Ave., 
Evergreen Pk. , IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• Namams pi rkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l Savings, 
2212 West C e r m a k Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave„ Chicago, 
IL 60609. TeL 773-627-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

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

• P r i e š užs i sakydami 
pamink lą aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
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.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija te l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 A t l a n t i c 
Express Corp. (sk) 

• Nemokama konsulta
cija telefonu. Patarsime, kaip 
sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Ezpress Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1-
888415-2148. (sk.) 

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

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

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

• P ranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsun
kins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite: 708-
424-4425, adresas: 4931 W. 95 
St., Oak Lawn, EL. (sk.) 

• J u o z a s Bacev i č iu s 
užpildo pajamų mokesčių 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.) 

• Sep tyn ios nak tys — 
Hawaii! Kelionę organizuoja 
A ir S. Šlutų radįjo programa. 
Susidomėję šia kelione, renkasi 
pas Siutus, 4459 S. Francisco 
Ave. sekmadienį, vasario 14 
d. 4:30 v.p.p. Informacijai tel. 
773-847-4903. (sk.) 

• Ba l t i a E z p r e s s p r a 
neša , kad velykiniai siun
tiniai priimami Jaunimo cent
re; skambinti Aušriui Mato-
niui, tel. 773-778-7500, taip 
pat ir Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624 ir Amber 
Group, tel. 800-262-3797. 
Siuntos laivu išvyksta va
sario 18 d. (sk.) 

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

• Č ikagos l i e tuv iu 
kul tūros k lubas „Baltija" 
kiekvieną penktadienį ir 
šeštadienį rengia poilsio va
karus. Kviečiame pašokti! 
Jums groja ir dainuoja Arūnas 
Augustaitis ir Artūras Blažu-
kas. Puiki vieta švęsti asme
nines šventes. Galima užsisa
kyti muziką įvairioms pro
goms. Šis savaitgalis skiriamas 
Valentino dienai. Penktadienį, 
vasario 12 d.: pirmoji lietu
viškoji „karaoki" Čikagoje it 
šokių vakaras. Pradžia 9 vai. 
vakaro;. Šeštadienį, vasario 13 
d.: „Valentino" vakaras, roman
tiška programa, žaidimai, 
loterija, lietuviška „karaoki". 
Arūno ir Artūro atliekamos 
populiarios dainos. Pradžia 9 
vai. vakaro. „Balt i jos" 
a d r e s a s : 2417 W. 43 St., 
Chicago, IL (Šaulių namu 
salė), tel. 847-342-1512 (sk 

• Lega l ia i d a r ga l ima 
iš rūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (.k) 

• „Žiburėlio" Montesori 
madų paroda įvyks sekma
dienį, kovo mėn . 21 d. 12 
v.p.p. Pasaulio Lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Kaina $35 
suaugusiems, $30 pensinin
kams ir $15 vaikams. Rezer
vacijoms skambinti: Daina i 
SUiūn iene i 630-852-3204 
arba Viktorijai SUiūnienei 
630-257-0548. (sk.) 

• N o r i t e k e l i a u t i — 
kreipkitės \ Jurgi tą Gure
vičius. Žemos kainos, greitas 
ir profesionalus aptarnavimas. 
Skambinkite t e l . 708-447-
4447, fax 708-447-1380, e-mail 
jgurevicius@pol.net. Travel 
333, 333N. Michigan Ave. 
Ste 812, Chicago, IL 60601. (sk) 

• Aa . Viktoro Diminsko, 
brangaus vyro mirties metinių 
proga, žmona Elzė Dimins-
kienė aukoja $200 Lietuvos 
našlaičiams. Užjaučiame ir 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, TL 
60629. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

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

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, H. 60629 
TeL 773-776-8700 

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

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-884-0100. 

TeL 630-357-0200, Lemont, TL 

ADVOKATU 
E. BŪDVYČIO, J . CIVILIO 

Ir partnerių 
kontora Vilniuje 

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas 

Ro*in alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva 
TeL (1701) n 14 SS 
Fas(S70S)tSS4M 

ADVOKATAI 
LJtaae A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 S-Atcber Ave, Chicaflo, 
IL 80632. TeL S47-361 -7636 

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