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Rusij 
JAV-Lietuvos dialogui 
ijos nuomonė jau nesvarbi 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— Seimo narys Emanuelis 
Zingeris sako, kad Rusijos nei
giamas požiūris į Baltijos val
stybių NATO narystės siekius 
nebeturi stiprios įtakos Jung
tinių Amerikos Valstijų nuo
statai. 

Penktadieni spaudos konfe
rencijoje apibendrindamas šią 
savaitę vykusio vyriausybinės 
delegacijos vizito JAV rezulta
tus, E. Zingeris teigė, kad per 
9 metus „tai buvo trumpiausia 
ir visų sėkmingiausia Lietu
vos vyriausybinės delegacijos 
kelionė". 

„Kelionė buvo strateginės 
reikšmės. Pajutau, kad gera
norišką, globojantį, kartais 
užjaučiantį toną pakeitė visai 
kitas, dviejų partnerių pokal
bio stilius", sakė E. Zingeris. 

Jo teigimu, JAV ir Lietuva 
jau pradėjo strateginio ben
dradarbiavimo tarpsnį, ir tre
čiosios valstybės pareiškimai 
J& esmės pradeda mažai ką 

tereikšti". 
„Jaučiama, kad Rusijos veto 

jėga, nuolat kartojama dėl 
Baltijos šalių įstojimo į NATO, 
iš esmės amerikiečių akyse 
jau nudilusi. J i nebereiškia to, 
ką reiškė prieš kelerius me
tus", įsitikinęs parlamentaras. 

E. Zingeris teigė, kad Lietu
vos įstojimas į NATO arti
miausioje ateityje „tampa vi
siška realybe", tad telieka 
laukti „atskiro specifinio" JAV 
signalo. 

Jo nuomone, toks signalas 
Lietuvai, ka ip geriausiai pasi
ruošusiai antrosios bangos 
valstybei, bus suteiktas ba
landį vyksiančiame Vašing
tono viršūnių susitikime, nes 
„atvirų durų formuluotė yra 
pasenusi ir išsikvėpusi". 

Pasak E. Zingerio, Amerikos 
vyriausybės teigiami pasisa
kymai apie Lietuvą nėra pagy
rimai, o Lietuvos pastangų 
įvertinimas. 

Turkijoje Lietuvos prezidentas 
saugomas ypač budriai 

Ankara , kovo 19 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, vertindamas 
savo vizitą Turkijoje, laiko jį 
vertingu, nes užsitikrinta Tur
kijos parama Lietuvai tarp
tautinėse organizacijose bei 
užmegzti verslo ryšiai. Penk
tadienį V. Adamkus susitiko 
su parlamento pirmininku 
Hikmet Cetin, kuris prisiminė 
savo 1992 m. vizitą Lietuvoje, 
kur lankėsi kaip užsienio rei
kalų ministras. H. Cetin nuo
mone, diplomatinių santykių 
užmezgimas 1991 m., ambasa
dos įsteigimas 1992 m., 17 pa
sirašytų dvišalių sutarčių rodo 
valstybių santykių aktyvumą. 

V. Adamkus sakė, kad H. 
Cetin, kaip parlamento vado
vas, galėtų prisidėti prie spar
tesnio laisvos prekybos sutar
ties patvirtinimo Turkijoje. 

Lietuvos vadovas ir Turkijos 
parlamento pirmininkas taip 
pat apsvarstė tarptautinę ir 
politinę padėtį Turkijoje, Bal
kanuose, Kaukaze, ES ir 
NATO plėtrą. 

Valdas Adamkus Turkijoje 
yra saugomas daug stipriau, 
nei per kitus vizitus, jį saugo 
apie 20 asmens sargybinių, 
įskaitant vieną moterį- Mano
ma, kad tai yra didžiausias 
apsaugos pareigūnų būrys per 
visus V. Adamkaus apsilanky
mus užsienyje. 

Pavyzdžiui, Amerikoje 
viešėjusį Lietuvos prezidentą 
saugojo 12 asmens sargybinių. 

Ankaroje Svečių namus, ku
riuose gyvena V. Adamkus, 
saugo 300 pareigūnų. 

Prezidento automobilių ko
loną lydi ir greitosios pagalbos 
automobilis, ko paprastai ki
tose valstybėse nebūna. 

Pats V. Adamkus žurnalis
tams sakė jaučiąs didelį ap
saugos dėmesį ir prisipažino 
esąs dėl to nustebęs. „Tikiuosi, 
tai ne dėl manęs", pažymėjo 
jis. 

Praėjusį mėnesį Turkijai 
suėmus kurdų sukilėlių vadą 
Abdullah Ocalan, valstybėje 
kilo smurto protrūkis. 

Lietuvos „išvaduotojams" reikia 
daugiau lengvatų 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS). 
Rusijos ambasadorius Lietu
vai Konstantinas Mozelis 
penktadienį sveikino Didžiojo 
Tėvynės karo veteranų judė
jimą Lietuvoje ir smerkė 
„fašizmo garbintojus" gretimo
je Latvijoje. 

Rusijos ambasadorius penk
tadienį dalyvavo Vilniaus ra
jono karo veteranų organizaci
jos 20-mečio minėjime, kuris 
surengtas Vilniaus rajono sa
vivaldybėje. 

„Veteranų judėjimas — tai 
didis ir šaunus reiškinys", 
sakė K. Mozelis, kreipdamasis 
į kelias dešimtis veteranų. 
„Mes nevaikštome gatvėse Su 
fašistiniais lozungais, kaip 
kaimyninėse valstybėse", sakė 
K. Mozelis. Jis turėjo galvoje 
Rygoje kovo 16 d. surengtas 
Latvijos SS legiono veteranų 
eitynes. 

„Gėda, gėda sveikinantiems 
režimą, kurį pasmerkė daugu
ma pasaulio valstybių ir įver
tino Niurnbergo tribunolas", 
sako Rusijos ambasadorius. 

Jis teigė, jog yra nepriimti 
na, kai „už Lietuvos, Rusijos, 
Baltarusijos, Lenkijos ir kitų 

Lietuva per savaitę 

Nuotr.: Taip dabar atrodo Vilniaus miesto rotušes pagrindine menė, kurioje bus priimami į Lietuvą atvykstan
tys garbingi švedai. Restauruotą ir atnaujintą mene papuosį ir toliau globos Lietuvos dailės muziejus, kurio di
rektorius Romualdas Budrys ir sostinės meras Rolandas Paksas kovo 10-ąją pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

valstybių išvadavimą iš hitle
rinių grobikų lieję kraują 
žmonės vadinami okupantais". 

Rusijos ambasadorius pikti
nosi ir dėl Raudonosios armi
jos kareivių kapų Kruopių 
miestelyje išniekinimo. Pasak 
K. Mozelio, dėl šio įvykio Lie
tuvos Užsienio reikalų mini
sterijai perduotas oficialus pa
reiškimas. „Nevalia keršyti 
mirusiems, nevalia kurti 
jiems priešo įvaizdį", sakė am
basadorius. 

Jis informavo veteranus 
apie Rusijos ir Lietuvos vy
riausybių dialogą ir rengiamą 
pasirašyti pensinio aprūpi
nimo sutartį, kuri padėtų sun
kiai besiverčiantiems karo 
pensininkams. 

Prieš 20 metų susikūrusioje 
Vilniaus rajono karo veteranų 
organizacijoje buvo maždaug 
1.000 narių. Dabar jų yra 132. 
kiti arba mirė, arba išvyko gy
venti į Rusiją, Baltarusiją, 
Lenkiją ir kitur. 

Daugelis veteranų yra 75-80 
metų. 

Minėjime kalbėtojai piktino
si valdančiosios konservatorių 
ir krikščionių demokratų ko-

'Eltml 

Užsienio lietuvjja remia 
Valdovų rūmų atstatymo idėją 

Vilnius , kovo 15 d. 'Elta) 
— Valdovų rūmų atstatymas 
galėtų būti viso pasaulio lietu
vių projektas, o šiam tikslui 
steigiamas fondas padėtų stip
rinti ir tautiškumo jausmus, 
mano JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė. 

Atvykusi į Vilnių dalyvauti 
Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos po
sėdžiuose R. Narušienė turėjo 
progą geriau susipažinti su 
Žemutinės pilies Valdovų rū
mų atstatymo ir Katedros 
aikštės dangos pakeitimo pro
blemomis. 

Pilių tyrimo centro archi
tektas Napaleonas Kitkaus-

reikšminga Lietuvai istorijos 
•paminklą, jų pasirąžyti raš ta i , 
sudėt; į bronzinę kapsulę ir 
įmūryti Valdovų rainų pama
tuose. 

Reginos Narušier.es nuomo
ne, Valdovu rūm oats 
svarbiausias istorinis pastatas 
Lietuvoje. „Jei galime skirti 
lėšų naujajam Katodros grin
diniui tuo labiau tur ime jų 
skirti Valdovų nimų atstaty
mui", sakė ji , Dritardama N. 
Kitkausko nuomonei, kad Ka
tedros aikštės pertvarkos. Že
mutinės pilies teritorijoje 
esančių Valdovų rūmų atsta
tymo klausimai turi būti 
sprendžiami kartu. 

Neturėtų niekam kelti abe-
kas parodė jai Valdovų rūmų jonių tai . kad galutinis spren-
maketą, atkastus rūsius, čia 
aptiktus keramikos bei kitus 
radinius, papasakojo apie šioje 
teritorijoje vykdomus istori
nius archeologinius bei archi
tektūrinius tyrimus. Buvo pri
simintos ir pastaruoju metu 
skleistos abejonės dėl Valdovų 
rūmų atstatymo, nors abu pre
zidentai — Algirdas Brazaus
kas ir Valdas Adamkus — yra 

dimas dėl Katedros aikštės 
dangos pakeitimo turėtų būti 
priimamas tik tada, kai bus 
atlikti Žemutinės pilies terito
rijos tyrinėjimai. 

Valdovų rūmų ats ta tymo 
projektą, Reginos Narušienės 
įsitikinimu, Amerikos lietu
viai tikrai paremtų, t am tiks
lui jie sutiktų kartu steigti 
fondą,, papildantį valstybės 

įsipareigoję globoti šį labai skiriamas lėšas. Tokiu būdu, 

Maskvos kaltinimai Lietuvai 
pasiekė Europą 

Vilnius , kovo 19 d. (BNS) 
— Europos Tarybos parlamen
tinė asamblėja (ETPA) kol kas 
neatnaujins Lietuvos stebė
jimo, tačiau vis dėlto siunčia 
savo atstovą ištirti, ar pagrįsti 
Rusijos Valstybės Dūmos 
skundai dėl tariamų „politinių 
teisminių procesų" ir įkali
nimo „dėl politinių motyvų" 
atvejų Lietuvoje, penktadienį 
sakė Lietuvos delegacijos 
ETPA narys Rimantas Dagys. 

Pasak jo, kovo pradžioje 
Paryžiuje vykusiame ETPA 
Teisės ir žmogaus teisių komi
teto (TŽTK) posėdyje buvo 
apsvarstytas Rusijos delegaci
jos prašymas atnaujinti žmo
gaus teisių stebėjimą Lietu
voje. 

ETPA stebėtojas šveicaras 
Andreas Gross 1997-1998 m. 
dukart lankėsi Lietuvoje. 
Anksčiau ETPA Stebėjimo 
komitete jis išsakė nuomone. 

kad vėl sekti padėtį Lietuvoje 
nėra jokio reikalo. 

Sausį Stebėjimo komitetas 
absoliučia balsų dauguma at
metė Rusijos skundą, ragi
nantį atnaujinti ETPA ste
bėjimą Lietuvoje dėl neva 
„vykstančių politinių teismi
nių procesų" ir „įkalinimo dėl 
politinių motyvų" atvejų. Tą
kart už tai vienintelis balsavo 
skundo teikėjas Rusijos dele
gacijos ETPA vadovas Sergej 
Glotov. 

Pasak R. Dagio Rusijos de
legacija vėliau papildė skun
dą, jį pagrįsdama vasarį 
priimtu Valstybės Dūmos pa
reiškimu. Šiame pareiškime 
„reiškiamas rimias susirūpi
nimas dėl L ie tuos valdžios 
vykdomų visuotinai pripažin
tų tarptautines teisės principų 
ir normų pažeidimų Mykolo 
Burokevičiaus ir kitų tei-
siamųjų attvilgii Anot doku
mento, tarp k a l b a m ų j ų vra 

pris idėdama lėšomis ir dar
bais , visuomenė galėtų reikžti 
savo valią dėl Valdovų rūmų 
ateit ies. 

Tačiau fondą, pasak R. Na
rušienės, turėtų tvarkyti ypač 
patikimi žmonės. Fondas galė
tų tapt i ir svarbia tautiškumo 
ugdymo priemone. 

Valdovų rūmų atstatymui 
paaukot i litai ir centai ska
t intų aukotojus — ypač jauni
mą, vaikus ir paauglius geriau 
pažinti Lietuvos paveldą. 

Muitinės ir finansų 
vadovai derasi dėl 
„taikos sutarties" 
Vi ln ius , kovo 18 d. (Elta) 

— Buvęs Muitinės departa
mento vadovas Alvydas Bud
rys ir Finansų ministerijos 
Teisės departamento direkto
rius Giedrius Rimša, atstovau
jan t i s atsakovui, sutiko derė
tis dėl taikaus susitarimo, 
teismui nepradėjus bylos nag
rinėti iš.esmės. 

Susitarimo sąlygas ketina
ma aptar t i su finansų minist
ru Algirdu Šemeta, pasirašiu
siu įsakymą atleisti A. Budrį-

A. Budrys Vilniaus I apy
linkės teismui yra pateikęs 
skundą ir civilinį ieškinį. Pra
šoma pripažinti, kad buvęs 
Muit inės departamento direk
torius iš pareigų atleistas ne
teisėtai bei atlyginti patirtą 
material inę žalą. Tačiau A. 
Budrys teigia, jog jam yra 
svarbiau ne piniginė kompen
sacija, o „straipsnio panaikini
mas". 

Nuo A. Budrio atleidimo 
procedūros jau praėjo beveik 3 
mėnesiai. Finansų ministras 
A. Šemeta įsakymą atleisti A. 
Budrį iš Muitinės departa
mento direktoriaus pareigų 
pasirašė praėjusių metų gruo
džio 21 d. Vyriausybės bei Fi
nansų ministerijos vadovai 
šiuo atleidimu tikino siekią 
įvesti tvarką muitinėse, suma
žinti kontrabandą ir kyšinin
kavimą. 

— ir Rusijos pilietT• kurie kaiti-
alicijos politika karo veteranų 
atžvilgiu ir ragino kitąmet nu
matytuose savivaldybių ir Sei
mo rinkimuose kuo aktyv.au 
remti Lietuvos kairiąsias jė
gas — LDDP ir Socialdemo
kratų partiją. 

narni ..pagal sufabrikuotą by
lą dėl vadinamojo sąmokslo 
siekiant užimti v-ldžia T.ietu-

Dumos i a1 išk • • ip 
pat abejojama 1990 metu Lie
tuvos nepriklai.S' nybės atkū
rimo neginčijamumu. 

* V y r i a u s y b ė į pa r e igo jo 
V a l s t y b i n e a lkohol io ir ta
bako tarnybą bei savivaldy
bes, atsižvelgus į Mokesčių in
spekcijos duomenis, priimti 
sprendimus dėl leidimų panai
kinimo jmonėms, kurios iki 
šių metų kovo mėnesio pabai
gos nepadengs įsiskolinimu. 
Taip nuspręsta po to, kai Val
stybinė alkoholio ir tabako 
tarnyba pranešė apie didėinn-
ČIUS k;:' kurių įmonių įsis 
nirous valstybės ir Sodroe biu
džetams bei piktybinį vengi
mą mokėti mokesčius. omm 

* Europos Komisi jos kr i 
zė su t rukdė L i e t u v a i pla
nuotą 200 mln. eurų išleidi
mą. „Tarptautiniai politiniai 
įvykiai — ir Vokietijos finansų 
ministro, ir Europos Komisijos 
atsistatydinimas — turi t am 
tikros įtakos ir veikia inves
tuotojų sąmonę, todėl nei va
kar, nei šiandien, nei rytoj 
emisijos išleidimas nebūtų tik
slingas", sakė finansų minist
ras Algirdas Šemeta. Anot jo, 
vyriausybė yra pasiruošusi ir 
išleis euroobligacijas, kai t ik 
tam bus palankios sąlygos. 

* Nuo 2000 m e t u s i ū loma 
p r a d ė t i mokėti buvusiems 
politiniams kaliniams ir trem
tiniams bei jiems prilygin
tiems asmenims kompensaci
jas už konfiskuotą turtą. Kom
pensacijos bus perskaičiuo
jamos santykiu 1 litas už 
vieną rublį. Tie, kuriems jau 
buvo išmokėtos kompensaci
jos, gaus perskaičiuotos kom
pensacijos skirtumą. Anksčiau 
vyriausybė už konfiskuotą 
turtą mokėjo iki 3,000 rublių 
kompensaciją. Vėliau buvo 
mokama 21,000 talonų, o po 
lito įvedimo — 210 litų. Tai 
papiktino dangei; žmonių ir 
jie buvo visai atsisakę šių 
kompensacijų. 

* Vyriausybė t r eč i ad i en į 
p r i t a r ė į s t a tymo p ro j ek tu i . 
kuriuo siūloma rodivhlualių 
įmonių .savininkus atleisti nuo 
nesumokėtų valstybinio socia
linio draudimo įmokų ir bau
dų, jei jos nevykdė veiklos, bet 
pagal įstatymą turėjo šias 
įmokas mokėti. Tokių įmonių 
Lietuvoje yra apie 20,000. Ši 
„amnestija" apsaugos indivi
dualiųjų jmonių savininkus 
nuo skolų augimo, o įmonių 
savininkai galėtų išregistruoti 
įmones, kurios nevykdė jokios 
veiklos. (BNS) 

* Japoni jos užs i en io p re 
kybos organizacija nori rasti 
ti Lietuvoje gaminių, kuriuos 
būtų galima importuoti į Ja 
poniją, pažymėta per Japoni
joje viešinčio Lietuvos užsie
nio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo susitikimą su Japo
nijos ekonominių organizacijų 
federacijos vadovu Tsuneo 
Wakai, Užsienio prekybos or
ganizacijos pirmininku Nobor 
Hatakeyama ir „Nomura Se-
eurities" kompanijos tarybos 
nariu Hiromi Yamaji. 

* Nuo šių m e t u v a s a r i o 1 
d. vidutinės mėnesio drau
džiamosios pajamos Lietuvoje 
padidėjo nuo 858 iki 886 litų. 
Tai reiškia, kad senatvės pen
sija palyginti su sausio mė
nesiu, vidutiniškai padidėjo 
1.3 proc. Vidutinė nedirbančio 
pensininko senatvės pensija 
pernai buvo 300 litų, 1997 m. 
gruodį — 266 litai. Vidutine 
pensija per metus išaugo 34 li
tais. Per tą laikotarpį infliaci
ja buvo 1.9 proc., o vidutine 
socialinio draudimo senatvės 
pensija išaugo 10.1 proc. 

* Penktad ien į ūk io mi
n i s t r a s Vincas Babi l ius 
kreipėsi į Valstybės saugumo 
departamentą, prašydamas iš
tirti, ar vadinamieji energeti
kos skandalai nebuvo spei 
bai išprovokuoti, siekianl pa 
kenkti Lietuvos valstybes tik
slams. Ūkio ministras, atsi
žvelgdamas i tai. kad tokie 
reiškiniai n< v; 
nų užsienio tarnybų p 
prašo ištirti šių skandalų vyk
dytojus bei užsakovus. 

* V i ln i aus a p s k r i t i e s va l s 
t y b i n ė s mokesč iu inspekci
jos duomenimis, nuo sausio 1 
d. iki kovo 18 d. 1998 metų 
turtą ir pajamas deklaravo 
3,000 Vilniaus miesto bei rajo
no gyventojų (tik 9 proc. asme
nų, kurie privalo deklaruoti 
savo turtą ir pajamas). Turtą 
ir pajamas turi deklaruoti pre
zidentas, Seimo nariai, prem
jeras , ministrai, viceministrai, 
taip pat teisėjai, prokurorai, 
apskričių viršininkai ir jų pav
aduotojai, bankų vadovai, vi
daus reikalų sistemos valdi
ninkai, taip pat A lygio vals
tybės tarnautojai, ūkio įmonių 
vadovai, diplomatinį rangą tu
rintys asmenys ir kt. 

* E u r o p o s Komisijos (EK) 
v i c e p r e z i d e n t a s Leon Brit-
tan a tšaukė savo planuotą vi
zitą į Lietuvą dėl EK atsista
tydinimo. „Seras Leon Bri t tan 
labai apgailestavo, jog teko 
atšaukti visiškai parengtą vi
zitą į Lietuvą, Latviją ir Es
tija", sakoma pranešime spau
dai, kurį penktadienį paskelbė 
EK delegacija Lietuvoje. 

* G e r ų darbų, g e r o s svei 
k a t o s n a u j a m e profesinio 
darbo laikotarpyje ir regulia
riai atsinaujinančio Konstitu
cinio teismo (KT) linkėjo Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ketvirtadienį Sei
me prisiekusiems naujiems 
KT teisėjams. Seimo vadovas 
priėmė Egidijaus Kūrio, Vy
tauto Sinkevičiaus ir Stasio 
Stačioko, kurie devyneriems 
metams paskirti KT teisėjais, 
priesaikas. <BNS> 

* P r o t e s t u o d a m a s p r i e š 
k o n s e r v a t o r i ų v y k d o m ą po
litiką ir demokratijos stygių 
partijos viduje iš jos pasitrau
kė vienas iš Jaunųjų konser
vatorių lygos (JKL) vicepirmi
ninkų Giedrius Karsokas. 
„Manau, kad negalėjau likti 
partijoje, jei jos sprendimams 
daugiau nepritariu, nei prita
riu", sakė jis. G. Karsokas 
tvirtino tikėjęsis iš konserva
torių liberalesnių reformų, ta
čiau pastebėjo ryžto trūkumą. 

(Elta) 

* V i l n i a u s a p y g a r d o s t e i s 
m a s p e n k t a d i e n į 15 p a r ų 
administracinį suėmimą Lie
tuvos laisvės sąjungos (LLS) 
vadui Vytautui Šustauskui 
pakeitė pinigine 800 litų bau
da. Prieš savaitę uždarytas į 
areštinę, nubaustasis paskel
bė bado streiką ir. pablogėjus 
sveikatai, buvo išvežtas į ligo
ninę, kur medikai ketina ope
ruoti tulžies pūslę, tačiau ope
racijos atlikti kol kas negali
ma dėl prastų tyrimų rezulta
tų. Kaune LLS penktadienį 
surengė protesto mitingą, ku
riame pasirodęs V. Šustaus
kas buvo sutiktas gėlėmis ir 
plojimais. Rotušės aikštėje su
sirinko apie 200 žmonių, kurie 
piktinosi vyriausybės vykdo
ma tautos skurdinimo politi
ka, paslaugų kainų didinimu. 
Pirmą kartą miesto savivaldy
bė LLS renginiui buvo davusi 
leidimą. BNS> 

KALENDORIUS " 
Kovo 20 d Anatolijus, KJaudi-
'.••••." Hi . Vile, Žygimantas. 

iotuva ir Vietnamas ui-
"t- < diplomatinius santykius. 
Pirmoji pavasario diena. 

Kovo 21 d. I.eonas. Matilda, 
K?--'-'^'U\ Sucirde. 

•ryn.i. Benvenu-
Israud.is Gante 

m. gimė lietuvių dramatur
gą.- ;>-io!icistas. filosofas Vidūnas 
(Vilhelma* Storasta). 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

„ATEITININKI JA VAKAR IR 
ŠIANDIEN" 

Taip pavadintas seminaras 
Vilniuje buvo suorganizuotas 
Ateitininkų sendraugių sąjun
gos CV-bos ir Vilniaus Peda
goginio universiteto ateitinin
kų kuopos „Druska" tikybos 
mokytojams šeštadienį, vasa
rio 27 dieną. 

Seminaro tikslas - supažin
dinti mokytojus su Ateitinin
kų sąjūdžiu, su organizacija. 
Paštu tikybos mokytojams pa
siųstuose kvietimuose organi
zatoriai rašė: „..Ateitininkai, 
toks sąjūdis, kuriam rūpi duo
ti krikščioniškus standartus 
šeimai, mokyklai, visuomenei, 
tautai ir Bažnyčios bendruo
menėms. Mūsų pradžia — 
1910 m. Pokario metais sąjū
dis veikė išeivijoje. 1989 m. 
ateitininkija atsikūrė Lietu
voje. Ji yra viena iš gausiau
sių ir geriausiai organizuotų 
vaikų ir jaunimo organizacijų. 
Sukaupta didelė veiklos ir 
darbo patirtis su įvairaus am
žiaus vaikais ir jaunimu. MAS 
(moksleivių ateitininkų sąjun
ga), JAS (jaunučių ateitininkų 
sąjunga), SAS (studentų atei
tininkų sąjunga) ir ASS (atei
tininkų sendraugių sąjunga), 
įgyvendindamos savo tikslus 
ir uždavinius, organizuoja 
kursus, stovyklas, leidžia įvai
rius leidinius; ruošia ir įgy
vendina • socialines jaunimo 
ugdymo, tautines, kultūrines, 
religines bei kitokios veiklos 
programas; steigia kuopas, 
korporacijas, rengia išvykas, 
paskaitas, šventes ir kitus 
renginius". 

Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje 
durys atsivėrė 8:30 v.r. pri
glausti seminaro dalyvius iki 
6:30 v.v. Dienos programa 
apėmė šv. Mišias, video me
džiagą ir parodą iš Lietuvos 
ateitininkų gyvenimo, prati
mus kūrybiniam mąstymui ir 
organizaciniam išradingumui, 
paskaitas, pašnekesius, supa
žindinant dalyvius su organi
zacija ir pačių dalyvių diskusi
jas, pasiūlymus, komentarus. 
Visa tai šviesiai atlikti, daly
viai drauge su studentais, ku
rie irgi tuo metu rinkosi sa
viems reikalams, meldėsi šv. 
Mišių aukoje ir buvo pasotinti 
užkandžiais ir pietumis. 

Seminaro paskaitininkai ir 
kalbėtojai buvo Saulius Gir
nius, Ateitininkų federacijos 
tarybos pirmininkas, studentė 
Janina Šalkauskytė, viena iš 
seminaro organizatorių, Vidas 
Abraitis, Ateitininkų federaci
jos vicepirmininkas, studentas 
Aurimas Šukys, Moksleivių 
ateitininkų sąjungos CV-bos 
vicepirmininkas, ir Laima Šal
čiuvienė iš JAV. 

Aurimas Šukys dalyviams 
išdalino dvylikos puslapių 
lankstinuką, pavadintą Atei
tininkų federacija (Lietuva)", 
kurio turinys bet kuriam skai
tytojui tvarkingai ir aiškiai 
pristatė Ateitininkų organiza
ciją. Septynis lankstinuko sky
rius sudarė: „Kas mes esa
me?", „Truputį istorijos...", 
„Tikslai", „Struktūra", „1999 
metų programos", „Pirminin
kai" ir „Kur -nus rasti?" 

Skyrelyje „Kas mes esa
me?" rašoma Ateitininkų fe
deracija — nevyriausybinė 
jaunimo organizacija, kuri sa
vo judėjimą grindžia savais 
principais ir veikla, paremta 
katalikų pasaulėžiūra. Orga
nizacija, kurią sudaro dau

giausiai savanoriai, dirba per 
jaunus žmones ir jauniems 
žmonėms. Organizacija siekia 
sudaryti palankias galimybes 
jaunimo sav : ugdai ir akty
viam dalyvavimui kultūrinia
me, visuomeniniame, religi
niame krašto gyvenime. 

Ateitininkų federacija suku
ria unikalias galimybes Lietu
vos jaunimo pozityvių vertybi
nių nuostatų, pilietiškumo, as
meninės bei visuomeninės at
sakomybės ugdymui". 

Skyrelyje „Tikslai" rašo
ma: Ateitininkų veikla grin
džiama penkiais ateitininkų 
principais: inteligentiškumu, 
tautiškumu, visuomeniškumu, 
šeimyniškumu ir katalikiš
kumu. 

Mūsų tikslas ugdyti kūry
biškas, atsakingas ir sąmonin
gas asmenybes. Mes siekiame 
ugdyti jaunus žmones, kurie 
būtų gilaus tikėjimo, mylėtų 
savo kraštą, kurie suprastų 
lietuviškos šeimos svarbą, 
siektų pažinti save, savo gali
mybes ir panaudotų jas, tar
naudami žmonėms. 

Organizacijos veikla yra 
švietėjiška; besikeičiant žinio
mis, įžvelgti teologines, kul
tūrines bei socialines proble
mas krašto gyvenime ir akty
viai padėti atsinaujinimo ei
goje. 

Ji taip pat skatina jaunus 
žmones mokytis vadovavimo, 
gyvumo, derybų, meno, drą
siai prisiimti atsakomybę, ug
dyti pilietiškumą... t.y., skati
na mokytis demokratiškumo". 

„1999 metų programos" 
skyrius išvardina ir apibūdi
na veiklą jaunųjų, moksleivių 
ir studentų sąjungose. 

Seminaro dalyvių (kai kurie 
buvo atvažiavę iš kitų miestų) 
aktyvus dalyvavimas diskusi
jose rodė ne tik susidomėjimą 
ateitininkų organizacija, bet ir 
rūpestį jų pačių darbu ir tiks
lais kaip tikybos mokytojais. 
Seminaro pagrindiniai organi
zatoriai buvo Jurgita Cikelie-
nė, Janina Šalkauskytė, Liu
tauras Serapinas, Rėdą Sopra-
naitė ir Vaidotas Vaičaitis. 

L.Š. 

Daumanto-Dielininkaicio kuopos jaunučiai Užgavėnių „linksma.'ytį" Ateitininkų namuose, Lemonte, švente su 
savo pasidarytomis įdomiomis kaukėmis. Paskutinės eiles dešinėje kuopos globėja Rasa Kasniūnienė. 

PARAMA LIETUVAI IR JOS UŽGAVĖNIV 
JAUNIMUI • • 

Spaudoje tenka skaityti apie 
įvairias pastangas padėti Lie
tuvai, jos pramonei ir jos žmo
nėms. Skaitome apie pastan
gas atgaivinti Lietuvos žemės 
ūkį. Skaitome apie pavyzdi
nius ūkius pačioje Lietuvoje, 
apie jaunus ūkininkus, kurie 
vyksta į kitus kraštus pasimo
kyti ir padirbėti. Spaudoje 
taip pat tenka skaityti apie 
įvairius būdus, kuriais remia
mi Lietuvos studentai. Vieni 
išvyksta į kitus kraštus studi
juoti, kiti studijuoja pačioje 
Lietuvoje. 

Stipendijų fondai padeda 
studentams su kasdieninėmis 
pragyvenimo ir mokslo išlai
domis, padeda ir jų šeimoms, 
ši graži privačių stipendijų 
fondų tradicija jau gyvavo 
Amerikos lietuvių tarpe. Jų 
steigimo kryptis ypač išpopu
liarėjo Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Šiaurės Ameri
koje ir kitur gyvenantys lietu
viai stengėsi prisiminti savo 
mylimuosius šeimos narius ir 
tuo pačiu praktiškai paremti 
akademiškai nusiteikusį Lie
tuvos jaunimą. 

Viena stipendijos fondo stei
gėja Monika Povilaitienė, nu
tarė įsteigti „Povilaičio fondą", 
pagerbdama savo a.a. vyrą 
mokslo daktarą, agronomą, 

širdžiai. Pagal fondo paskirtį, 
studentas turėtų būti veiklus 
ateitininkas, studijuojantis 
agronomijos ar jai giminingus 
mokslus. Fondas buvo įsteig
tas Kanadoje, o kandidatų 
Lietuvoje ieškojo keli tų metų 
Ateitininkų federacijos valdy
bos nariai. Buvo rastas pirmas 
ir iki šiol vienintelis stipendi
ninkas, iš Alytaus kilęs Kęstu
tis Bagdžius, trečias vaikas 
penkių vaikų šeimoje, ateiti
ninkas nuo 1990 metų. Jam 
Povilaičio fondo stipendija bu
vo antroji stipendija. Antrąją 
stipendiją jis pavadino „tarsi 
nelaukta Dievo dovana", ku
rios dėka jis galėjo studijuoti, 
užsimokėti už knygas bei ki
tus kasdienius reikalus ir už 
ateitininkų stovyklas. 

1996 metais Kęstutis jau 
studijavo ekonomiką Lietuvos 
Žemės ūkio akademijoje ir tuo 
metu buvo Studente ateiti
ninkų sąjungos centro valdy
bos narys. Tais metais ir pra
sidėjo jo korespopdencija su 
mecenate M. Povilaitienė. Tuo 
būdu jis informavo ją apie 
savo studijas ir ateitininkų 
veiklą. 1997 m. jis aprašė tą 
vasarą vykusią Ateitininkų 
nepaprastąją konferenciją (ku
rioje šių eilučių autorė turėjo 
progos susitikti su tuo veikliu 

LINKSMARYTIS 

Daumanto - Dielininkaičio 
kuopos susirinkimas vasario 7 
d. buvo labai smagus, nes 
buvo Užgavėnių linksmarytis. 
Visi vaikai atnešė savo pa
puoštas kaukes. Buvo tigrų, 
plunksnuotų, lietuviškų kau
kių. Mano kaukė buvo su bliz
gučiais. 

Visi būreliai turėjo atlikti 
vaidinimą apie gyvulius. Ma
no būrelis vaidino pasaką 
„Dangus griūva". Aš buvau 
katytė, kuriai ant uodegos nu
krito kopūsto lapas. 

Tarp vaidinimų, mūsų glo
bėja Dainė Quinn supažindino 
su įdomiais Užgavėnių pa
pročiais. Man geriausiai pati
ko, kai mus pamokė šaukti 
„Vandens, vandens!", mūsų 
tėvai apipurškė mus vande
niu. Tą darė, kad vasarą mūsų 
daržai derlingai augtų. Mes 
dainavome daug dainų. 

Po vaidinimo ėjome valgyti 
Lietuvninkienės iškeptus bly
nus ir spurgas. Šis susirinki
mas buvo vienas smagiausių. 
Būtų smagu visa tai pakartoti 
kitais metais. 

Kristina Quinn 

| DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
J DANUI GYDYTOJAS 

21470 S. Makt St 
Mattsswn.IL 60443 

Tei. 708-7484033 
Valandos pagal susitarimą 

ateitininką ir visuomenininką jaunuoliu-). Jau tuo metu jis 
perėjo iš savo bendraamžių 
ateitininkų išrinktų valdybos 
narių eilių ir angažavosi jau
nesniųjų ateitininkų vadovavi
mui. Jis buvo išrinktas Moks
leivių centro valdybos iždi
ninku. Tajs metais Žemės 
ūkio akademija tapo Lietuvos 

. Žemės ūkio universitetu. Vėly-
Penktadienio susipažinimo vesniame laiške jis rašė, kad 

vakarą, 10 v.v. sekė kun. Ro- studijas baigė bakalauro laips-

dr. Bronių Povilaitį, mirusį 
1985 metais. Vyro mirties de
šimtmetį minėdama, ji nutarė 
steigti praktišką fondą ir 
stengtis surasti remtiną stu
dentą, kurio veikla ir studijos 
būtų artimos jos velionio vyro 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

SAS laikinoji būstinė 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos centro valdyba, kurią su
daro vien Vilniuje gyvenantie
ji ar studijuojantieji studen
tai, turi laikinas patalpas Od
minių gatvėje, Vilniuje. Jvai-
rias žinutes galima siųsti: Od
minių 10-2, Vilnius 2000. 

Moksleiviai Šakiuose 

Paskutinį vasario savaitgalį, 
Šakių „Žiburio" gimnazijoje 
susirinko būrys moksleivių 
ateitininkų pasiklausyti pas
kaitų, pasimelsti, pabendrau
ti. Paskaitas skaitė Aušra 
Budėjienė, VDU socialinio 
darbo magistrė, „Socialinis 
darbas, kaip mokslas, šiandie
ninė socialinė situacija Lietu
voje"; Arnas Kupšys, informa
tikos magistras, „Informacijos 
svarba moderniame amžiuje"; 
Tadas Lenkutis, gydytojas 
anesteziologas, „Gyvenimas ir 
mirtis" — žmogaus gyvybė 
kaip vertybė, eutanazija, pa
galba ar žudymas. 

berto Grigo šventų Mišių au
ka. 

Akademijos dalyviai turėjo 
progą „iškylauti" — aplankė 

niju, tęsdamas šeimos tradi
ciją, nes jo brolis taip pat ten 
baigė studijas (žemės ūkio 
knygvedybos mokslus). Ateiti-

Kudirkos Naumiestį, Kudir- ninku vadovavimo eilėse Kęs-
kos muziejų. Pasiklausė Mari- tutis jau buvo išrinktas Moks-
jampolės mokytojų choro kon- leivių ateitininkų centro val-

DALIAA. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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K*. 773-736-4477 

Rez 708-246-0067 arba 708-2464581 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

certo. 
Šeštadienio vakare žiūrėjo 

filmą „Aštuntoji diena". O sek
madienį, dr. Lenkutis po savo 
paskaitos pravedė pirmos pa
galbos pratybas. 

Elektroninė konferencija 

Vilniaus šv. Kazimiero stu
dentų ateitininkų kuopos na
rė Rima Bernatavičiūtė pra
neša, kad sukurta ateitininkų dėmesio ir paramos. Lietuvos 
elektroninė konferencija. Ra- ateitininkijoje jis rado sau 
šant laiškus visiems ateitinin- vaidmenį ir prasmę. Studi-
kams, galima naudoti adresą: joms parinko mokslus, kurie 
ateitis@osf.lt Norintys daly- bus Lietuvai naudingi ir iš jo 
vauti konferencijoje, turi užsi- korespondencijų suprantama, 
registruoti. Taip galima da- kad jis jau pradėjo žemės ūkio 
ryti siunčiant žinutę adresu: administravimo magistratūros 
osflistserv@osf.lt tekstą ra- studijas. Monika Povilaitienė, 
šant „subscribe ateitis". Nore- kaip pažadėjo, ir toliau skirs 
darni išsiregistruoti iš konfe- stipendiją iš dr. Broniaus Po-
rencijos, žinutę siųsti tuo pa- vilaičio fondo Kęstučiui, tę-

dyboS pirmininku. 
Steigiant fondą kyla klausi

mai. Ar bus randami patikimi 
žmonės, kurie rekomenduos 
paramos vertą asmenį? Ar tas 
asmuo, kuriam teks ta para
ma įvertins, fondo įsteigimo 
prasmę ir mecenatą? Povi
laičio fondo mecenatė gali 
teigti, kad jos vyro atminimo 
steigiamo fondo pirmasis sti
pendininkas buvo vertas fondo 
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čiu adresu, bet rašant „unsub-
scribe ateitis". Jei iškiltų ne
aiškumų ar klausimų, galima 
kreiptis į Rimą šiuo adresu: 

rimai.ste@hotrnai.com 

siančiam studijas. Tenka pa
linkėti šiam daug žadančiam 
studentui ateitininkui daug 
laimės. 
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Tai 630-257-2265 

Ctrdmc Dmgnoa*. LTD. 
6132 S. Kadzia Ava. 
Chicago, IL 60629 
Ta i 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tei. 773-736-1540 arba 773434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

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

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

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

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

IrUbertyvine 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhaim Rd. 
VVaatehaater, IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. Kadtfe Ave. 

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir Ketvd. 2-5 v.p.p. 
SesM pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2880 
Namų tai. 708-446-5645 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTU. GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., Burfoank. IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St, Chicago. IL 
Tai. 773-736-6558 

4707 8. 0"^art, La Grange. IL 
Tat—J6-362-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3188 
Namų tai. 847-381-3772 
6745 Waat 63rd Street 

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

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706422-8260 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
Vvllloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVTTA KEREUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hekory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTLĮ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tei. (630) 527-0090 
3825 Highiand Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (830) 4354120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą. 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
Fax (219) 947-6236 

320W.61«tAva. 
Hobart. IN 48342 
NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Cettified, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa Profeaaional Pavilion 

3 1 South 
Liftuanlan Plaza Ct at Califomia Ave 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

http://Mattsswn.IL
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Egle Paulikienė 

KAS LIUDYS MAŽOSIOS 
LIETUVOS GENOCIDĄ? 

•Serb i j a ruoš i a s i N A T O 
p u o l i m a m s . Kosovo taikos 
pasitarimams iširus, a lbanai 
praneša, kad serbai ruošia 
priešlėktuvinius pabūklus ir 
mobilizuoja kariuomenę. JAV 
vadovybe žada siųsti 4,000 ka
reivių, tačiau Senate kri t ikai 
reikalauja aiškios strategijos 
ir plano, kada kareiviai bus 
ištraukti iš Kosovo. (WSJ.) 

•Dauguma d e m o k r a t u 
paga l i au s u t i k o su 1983 
m e t u R o n a l d R e a g a n pa 
s iū lymu s t a t y t i J A V - ė m s 
apsaugą n u o ilgųjų s k r y 
džių r a k e t ų , nors tuo metu 
pasiūlymą buvo išjuokę ir pa
vadinę „Star Wars". Kinijos 
šnipinėjimas, Irako, Šiaurės 
Korėjos ir kt. kraštų nusista
tymas apsiginkluoti branduoli
niais ginklais pagaliau pakei
tė nuomones. Atstovų rūmai 
balsavo 31-105 ir Senatas bal
savo 97-3 išvystyti tokią ap
saugą. Tikimasi, kad prezi
dentas pasiūlymą pasirašys. 
Senate tik trys demokratai 
priešinosi šiam planui, jų tar
pe Illinois sen. Diek Durbin, 
kuris teigė, kad toks planas 
per brangus, gal neveiks, 
prieštarauja pasirašytai su
tarčiai su buvusia Sovietų 
Sąjunga ir erzins rusus. (WSJ) 

• I l l ino i s vals t i joje 11 
žmonių ž u v o i r p e r 100 b u -
vo suže i s t i A m t r a k t r a u k i 
nio ne la imėje . Netrukus po 
to, kai išvažiavo iš Čikagos į 
New Orleans, traukinys susi
dūrė su plieno pr ikrautu 
sunkvežimiu, kuris važiavo 
per bėgius. Sunkvežimio vai
ruotojas turėjo'laikinas vaira
vimo teises, n<Šs praeitais me
tais buvo tris kar tus sustabdy
tas už per greitą važiavimą. 
(Chgo Sun-Times, WBBM) 

• JAV va ldž ios l a b o r a t o r i 
jose a p s a u g a b u v o s u s t i p 
r i n t a ir s u v a r ž y t a s moksl i 
ninkų e l e k t r o n i n i o paš to , 
fakso, s l a p t ų d o k u m e n t ų 
n a u d o j i m a s , reaguojant į 
šnipinėjimą Kinijos naudai . 
Tuo tarpu CIA pateiks savo 
rekomendacijas apie užsienie
čių mokslininkų lankymosi su
varžymą. Tačiau Clinton val
džios kritikai teigia, kad tai 
per mažai ir per vėlu. Buvęs 
CIA pareigūnas ir ambasado
rius Kinijai James Lilley rašo, 
kad prieš pusantrų metų FBI 
rekomendavo vėl t ikrinti į Los 
Alamos branduolinių ginklų 
laboratoriją atvykusių užsie
niečių praeities veiklą ir Clin
ton vadovybė nieko nedarė. 
Tuo tarpu šnipinėjimu apkal
tintam mokslininkui Lee ne
buvo atimtas leidimas prieiti 

prie Los Alamos klasifikuotų 
dokumentų daugiau kaip me
tus po to, kai jis buvo įta
riamas šnipinėjimu. (WSJ) 

•Dar neaišku kuo baigsis 
„Baby T" įvaikinimo reika
las. Neseniai Illinois teisėja 
nusprendė, kad Čikagos mies
to pareigūno Edward Burke ir 
jo žmonos prižiūromas trijų 
metų berniukas turi būti su
grąžintas motinai. Burke šei
ma afroamerikietį berniuką 
prižiūrėjo nuo kūdikystės, nes 
vaiko motina buvo narkomanė 
ir kūdikis gimė, savo siste
moje turėdamas kokaino. Ta
čiau, kada Burke norėjo ber
niuką įsūnyti, motina protes
tavo. Teisėja padarė spren
dimą, cituodama motinos pa
stangas susitvarkyti, siekti 
mokslą, daugiau nevartoti 
narkotikų. Teisėja ta ip pat 
pridūrė, kad svarbu afroame
rikietį vaiką auginti jo etninė
je aplinkoje ir kritikavo, kodėl 
iš vis buvo leista Burke šeimai 
berniuką prižiūrėti, nes Burke 
yra baltas. Tačiau yra 1996 m. 
federalinis įstatymas, kuris 
draudžia kreipti dėmesio į 
žmonių rasę, darant sprendi
mus apie įvaikinimą. Dabar 
federaliniai pareigūnai teisė
jos sprendimą svarsto. (AP) 

•Internal R e v e n u e Ser
vice (IRS) pats nesugeba 
laikytis pagrindinių doku
mentavimo ir buhalterijos 
gairių, kurių reikalauja iš 
JAV gyventojų. Taip praneša 
Kongreso sąskaitybos įstaiga. 
Praeitais metais IRS netei
singai sugrąžino per 17 mili
jonų dol. mokesčių, nepajėgė 
susekti įvairių nuosavybių 
(pvz., kompiuterių ir automo
bilių), neparūpino kompiute
riuose dokumentuotai JAV gy
ventojų asmeniškai finansinei 
informacijai saugumo. (Chgo 
Sun-Times) 

•JAV b i r i ų r inka pasiekė 
10,000 i s tor inę v i r šūnę pas
kui vėl nusmuko. (AP) 

•Katal ikų Bažnyč ia prie
šinasi pajuokai. Bažnyčios 
pareigūnai kreipiasi į San 
Franci so miestą, atšaukti ho
moseksualų teatro grupei duo
tą leidimą Velykų sekmadienį 
gatvėje linksmintis. Šventė 
ruošiama seselių vienuolių rū
bais apsirengusių vyrų teatro 
grupės „Sisters of Perpetual 
Indulgence", kuri šaiposi iš 
katalikų. Miestas davė lei
dimą uždaryti dalį gatvės ho
moseksualų rajone, švenčiant 
grupės 20 m. jubiliejinę su
kaktį. (AP) 

•Moksl ininkai nesut inka 
su Pasaul io sve ikatos orga-

55 metų senumo dokumen
tų, liudijančių Raudonosios ar
mijos karių siautėjimus Mažo
sios Lietuvos teritorijoje 1944-
1945 metais, kopijas Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras atsiuntė į 
Klaipėdos apygardos proku
ratūrą. Organizacinės-kont-
rolines grupės vyr. prokuroras 
Stanislovas Gvazdauskas jau 
metus laiko renka medžiagą 
apie sovietų kariuomenės 
1944-45 metais vykdytą Mažo
sios Lietuvos civilių gyventojų 
terorą. 

Atsiliepė keletas žmonių, or
ganizacijų. Surinkta spaudoje 
pasirodžiusių istorikų straips
nių, žmonių prisiminimų. 
Tvirtinama buvus sovietinės 
armijos karių plėšikavimų, 
prievartavimų, žudynių. Dau
giausia vertingos informacijos 
yra Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ro atsiųstose sovietinių doku
mentų kopijose. 

Ši istorinė medžiaga pradėta 
rinkti po to, kai 1997 m. pa
baigoje Seimo narys Stanislo
vas Buškevičius kreipėsi į Ge
neralinę prokuratūrą, prašy
damas ištirti medžiagą dėl 
1944-1945 m. įvykių Mažojoje 
Lietuvoje ir „teisiškai įvertinti 
tuometinės Sovietų Sąjungos 
kariuomenės elgesį, nustatyti, 
ar yra jame genocido nusikal
timo sudėties, bei nustačius ją 
iškelti baudžiamąją bylą". 
„Jaunosios Lietuvos" vadovas 
kartu pateikė ir išeivijos isto
riko J. Dainausko straipsnį 
„Mažosios Lietuvos genoci
das", kuriame kalbama apie 
sovietinės armijos siautėjimą 
ir civilių gyventojų žudymą 
Karaliaučiaus krašte. 

Nepaisant kraupių faktų, 

kurių apstu minėtuose doku
mentuose, nepakanka, kad 
būtų galima iškelti baudžia
mąją bylą dėl gyventojų geno
cido. 

Valstybės saugumo departa
mento Klaipėdos apygardos 
skyrius neturi medžiagos apie 
1944-1945 m. Šilutės ir Tau
ragės rajonų ribose įvykdytus 
Sovietų Sąjungos genocido at
vejus prieš civilius gyventojus. 

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus direktorius Jonas 
Genys prisipažino Klaipėdos 
apygardos prokuratūrai netu
rįs muziejuje archyvinių doku
mentų, fotonuotraukų a r laiš
kų dominančia tema. Pagrin
dinė medžiaga, susijusi su 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocidu, pasak šio muziejaus 
direktoriaus, esanti Vokieti
joje. Toks medžiagos surinki
mas galėtų boti įmanomas 
esant finansinėms galimy
bėms (apmokėti komandiruo
tes). 

Vyr. prokuroras S. Gvaz
dauskas sakė, kad Klaipėdos 
apygardos prokuratūra neturi 
galimybių apmokėti komandi
ruočių — tik Generalinė pro
kuratūra. Pastarosios žinioje 
ir galimybės tartis su Rusijos 
archyvais. „Mums reikalingi 
tų nusikaltimų organizatoriai, 
konkretūs faktai. Galbūt per 
laiką pagriebsim vieną kitą" 
— sakė vyr. prokuroras S. 
Gvazdauskas. 

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus mokslinis bendra
darbis Saulius Karalius sakė, 
kad Klaipėdos apskrities ar
chyve kai ką galima rasti. 

Klaipėdietė Jūratė Aleksan
dravičienė, 1991-ųjų rudenį 
įkurtos „Edelweiss" bendruos 
buvusi pirmininko pavaduo-

nizacijos (WH0) r a g i n i m u 
sunaikint i abi l ikus ias gy
vų raupų a t sa rgas , nes jos 
reikalingos skiepų išvystymui 
biologinio karo atveju. Visame 
pasaulyje yra tik dvi žinomos 
raupų atsargos - Rusijoje ir 
JAV-ėse, o patikimi šaltiniai 
teigia, jog buvusi SSR plačiai 
veisė ir kaupė raupų atsargas. 
Todėl yra rūpestis, kad jos 
gali atsidurti teroristų ran
kose. Prieš daugiau kaip dvi
dešimt metų WHO buvo pra
nešę, kad pasaulyje sirgimas 
raupais išnaikintas. (Chgo 
Sun-Times) 

•Tyrinėtojai a t r a d o p r i e 
žastis, d ė l ko vėžio augliai 
taip greitai vystosi. Duke u-
to tyrinėjimas rodo, kad ,ATP 
synthase enzyme", kuris pa
rūpina normalioms kūno ląs
telėms energiją, taip pat yra 
naudojamas kraujo indelių au

ginti vėžio auglį aprūpinan
čius kraujo tinklus. (Chgo 
Sun-Times) 

•Moteris, kuri gyvenime 
atlieka įvairius vaidmenis , 
pvz., motinos, žmonos , dar
bininkės ar savanorės, geriau 
atlaiko įtampą, negu moteris, 
neturinti to patyrimo. Taip 
praneša Personnel Deciskms 
Intl. Spėjama, kad vaidmenų 
įvairumas sumažina vieno 
vaidmens nemalonumų smūgį, 
nes yra kuo pasidžiaugti kito
se gyvenimo rolėse. (WSJ) 

•Tuo tarpu A f r i k o j e . 
Zimbabvve policija kankino 
tris amerikiečius, apkaltintus 
ginklų pardavimu. Angoloje 
Unitą sukilėliai artinasi prie 
strategiškai svarbaus Kuito 
miesto, kuriame prisiglaudė 
Angolos pilietinio karo pabė
gėliai; labdaros organizacijos 
įsakė neesminiams darbinin
kams pasitraukti. (WSJ) 

toja ir stovėjusi prie šios orga
nizacijos įkūrimo ištakų, teigė 
neatsisakanti padėti proku
ratūrai rinkti medžiagą apie 
genocidą, vykdytą prieš civil
ius gyventojus Rytprūsiuose, 
bet j i e nenorį nieko žinoti", — 
sakė J. Aleksandravičienė. 

„Edehveiss - VVolfskinder" 
draugijos padalinys yra Klai
pėdoje. Savo skausmu jie ne-
simėgauja. Tačiau visi žino, 
kur yra jų namai Rytprūsiuo
se. Net namų griuvėsius jie 
stengiasi aplankyti kasmet. 
Labai gaila, kad šių žmonių 
dar nesusirado prokuratūra. 

Esu t ikra, kad ir tarp Klai
pėdos vokiečių bendrijos žmo
nių ats irastų norinčių papasa
koti tiesą apie raudonąjį te
rorą. 

Uostamiestyje yra lietuvi
ninkų bendrija „Mažoji Lietu
va", vienijanti šio krašto sen
buvius, kalbėjusius lietuviš
kai. Karo sumaištis daugelį jų 
išginė iš gimtųjų namų, ku
riuose netruko apsigyventi at
vykėliai. Šių žmonių autentiš
ki atsiminimai yra lobis. Bet 
ar tai iš tikrųjų niekam ne
įdomu, a r genocidą patyrę 
žmonės ats isako savo skaus
mą pergyventi iš naujo? „Juk 
nepriversi", — sako vyr. pro
kuroras S. Gvazdauskas. 

Klaipėdos apygardos proku
ratūros byloje mačiau sąrašą 
vokiečių, kurie karui pasibai
gus grįžo iš Vokietijos į Pagė
gių apskritį . Buvo tame sąraše 
ir priklausiusių SA, ir „Hitler 
Jugend" organizacijoms. Akys 
minėtame sąraše užkliuvo už 
lietuviškų pavardžių. Minėtas 
sąrašas sudarytas 1946 m. lie
pos 25-ąją. Kur šiandien tie 
žmonės? Ar jų kas nors ieško
jo? Saugumo kapitonas Kuz-
minas viename rašte, rašyta
me savo vadams 1944 m. lap
kričio 15 d., pastebi, kad į 
karo belaisvių stovyklas buvo 
siunčiami asmenys, kuriems 
neįformintas areštas. Kitaip 
sakant, be kaltės kaltieji buvo 
pasiųsti myriop. Gal per ste
buklą išliko nors vienas kitas? 

Štai kodėl Klaipėdos apygar
dos prokura tūra dar kartą 
kreipiasi į Lietuvos žmones: 
jeigu J u s , Jūsų tėvai, artimie
ji, kaimynai minėtuoju laiko
tarpiu gyvenote Klaipėdoje, 
Kretingos, Tauragės ar Šilu
tės rajonuose ir galite papasa
koti ar kaip kitaip paliudyti 
(turite nuotraukų, kitokių do
kumentų) apie sovietinės ar-
mįjos nusikalt imus, vykdytus 
1944-1945 metais, rašykite: 
Vilties 12, Klaipėdos apygar
dos prokuratūra, Klaipėda, 
5800. Arba skambinkite vyr. 
prokurorui S. Gvazdauskui 
tel. 310544. Laukiama atsilie
piant Įmonių, kurie minėtuoju 
laikotarpiu buvo priversti pa
sitraukti į Vakarus ir dabar 
ten gyvena. 

J a n i n a Bači l iūnaitė 
„Kauno diena", 1999, Nr. 45 

Danutė Bindokieni 

Vargiai padės, bet 
tikrai nepakenks 

Prieš dešimt metų t ar kiek 
daugiau ' Lietuvai nereikėjo 
mokėti nemažus pinigus už 
teigiamus atsiliepimus Ameri
kos ir kitų laisvųjų kraštų 
spaudoje. Tai buvo laikai, 
kuomet laikraščiai vienas per 
kitą skubėjo spausdinti straip
snius ir nuotraukas apie Lie
tuvoje besivystančius įvykius, 
kurie drebino pačius giliau
sius didžiojo vakariečių siau
būno Sovietų Sąjungos pama
tus. 

Kiekvieną laisvės šauksmą, 
kiekvieną trispalvės suplazde-
nimą Katedros aikštėje Vil
niuje pranešinėjo žurnalistai, 
iš daugelio Vakarų Europos 
kraštų ir JAV, o papildomų 
žinių apie lietuvių tautos sie
kius bei viltis Amerikos žur
nalistai ieškojo vietiniuose 
šaltiniuose — iš šiame krašte 
gyvenančių lietuvių lūpų. 

Deja, per devynerius ne
priklausomybės metus Lietu
vos ir apskritai Baltijos vals
tybių naujovė gerokai nusi
dėvėjo. Lietuvos vardas retai 
tepasirodo šio krašto spau
doje, o jeigu ir pasirodo, daž
nai tas paminėjimas per daug 
džiaugsmo nesukelia. Tiesa, 
prieš paskrtiniuosius prezi
dento rinkimus ir po jų ga
vome daugiau dėmesio, bet 
tikriausiai dėl to, kad kandi
datų tarpe buvo Amerikoje ge
rai žinomas asmuo — Valdas 
Adamkus. Bet ir tuo metu į 
gerų žodžių medų buvo nere
tai įpilamas kritikos deguto 
šaukštas. 

Galima manyti, kad tenden
cija neigiamai žvelgti į Lietu
vos reikalus yra neatsitiktinė. 
Nesunku spėti ir tikslus, ku
rie slepiasi už tos kritikos. 
Tam tikra dalis kaltės tenka 
ir pačiai Lietuvai, ypač jos at
stovybėms, veikiančioms už
sienyje ir neatliekančioms, ar 
nepakankamai pastangų de
dančioms, teigiamai reprezen
tuoti savo tėvynės reikalų. 
Gal tai patyrimo stoka, gal iš 
sovietmečio užsilikęs nepasi
tikėjimas vakariečiais, ven
giant ieškoti talkininkų vieti
nių, ilgiau tuose užsienio 
kraštuose gyvenančių, jų po
litiką ir galvoseną pažįstan
čių, savo tautiečių talkos. Net 
tuomet, kai Lietuvos vardas 
Amerikos žinia-sklaidoje nei
giamai minimas, pateikiama 
klaidinga ar kenksminga in
formacija, mūsų tautai atsto
vaujančių įstaigų reakcija 
nėra nei greita, nei pakanka
ma (jeigu apskritai ji būna). 

Verta paminėti, kad š.m. 
kovo 16 d. Vašingtono dien
raštyje „The Washington 
Times" buvo išspausdintas gan 

ilgas straipsnis ..Lithuania on 
the Threshold of the 21st Cėn-
tury"' (Lietuva ant 21-mbju 
šimtmečio slenksčio ». Straips
nio autorius — Lietuvos Re
spublikos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius. Ta
čiau pirma, negu spėjome, ap
sidžiaugti tame straipsnyje 
pateiktu pozityviu Lietuvos 
įvaizdžiu, teko kiek nusivilti 
— straipsnis reklaminis, uz jo 
spausdinimą minėtam dien
raščiui sumokėta nemažai do
lerių... 

Kiekvienas verslininkas ar 
paslaugų teikėjas žino, kad 
reklama šiame krašte labai 
veiksminga — jeigu ji suma
niai pateikiama. Nėra abejo
nės, kad Lietuvai, bekiabe-
nančiai NATO ir Europos Są
jungos duris, būtinas teigia
mas įvaizdis, turintis įtikinti 
kitas tų organizacijų nares, 
kad ji neateina be kraičio, lyg 
elgeta ištiesusi rankas kažką 
gauti, o atsineša tvirtą demo
kratišką nusistatymą, seną ir 
garbingą kultūrą, yra pasi
ryžusi žengti koja kojon su 
kitomis Vakarų Europos vals
tybėmis į ateitį. 

Kodėl Lietuva ..neekspor
tuoja'" tai, ką jau šiandien tu
ri, kuo gali didžiuotis? Kodėl 
neatkreipiamas didesnis dė
mesys į lietuvius sportinin
kus, muzikus, dailininkus ir 
nededamos didesnės pastan
gos juos siųsti į Ameriką (tie
sa, jie ir dabar atvyksta, bet 
daugiausia siauru mastu ir 
privačia iniciatyva). Kodėl 
kiekvieną kartą, kai Lietuvos 
vardas, jos reikalai ar žmonės 
pozityviai paminimi ameri
kiečių žiniasklaidoje, sLioiuvos 
konsulatai, ambasada nepa-
dėkoja laiškais , kodėl tiek pat 
greitai nereaguoja, kai atsilie
pimai neigiami? Kodėl ne
ruošiamos spaudos bei kitos 
žiniasklaidos konferencijos 
(būtinai įtraukiant ir vietine 
lietuviškąją, kuri dažniausiai 
ignoruojama), ypač svarbiųjų 
Lietuvai švenčių proga; kodėl 
nedaromi oficialūs priėmimai 
kitų kraštų atstovams bei gy
venamojo krašto svarbiems as
menims? Kodėl nekreipiamas 
dėmesys į mokslo, literatūros. 
meno, kultūros institucijas ir 
žmones, o ribojamasi daugiau
sia politikais? Jeigu ieškome 
Lietuvai draugų, juos 'me
džioti reikia nuolat ir akty
viai, nelaukiant, kad patys at
eitų ir apie mus kalbėtų. Re
klama, kurią paskleistume to
kiu būdu daug daugiau pa
siektų, negu pusė puslapio 
laikraštyje. Be to, už tokią re
klamą mokėti nereikėtų... 
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„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.4 Tęsinys 

Kartais grupės 
veikla paremiama kokia nors dovanėle, auka. LB Cle-
veland apylinkės valdyba „vertindama mūsų šokančio 
jaunimo gražias pastangas bei vertingus laimėjimus 
šiame mene, iš savo iždo paskyrė vienkartinę 25 dole
rių paramą" („Draugas", 1959.02.20). 

Grupė, turėjusi jau 84 pasirodymus lietuviams bei 
amerikiečiams ne tik gimtajame mieste, bet ir Colum-
bus, Detroite, Pittsburge, Akrone, Windsore ir kitur, 
pirmą kartą rengiasi vykti koncertuoti Čikagon. Net 
40 programos dalyvių įtemptai repetuoja, L. Sagys 
deda visas pastangas, kad programa „praskambėtų" 
puikiai. Koncertą režisuoti patikima P. Maželiui. Kon
certas Čikagoje traktuojamas kaip didelis įvykis 
.Grandinėlės" gyvenime. 

„Draugas" reklamuoja koncertą, skelbia bilietų kai
nas, kurios šiandien atrodo juokingai mažos, tuo pa
čiu, žinoma, parodo keliagubai išaugusius pragyveni

mo kaštus. Taigi, bilietų kainos: rezervuotos vietos — 
2,5 dol., visos kitos — suaugusiems — 2 dol , jaunimui 
— 1 dol. 

Prieš koncertą prakalbintas, L. Sagys apie nuveik
tus darbus labai poetiškai nusako savo darbo credo: 
„Su aušra atėjau, kada rasotomis pievomis einama 
šienauti. Darbas pasveikino. Rimtai į darbą ir dabar 
žiūriu. Ypatingai į savanorišką. Dažnu atveju sunkiau 
su manimi darbuotis gal tiems, kurie dar jaunas vasa
ras skaičiuoja. O tos vasaros būna labai viliojančios. 
Nepalieka laiko sava valia padirbėti. Padėka tokia, 
kad gale pjūties dirbančiųj rėžyje derlius daug dides
nis..." („Draugas", 1959.04.30), Prasiveržia reiklumas 
sau, reiklumas kitiems — kiekvienas pasirodymas, 
kur jis bebūtų, yra vienodai svarbus ir visai neturi 
reikšmės, kiek žmonių žiūrės koncertą — nėra papras
to pasirodymo, nėra blogos publikos. Tačiau vien gerų 
norų nepakanka. Reikia didelio darbo ir susiklausy
mo. Grupės ateitį lemia trys veiksniai: šokėjai (dar
bas), jų tėvai (supratimas), ir lietuviška visuomenė 
(parama). Be viso šito laukia paprasčiausias sunyki
mas. 

Gegužės 2 dieną, šeštadienį, Jaunimo centre vyravo 
pavasariška nuotaika. Jauni programos dalyviai nelei
do nė akimirkai atitraukti žiūrovų dėmesio nuo savęs. 
Tai buvo judesio, muzikos žaidimas. Koncertą sudarė 
trys dalys. Pirmojoje buvo pašokti „Suktinis", š e 
kelis", „Subatėlė", „Grandinėlė" ir „Blezdingėlė". Ant
rąją užpildė kamerinis trio su klasikinės muzikos pro

grama. Jauna baleto šokėja Livija Kasperavičiūtė, šo
kusi solo, užkariavo žiūrovų simpatijas. Visiška nau
jovė buvo ritminių šokių atlikimas tokiame liaudiškos 
grupes koncerte. Mergaites parengė Aldona Raulinai-
tienė, kuri .Grandinėlės" tekėjus mankštino, kad kau
lai būtų „minkštesnį". Mergaičių gracingumas, šokio 
ritmiškumas patiko žiūrovams. Trečioji dalis „Rugių 
laukelis" vėl pakvietė į tautinio šokio sukūrį — „Ke
purinė", „Rugių laukelis", „Vėjo malūnėlis", „Sadutė", 
„Našlinis jonkelis", „Linksmoji polka". Po koncerto ir 
gėlės, ir padėkos žodžiai (Vid. Vakarų Sporto apygar
dos pirm. P. Petrutis), ir aplodismentai. Tačiau publi
kos, deja. Jaunimo centre nebuvo per daug. „Buvo 
liūdna (...) — kelios dešimtys žmonių aukoja tūks
tančius valandų, rengėjai naktimis nemiega, o tie, ku
riems šis darbas yra skiriamas, neatranda kelių va
landų laiko..." rašė E. Šulaitis („Draugas", 
1959.06.06). 

„Grandinėlė" pademonstravo, kokius neišsenkamus 
turtus turi sukaupusi mūsų tauta ir koks neįkai
nojamas ir pasiaukojamas j aunų žmonių darbas tuos 
turtus, tą groti perteikia žiūrovams. Vienas pačių se
niausių lietuviškų šokių mokytojų, šokių švenčių ren
gimo pradininkas, Bruno Shotas tą vakarą sakė, kad 
„Čikaga tokios tautinių šokių grupės niekada neturėjo 
ir galbūt neturės" (ten pat)... O šokėjai dar prieš vidur
naktį, susėdo į autobusus ir išdardėjo atgalios, namo. 
Laukė kiti koncertai... 

Gegulės 9 d. per Norman Wayne TV programą šoko 

„Grandinėlė". Jos vedėjas ne pirmą kartą išgyrė už 
puikų, įdomų repertuarą. Šiuo pasirodymu „Grandinė
lė" baigė metų sezoną. 

1983 metai 
Antrosios Išeivijos tautinių šokiu š v e n t ė s 

meno vadovas — Liudas Sagys 

Būsimos šventės repertuaro sudarymui vadovavo 
vienas seniausių tautinių šokių grupių vadovų cika-
gietis Bruno Shotas. Jis sudarė komitetą iš penkių as
menų. Be jo paties, komitete buvo: L. Braždienė, Br. 
Jameikienė, I. Šilingienė ir R. Zotoviene. Šventės re
pertuaras buvo išspausdintas knygoje „Mūsų šokiai". 
Šiai šventei vadovauti rengėsi Br. Shotas. Bet, kai 
liko visai nedaug laiko, vos keli mėnesiai. „Bronius 
Nainys, šventės vykdomojo komiteto pirmininkas, 
pakvietė „Grandinėlės" vadovą Liudą Sagį Sagiui teko 
nelengvas uždavinys — per labai trumpa laiką apipa
vidalinti šventę", — taip rašo G. Breichmanienė savo 
atsiminimų knygoje „Mylėjom Lietuvą iš tolo..." (Vil
nius, 1996 m., psl. 88). Taigi. Liudas Sagys buvo pa
kviestas programos architektu. Daugelis šią žinią suti
ko labai teigiamai, tikėdami, kad patyręs „Grandi
nėlės" vadovas mokės ir turės ką pasakyti šokėjams, 
turės ką parodyti žiūrovams. 

Žurnalisto J. Grabausko pokalbis su L. Sagtu 
(„Draugas", 1963.06.22) nukelia mus į tą karštą ir 
tvankią 1963 metų birželio 9 dieną, kai iki šventės 
buvo likę mėnuo. (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, 1999 m. kovo 20 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
KAZIO BARMAUS 90-SIS 

GIMTADIENIS 

Daugelis tų, kurie prieš 50 
metų. būdami energingi ir 
darbingi, atvyko iš išvietintų 
žmonių stovyklų Vokietijoje \ 
JAV. jau yra iškeliavę į amži
nybę. Kitiems buvo lemta su
laukti ilgo amžiaus. Vienas 
tokių yra Kazys Barmus. ku
rio gimtadienis buvo šven
čiamas vasario 20 d. Los An
geles lietuvių Tautiniuose na
muose. Surengtame gimtadie
nio pagerbime dalyvavo kelios 
dešimtys jo draugų ir pažįsta
mų. Žentas M. Sodeika trum
pai supažindino su Kazio gy
venimu, duktė Dalė Sodei-
kienė perjuosė tautine juosta, 
atsiųsta iš Lietuvos, su įrašu 
..90". Perskaityta keletas 
sveikinimų raštu ar telegra
momis iš Lietuvos. Čia pat žo
džiu sveikino Lietuvos gen. 
garbės konsulas V. Čekanaus
kas. Po jo — V. Fledžinskas, 
dr. Giedraitienė, A. Mažeika, 
I. Medžiukas, B. Varnienė, Z. 
Viskanta ir kiti. Sugiedota 
..Ilgiausių metų" ir pasivai
šinta. 

Kazys Barmus, gimęs Kau
ne 1909 m. kovo 2 d., Petro ir 
Marijos Sapiegaitės vyriau
sias iš trijų sūnų. Tėvai Kau
ne, Laisvės alėjoje, turėjo pre
kybą, kurią vėliau perkėlė į 
Šančių priemiestį. Kazys lan
kė komercinę gimnaziją Kau
ne, kurią 1927 m. baigęs išvy
ko į Austrijos Vieną ir įstojo į 
,,Hochschule fuer VVelthan-
del". Baigė ją 1931 m., įgy
damas transporto ir laivinin
kystės specialybę. Grįžęs į 
Lietuvą, dirbo vyr. buhalteriu 
Valstybinėje loterijoje, vėliau 
„Baltijos Lloydas" bendrovėje. 

Antrame Lietuvos neprik
lausomybės dešimtmetyje įvy
kus posūkiui „Veidu į jūrą", 
įsisteigė laivininkystės ben
drovė „Baltijos Lloydas", ku
rios dalininkais buvo „Mais
tas", „Pienocentras", „Lietū
kis" ir finansų ministerija. 
Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, ši bendrovė turėjo 
7 jūrinius laivus, kuriais Lie

tuvos prekės buvo gabenamos į 
užsienį. LE XVI tome rašoma, 
kad be kitų asmenų prekybos 
ir technikos reikalus tvarkė 
vyr. buhalteris Kazys Barmus. 
Šioje bendrovėje dirbti pradėjo 
1937 m. Pradžioje buvo ko
mandiruotas į Švediją ir Nor
vegiją susipažinti su panašių 
laivininkystės bendrovių dar
bu. 

1940 m. Lietuva buvo so
vietų okupuota, sugriauta ir 
jos laivininkystė. Kazys, pakei
tęs darbo vietą, buvo priimtas 
dirbti į Planavimo įstaigą, ku
rioje reikėjo praleisti ilgas 
darbo valandas. „Tiesoje" buvo 
išspausdintas straipsnis, kad 
šioje įstaigoje susitelkė fašistai 
ir kad reikia nuo jų apsiva
lyti. Iš visų pusių buvo jaučia
mas spaudimas. Du kartus tu
rėjo aiškintis Mečiui Gedvilui. 
Kazys prisimena, kai kartą 
buvo pasiųstas į Kretingą,- ten 
buvo sulaikytas ir visą naktį 
tardomas, tik rytą paleistas. 
Kazys susirūpino kitur ieškoti 
darbo, bet greit kilo karas ir 
viskas išsisprendė. 

Vokiečių okupacijos metais 
vienoje bendrovėje Kaune, 
1944 m. artėjant frontui iš ry
tų, su šeima pasitraukė į Vo
kietiją. Apsigyveno Dillingen 
stovykloje prie Dunojaus. 1949 
m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Bostone, kur turėjo dėdę. Iš
mokęs braižybos, dirbo šioje 
srityje. 1958 m. persikėlė į Los 
Angeles ir čia dirbo braižytoju 
iki išėjo pensijon. 

Sukaktuvininkas, žmonai 
prieš keletą metų mirus, apsi
gyveno arčiau savo dukters ir 
žento Sodeikų šeimos. Jis yra 
nuolatinis lietuviškų renginių 
lankytojas ir visuomeninių 
darbų rėmėjas. Dėl savo švel
naus būdo yra visų mėgstamas 
ir gerbiamas. 

Sukaktuvininkui linkėtina, 
kaip šeimos patriarchui, ap
suptam ir gerbiamam savo ai-
nijos — vaikaičių ir provaikai
čių — dar ilgai džiaugtis gyve
nimu. 

Ig. Medžiukas 

Kazį Barmų, 90 metų sukakties proga sveikindamos, d'jkte Dalia Sodeikienė ir vaikaičio žmona Paulą Sodei-
kiene apjuosia jubiliejine juosta. 

PIRMĄKART MOČIUTĖS 
ŽEMĖJE 

Čikagoje gyvenančiai Arleen 
Gould močiutė prieš mirtį pa
sakė: „Kai manęs nebus, visi 
mūsų ryšiai su Lietuvos gimi
nėmis nutrūks". Arleen močiu
tė į Čikagą atvyko 1913-ai-
siais, kur ir susipažino su gar
siosiose Čikagos skerdyklose 
dirbusiu Arleen seneliu. 

Tačiau močiutės pranašystė 
neišsipildė. Praėjusiais metais 
Arleen Gould su savo jauniau
siąją dukra Kathy nuvyko į 
Radviliškį aplankyti šimtame
tės savo močiutės sesers. Se
nolė sakė negalėsianti numirti 
tol, kol nepamatys giminaitės 
iš Amerikos. Kai oro uoste 
prie Arleen pribėgo mamos 
pusseserė, šaukdama , Alina", 
Arleen kaip tik tada pasijuto, 
kad yra namie, nors nei pus
seserė nemokėjo angliškai, nei 
Arleen lietuviškai. 

Gražiausios Arleen Lietuvo
je buvo bažnyčios. Net kaime. 
Skaniausias valgis - šaltibarš-
čiai. J akį nemaloniai krito se
ni, apšiurę namai, nejaukūs 
getai (daugiaaukščiai) naujuo
se rajonuose. Tačiau Ameriko
je augusią Arleen tiesiog už
būrė egzotiškas Lietuvos kai
mas. Kai kas atrodė net mis
tiška. Pavyzdžiui, važiuoji kai
mo keliuku, kur net trobos ko
kius penkis kilometrus nerasi, 

ir matai, eina pakele kaip iš 
dangaus nukritęs žmogelis. Iš 
kur jis atsirado, kur žings
niuoja? Ar jis taip ir pėdins 
tuos penkis kilometrus pakele 
iki kitos trobos? 

Grįžusi iš Lietuvos, Arleen 
po kelerių metų vėl žada ten 
sugrįžti. Ji sako. kad dabar 
jau savo močiutei pasakytų, 
jog daugiau niekada neišsis
kirs su savo giminėmis, ku
riuos anksčiau matė tik foto
grafijose. Nes jau negali neat
važiuoti į kramtą, kur tiek 
daug jos giminės kraujo. 

Paruošta pagal ..Šeimą" 

GERAŠIRDIS 
TAUTIETIS 

Advokatas Donatas Januta, 
gyvenantis Oakiand, Kalifor
nijoje, per kunigą Antaną Sau-
laitį Jėzuitų mokyklom Vil
niuje ir Kaune paaukojo kelis 
tūkstančius dolerių. Donatas 
Januta užsiima iabdara Lietu
vai ir savo lėšas skiria įvai
riem labdaros darbam Lietu
voje. Jis pabrėžia, kad jėzuitų 
darbas Lietuvoje nesiriboja 
vien tik religiniais ir dvasi
niais reikalais,|ir jis ragina vi
sus lietuvius, i* tik katalikus 
ir tikinčius, remti Lietuvos 
jėzuitus: 

D. Januta primena, kad Lie
tuvoje jėzuitai išlaiko ir prave
da dvi gimnazijas, vieną sto

vyklavietę, ir dar aktyviai gel
bėja ir auklėja gatvių vaikus. 
Daug savanorių ir organi
zacijų kaip „APPLE" darbščiai 
stengiasi padėti Lietuvos val
diškom mokyklom išsikapstyti 
iš tarybinės mokslo metodikos 
ir tarybinių vadovėlių. Jėzui
tai ne tik nesiriboja vien va
dovėlių pamokomis bet ir auk
lėja jaunimą dorybės, parei
gingumo ir savigarbos sau bei 
pagarbos artimui linkme. 

Lietuvos laikraščiuose skai
tome pranašystes apie Lietu
voje vis gerėjančią materialinę 
ateitį. Bet greta šių prana
šysčių randasi straipsniai apie 
beveik nemažėjantį nusikal
stamumą, korupciją, girta
vimą ir reketavimą. Tai atro
do yra kasdieniniai įvykiai: 
tėvai vaikus nužudo arba vai
kas tėvus nužudo, vėl koks 
valdininkas ar teisėjas nuteis
tas kyšių ėmimu, nusikaltėlių 
protekcija, ar kitokia korupci
ja: žiūrėk Vilniuje, o kitą sa
vaitę Kaune, Panevėžyje, ar 
kurio kito miesto centre, vėl 
automobilis su žmogum sus
progdintas; o apiplėšimai, iš
prievartavimai miestuose, kai
muose ir kaimeliuose - Lietu
vos nusikaltėliams lyg ir spor
tas. 

D. Januta prideda, kad svar
bu padėti Lietuvos materiali
niam išsivystimui, svarbu su
šelpti vargšus, svarbu pagydy-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
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Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 

Jėzuitų provincijolas kun. Saulaitis, SJ, džiaugiasi, kad tautiečiai re
mia švietimą Lietuvoje. 

ti sergančius ir svarbu iš
mokslinti vaikus, kurie pajė
gia. Tačiau jeigu bus visa tai 
pasiekta, o žmonių moralinė 
aplinka liks tokia pati kokią 
išauklėjo penkiasdešimt metų 
tarybinė okupacija, Lietuvos 
žmonių gyvenimas vis tiek 
neišlips iš skurdo. 

Suaugusio žmogaus charak
terio moralę sunku perauklėti. 
Auklėjimas prasideda nuo vai
kystes. Todėl jėzuitų ir kitų 
panašus darbai yra verti visų 

lietuvių paramos. Lietuvos 
ateičiai, vargiai ar šiandien 
yra svarbesnio uždavinio kaip 
auklėti Lietuvos jaunimą. 

Čekius galima rašyti: 
„Lithuanian Jesuit Fathers -
Baltic Project", 2345 W 56th 
St., Chicago, IL 60636, tel. 
(773) 737 - 9891. Palikimus 
galima rašyti „Jesuit Fathers 
of Della Strada Inc.", tuo 
pačiu adresu. Fed. Tax Ex-
empt #36 - 2257083. 

Tadas Kulbis 

Aitrios Bobulytes i: T'inm <.iav:iiskų ja'ina šeima, kurioj*' auga grams 
būrelis busimu tenisininku, atvyko stebėti St Petersburg. FL, S m vasa
rio 28-kovo 1 d. vykusio Antrojo Floridos Lietuviu kviestinio lauko teniso 
turnyro Ntmtr Flvyro* Vodopalienė* 
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Dainių Vaifekoni, po jo sėkmingo pianoforte koncerto su I'niversity of 
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LIETUVOS KARINĖMS ORO 
PAJĖGOMS — 80 

JONAS BALČIŪNAS IR 
KPT. EUGENIJUS RAUBICKAS 

Pirmojo pasaulinio karo 
baigtis paliko griuvėsius ir 10 
milijonų žmonių kapus. Pra
laimėjus karą Vokietijai, Rusi
joje kilus revoliucijai ir kai ku
riuose politinių audrų regio
nuose, susidarė galimybės 
okupuotoms tautoms atkurti 
valstybingumą. Lietuvių — 
1918 m. vasario 16 d. Neprik
lausomybės akto įkūnijimas 
de facto ir de jure būtų neįma
nomas, jei tauta jo nebūtų ap
gynusi kovose su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Jų 
metu žuvo 2,611 savanorių, 
154 liko invalidais. 

Kuriantis Lietuvos kariuo
menei, 1919.01.30 d. pradėta 
formuoti Inžinerijos kuopa. 
Jos sudėtyje ir Aviacijos bū
rys. Kovo 12 d. jis tapo sava
rankišku daliniu, kuriam va
dovauti skiriamas jūrų inži
nierius karininkas P. Petro
nis. Ši data laikoma Lietuvos 
Karo aviacijos gimtadieniu. 
Jubiliejaus proga pasklaidy
kime pirmojo dvidešimtmečio 
metraštį ir pabandykime su
vokti, kaip kūrėsi, brendo lie
tuviški sparnai. Žinojimas gal 
padės objektyviau vertinti da
bartį ir žvelgti į ateitį. 1919-
ųjų pradžia. Į šalį „nešdami 
durtuvais laisvę" veržiasi bol
ševikai. Dramatiškų įvykių 
akivaizdoje teko veikti skubiai 
ir ryžtingai. Bet „tuščiame 
lauke" buvo tik būrio vadas 
kar. K Fugalevičius (1893-
1919. jn.) gimęs Kulautuvos 
dvarelyje ir skraidęs žvalgu 
Rusijos armijoje, „lekiotojas" 
(taip tuomet vadino lakūnus) 
kar. I. Adamkavičius (prezi
dento V. Adamkaus tėvas) ir 
«*š%uunkas Sielis. Paskelbus 
savanorių kvietimą — atvyko 
keletas karininkų. Rinkosi 

jaunimas svajojantis tapti la
kūnais. 

1919.02.27 į Kauną atveža
mi Vokietijoje pirkti 8 žvalgy
bos ir atakos lėktuvai LVG C. 
VI. Pasamdomi 5 vokiečių la
kūnai ir keletas mechanikų. 
Įsigijus lėktuvų, kovai su bol
ševikais, vadovaujant kar. 
Šalkauskui suformuojamas 
aviacijos būrys. Lakūnai vo
kiečiai, žvalgai (bombų mėty-
tojai ir kulkosvaidininkai) — 
lietuviai. 

1919.05.15 aviacijon įstojo 
Pranas Hiksa (1897-1966 m.) 
lietuvis, Pirmojo pasaulinio 
karo metu baigęs Karališkųjų 
oro pajėgų mokyklą Anglijoje. 
P. Hiksa tuojau tapo aktyviu 
dalyviu kovose su bolševikais. 

1919.06.10 iš dislokuoto 
Kaune vokiečių aviacijos dali
nio FA. 425 nuperkami 3 
mokomieji Albatros (Alb. B II) 
lėktuvai. Prasidėjusį lakūnų 

mokymą trukdė dažnas benzi
no stygius ir lakūnų skrydžiai 
į frontą. Rudeniop skraidymai 
visai sutriko, nes instrukto
rius F. Šulcas (F. Schultz) 
žuvo. Instruktorius H. Roteris 
(H. Rotter) lėktuvu pabėgo į 
Vokietiją. Po to vokiečiai buvo 
išsiųsti iš Lietuvos. Instrukto
riumi liko vienintelis P. Hik
sa. Nepaisant kliūčių, per 11 
mėnesių sugebėta paruošti 19 
lakūnų ir 15 oro žvalgų: A. 
Gustaitis, J. Dobkevičius, V. 
Rauba, J. Kumpis (lenkų pa
šautas 1920.10.04 virš Varė
nos), S. Stanaitis, L. Peseckas, 
A. Stašaitis ir kiti. Aviacija ta
po lietuviška. 1920 m. kovose 
su lenkais skraidė tik savi 
lakūnai. 

1920 m. spalio mėn., po len
kų invazijos į Vilniaus kraštą, 
Antantės misijai spaudžiant, 
lietuviams teko pasirašyti pa
liaubas. Gyvenant Rytų ir Va
karų kryžkelėje ir neįmanant 
prognozuoti kaimynų politinio 
„klimato", teko laikyti kariuo
menę, aprūpinti naujais gink
lais. Lėktuvus, ypač naikintu
vus, bombonešius, teko pirkti 
užsienyje. Tačiau dėl lėšų sty
giaus pirkimus teko riboti. 
Ltn. J. Dobkevičius (1900-
1926 m.) 1922-1926 m. pas
tatė pirmuosius lietuviškus 
lėktuvus „Dobi". 1930-1940 m. 
inž. A. Gustaitis, karo aviaci
jos dirbtuvėse organizavo 
žvalgybos ir mokomųjų lėk
tuvų ANBO gamybą. Per 20-tį 
dirbtuvėse (viršininkas av. 
inž. pik. ltn. A. Gavelis) kapi-
taliai suremontuota ir paga
minta 102 lėktuvai. 1940 m. 
ruoštasi gaminti atakos bom
bonešių ANBO-VIII seriją. 

1940 m. Karo aviacija turėjo 
9 eskadrilės 120 lėktuvų, ku
rie buvo išdėstyti Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio oro uostuo
se. Eskadrilės buvo ginkluo
tos laikmečio lygio lėktuvais. 
A. Gustaičio konstrukcijos 
žvalgybos lėktuvas ANBO-41 
kaip ir prancūziškas naikintu
vas Dewoitine D-501 L pasiek
davo 413 km/h greitį, buvo 
ginkluotas 2 kulkosvaidžiais. 
1937 m. Anglijoje įsigyti nai
kintuvai Gloster „Gladiator". 
Tokio tipo lėktuvais suomiai 
gynėsi nuo sovietų puolimų 
1939-1940 m. žiemos kare. 

Skraidantį personalą sudarė 
118 pilotų ir 65 oro žvalgai. 
Lakūnai ir žvalgai buvo ruo
šiami Karo aviacijos mokyk
loje. Karininkų klasėje: pilotai 
ir žvalgai, puskarininkių: pilo
tai ir mechanikai. Nuo 1939 
m. oro šauliai. Mokslas tesėsi 
2 metus mokykloje ir metus 
stažuotė eskadrilėse. Skraidy
mui naudojo A. Gustaičio kon-

DRAUGAS, 1999 m. kovo 20 d., šeštadienis 

L-38 C „Albatros". 

mus net neatsakinėjo. Z. Vege-
levičiui pavyko suburti sava
norius, sugrįžusius iš sovie
tinės kariuomenės, civilinėje 
aviacijoje dirbusius specialis
tus bei oro erdvės kontrolės 
daliniuose tarnavusius kari-

velis, geofizikas — B. Vaiva- ninkus: pik. Č. Braziulį, pik. 
da. Vokietijoje studijavo B. ltn. A. Gasparą, pik. ltn. V. 
Oškinis, J. Čepaitis. Aukš- Pacevičių, pik. ltn. A. Rimšelį. 

strukcijos ANBO-III, V, VI, 
51. 

Jauni, gabūs karininkai bu
vo siunčiami mokytis į užsie
nį. Aviacijos inžinieriaus dip
lomus Paryžiuje įgijo: J. Dob
kevičius, A. Gustaitis, A. Ga-

tesnieji karininkai: J. Nara-
kas, M. Mačiokas, J. Rapšys, 
J. Jankauskas, N. Tautvilas ir 
kiti baigė Karo akademijas. 

1934-1940 m. Karo aviacijai 
vadovavo brig. gen. A. Gustai
tis (1898-1941 m.). 

Skraidymų metu neišvengta 
avarijų ir mirtinų atvejų. 
1919-1940 m. žuvo 37 lakū
nai. Daugiausia gyvybių nu
sinešė itališki lėktuvai SVA-
10 ir čekiški Letov Šm-20L. 
Saugiausi buvo lėktuvai AN
BO. 

Saugumas pagerėjo įsigijus 
parašiutus. Pirmą parodomą 
šuolį 1928.01.26 atliko kpt. V. 
Morkus (1897-1947 m.). Para
šiutais išsigelbėjo 14 lakūnų. 

Taikaus gyvenimo lai
kotarpiu sugebėjimus pade
monstravo 1934 m. skrydyje 
aplink Europą. Per Nepriklau
somybės dvidešimtmetį aviaci

ja tapo labiausiai išvystyta 
technikos šaka, tautinės kul
tūros dalelė. Į ją atėjo drą
siausi, ryžtingiausi vyrai. S. 
Darius, J. Dobkevičius, 

Kartu su Civilinės aviacijos 
departamentu buvo paruoštos 
Laikinosios Lietuvos Respubli
kos oro erdvės naudojimo tai
syklės. 

Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas 
gen. Zenonas Vegelevičius. 

1992 m. sausio mėn. 2 d. 
buvo įkurta Krašto apsaugos 
ministerijos Aviacijos tarnyba, 
kurios vadu paskirtas pik. 
ltn. Z. Vegelevičius, patvirtin-

A. tas etatų sąrašas, buvo renka-
Gustaitis ir kiti skrydžiais ir mi savanoriai aviacijos specia-
darbais garsino Lietuvos var- listai. Prasidėjo įtemptas ir 
dą. 

Tačiau 1940-ųjų birželio 15 
d. neiššovė nei vienas1 karei-* 
vis, nepakilo lėktuvai. 

Karo aviacijos atgimimas 
prasidėjo kartu su Krašto ap
saugos kūrimu, būtent 1990 
m. gruodžio mėnesį Krašto ap
saugos departamente įkurta 
pirmoji aviacinė pareigybė — 
inžinerinio skyriaus inžinie
rius aviacijai (*panašiai kaip ir 
1919 m., kai inžinerijos kuo
poje įsteigtas aviacijos būrys). 
1991 m. sausio 3 d. į tas pa
reigybes skiriamas karo lakū
nas Zenonas Vegelevičius, ku
ris ir pradėjo puoselėti mintis 
apie Karinių oro pajėgų su
kūrimą. Daugelis Lietuvos 
žmonių mano, kad šiandien 

kūrybingas darbas. 1992 m. 
balandžio 27 d., bendradar
biaujant su Civilinės aviacijos 
direkcija bei panaudojant Vil
niaus oro uosto technines prie
mones, buvo pradėta kont
roliuoti Lietuvos oro erdvę ir 
per 1992 m. užfiksuota 2,500 
Lietuvos Respublikos oro erd
vės sienos ir oro erdvės naudo
jimo taisyklių pažeidimų. 

NATO priešlėktuvinės gyny
bos komiteto posėdyje daly
vaujant bendradarbiavimo 
partneriams, buvo pripažinta, 
jog Lietuva iki šiol yra toliau
siai pažengusi, kurdama oro 
erdvės kontrolės sistemą. Vi
sos trys Baltijos valstybės ku
ria bendrą programą šiuo 
klausimu ir todėl ne veltui. 

Karo aviacija ir Karinės oro steigiant regioninį oro erdvės 
pajėgos yra tas pats, bet iš tik- stebėjimo centrą, pasirinkta 
ro Karo aviacija yra tik viena Lietuva. 

L-410UVP. 

iš sudėtinių dalių. Karinės oro 
pajėgos susideda iš trijų pag
rindinių dalių: Oro erdvės 
stebėjimo sistemos, Karo avia
cijos, Zenitinės gynybos. 

Daug laiko praleista, spren
džiant ateities planus, galvo
jant apie Karinių oro pajėgų 
struktūrą. Būdavo daug ginčų, 
bet juose gimdavo naujos idė
jos, nauji planai. Oro erdvė, 
esanti virš Lietuvos, yra iš
skirtinė valstybės nuosavybė, 
kaip ir žemės gelmės ar jūros 
pakrantės. Krašto apsaugos 
departamente 1991 m. birželio 
mėn. įkuriamos oro erdvės ap
saugos vyr. specialisto parei
gos, į kurias perkeliamas Z. 
Vegelevičius. Oro erdvėje tuo 
metu skraidydavo Rusijos ka
ro aviacijos lėktuvai, kurie ne
pripažino Lietuvoje priimtos 
skrydžių vykdymo tvarkos bei 
skrydžių saugumo, o į civilių 
skraidymų vadovų užklausi-

Šiuo metu oro erdvės kont
rolei sukurta karinė-civilinė 

oro erdvės stebėjimo sistema, į 
kurią įeina civiliniai rada'rai 
Thomson TDA-10 Vilniaus ir 
Palangos tarptautiniuose oro 
uostuose, radaras Ekran-75 
Kauno tarptautiniame oro 
uoste, o taip pat radiolokaci
nių kuopų radarai P-37, P-40, 
„Javor". Visa radiolokacinė in
formacija perduodama į cen
trinę Karinių oro pajėgų vada
vietę, kur modernios įrangos 
pagalba yra apdorojama, ana
lizuojama ir pateikiama var
tojimui. Prie KOP vadavietės 
pagal tarptautinę programą 
BALTNET, su JAV ir Norvegi
jos pagalba, rengiamas Regio
ninis Baltijos valstybių (Esti
jos, Latvijos, Lietuvos) oro 
erdvės stebėjimo centras — 
Regioninis centras, sujungtas 
su Latvijos nacionaliniais cen
trais, duoda galimybę žinoti 
realią situaciją viso Baltijos 
regiono oro erdvėje, keistis in
formacija tarpusavyje, taip 
pat su kitomis kaimyninėmis 
draugiškomis valstybėmis. Vi
sas radiolokacines pozicijas 
apjungia 1997 m. liepos 1 d. 
suformuota Radiotechninė ba
zė, kurios štabas yra Kaune, 
Aukštojoje Panemunėje. Bazei 
vadovauja pik. ltn. A. Rimše
lis, savanoris, atėjęs į Krašto 
apsaugos departamentą 1992 
m. 

Karo aviacijos formavimas 
vyko kartu su oro erdvės ste
bėjimo sistemos kūrimu. J 
Kaune įsikūrusį aviacijos tar
nybos štabą rinkosi iš įvairių 
TSRS vietų sugrįžę į tėvynę 
karo aviacijos lakūnai, inži
nieriai ir aprūpinimo specia
listai, o taip pat ir civiliai as
menys atsargos karininkai. 
1992 m. balandžio 30 d. Avia
cijos tarnybai perduota Šiau
lių žemės ūkio aviacijos eska
drilė su visu personalu ir 24 
lėktuvais An-2. Šie žmonės ir 
technika sudarė branduolį I 
aviacijos bazės, įsikūrusios 
Barysių oro uoste netoli Meš
kuičių (Šiaulių raj j . Bazės 
vadu paskirtas karo lakūnas 
kpt. Jonas Marcinkus. Tų pa
čių metų birželio 18 d. Barysių 
oro uoste įvyko pirmieji plani
niai aviacijos bazės skraidy
mai, į padangę pakilo Vyčio 
Kryžiumi paženklinti lėktu
vai. Ši diena yra laikoma KOP 
įkūrimo diena. 

Reaktyviniais lėktuvais 
skraidžiusiems lakūnams teko 

persimokyti skraidyti lėktu
vais An-2. Pajusti šį lėktuvą, 
išmokti nutūpti į iš oro pasi
rinktas aikšteles, skraidyti 
mažame aukštyje ir vykdyti 
žvalgybą išmokė patyrę ins
truktoriai vyr. ltn. T. Juozapa
vičius ir vyr. ltn. K. Šalčius. 
Lakūnai treniravosi skraidyti 
į tarptautinius oro uostus, 
vykdė mokomuosius treniruo
čių skraidymus, žvalgė Lietu
vos pasienio rajonus. Lakūno 
naikintojo paruošime svarbią 
vietą užima aukštasis pilota
žas ir, kad neprarastų įgū
džių, lakūnai naikintojai 
skraidė ir Kauno aeroklube 
lėktuvais Jak-52. Savo meist
riškumui patikrinti lakūnai 
dalyvavo ir aukštojo pilotažo 
varžybose. Varžybų nugalė
toju tapo ltn. V. Krivobokas. 
sėkmingai pasirodė mjr. E. ' 
Mažeikis, kpt. E. Karpas. Pik. 
S. Murza, aptariant įvykusias 
varžybas, pabrėžė, kad jos rei
kalingos lakūnų paruošimo 
įvertinimui ir kad karo lakū
nai ir ateityje stengsis jose 
dalyvauti. 

1992 m. rudenį Kirgistane 
buvo nupirkti mokomieji-tre-
niruočių reaktyviniai lėktuvai 
L-39C .Albatros", kurie dėl 
Rusijos karinių pareigūnų su
daromų kliūčių, parskraidinti 
į Lietuvą, į Karmėlavos oro 
uostą tik 1993 m. vasario 8 d. 
Jau tą patį vasario mėn. „Al
batrosais" pradėta skraidyti 
Karmėlavoje, o po mėnesio įsi
savinti ir skrydžiai naktį. Pir
mieji lėktuvais L-39C pradėjo 
skraidyti pik. ltn. Z. Vegele
vičius. pik. S. Murza, mjr. E. 
Mažeikis, kpt. R. Banionis, 
vyr. ltn. K. Noreika. 

1993 m. kovo 1 d. Krašto ap
saugos ministerijos Aviacijos 
tarnyba perorganizuota į Ka
rines oro pajėgas. Išvedant 
Rusijos kariuomenę iš Lietu
vos, KOP kariams kilo uždavi
nys buvusius oro uostus, jų 
įrengimus perimti kuo ge
resnėje būklėje, neleisti jų su
niokoti. Dar tebešeimininkau
jant Rusijos* transporto aviaci
jos divizijai Pajuostės oro uos
te Panevėžyje, pradėta for
muoti Antroji aviacijos bazė. 
Formuoti bazę pavesta KOP 
aviacijos tarnybos viršininkui 
pik. ltn. J. Rutkevičiui. 

Šiuo metu Karinių oro pa
jėgų aviacijos daliniai dislo
kuoti tuose pačiuose oro uos
tuose kaip ir prieš okupaciją. 
Pajuostės oro uoste įsikūru
sios 22-oji transporto ir 23-oji 
sraigtasparnių eskadrilės. Ži
noma, nebėra buvusio gražaus 
angaro, kurį naudojo 6-oji ir 8-
oji žvalgybos eskadrilės 1939 
m., nebėra ir tų pastatų, ku
riuos naudojo aviacinės žval
gybos grupės lakūnai, vado
vaujami gen. št. pik. ltn. Nar
cizo Tautvilo. Tas dienas pri
mena tik besitraukiančių vo
kiečių kariuomenės susprog
dinto angaro likučiai, kuriuo
se sovietinė kariuomenė buvo 
įsteigusi daboklę. Šiuolaikinis 
oro uostas, naudotas sovie
tinės transporto aviacijos divi-

Straigtasparnis Mi-8T 

zijos, daugelį kartų didesnis 
už prieškarinį, turintis beto
ninį kilimo-tūpimo taką, ride
nimo takus, orlaivių saugoji
mo aikšteles, inžinerinio-tech-
ninio aptarnavimo pastatus, 
mokomąsias klases. Aviacijos 
bazes štabas bei bazes tarny
bos, įsikūrusios Juostos ir Ne
vėžio upių santakoje, buvusio 
Meištaviėiaus dvaro sodybos 
teritorijoje. Bazės lakūnai 
skraido transporto lėktuvais 
An-26. An-2. sraigtasparniais 
Mi-2, paieškos-gelbėjimo dar
buose skraido sraigtasparniu 
Mi-8. Lakūnai-naikintojai šiuo 
metu lėktuvų netun: bet ar
timiausiu metu tikisi lėktuvų 
L-39. 

Buvusiuose Zoknių dvaro 
laukuose prie Šiaulių 1931 m. 
liepos 1 d. įsikūrė Lietuvos 
karo aviacijos 3-ioji ir 4-oji es
kadrilė, o vėliau ir naikintuvų 
5-oji eskadrilė. Sovietinės oku
pacijos metu oro uostas išaugo 
į patį didžiausią Baltijos vals
tybėse ir buvo pavadintas ^a-
padnyj" vardu. Ant šio oro 
uosto 3,500 m ilgio ir 80 m 
pločio pagrindinio kilimo-tū
pimo tako galėjo tūpti bet ko
kio tipo lėktuvai. Oro uoste 
buvo įsikūręs ir viršgarsinių 
naikintuvų pulkas, turintis 
puikius angarus, techninio ap
tarnavimo patalpas, ir aviaci
jos remonto gamykla, kurios 
teritorijoje atsidūrė Karo avia
cijos angarai, išlikę iki šių die
nų. Dabar Zoknių oro uoste 
įsikūrusios 11-oji naikintuvų, 
12-oji transporto ir 13-oji 

sraigtasparnių eskadrilės, su
daro 1-ąją aviacijos bazę: Išve
dus Rusijos kariuomenę-, Lie
tuvos karo lakūnams Zoknių 
oro uoste atiteko tolimiausia
me kampe šalia Šilėnų pelkių 
esantys angarai. Toje vietoje 
Šiaulių įgulos karo lakūnai, 
vadovaujami mjr. J; Lierento 
nuo 1935 m. iš lėktuYų~"Arršal-
do A. 120 lavindavosi mėtyti 
bombas ir šaudyti į žemės tai
kinius. Šiandieniniai lakūnai, 
vadovaujami karo lakūno pik. 
ltn. E. Mažeikio, iš Zoknių oro 
uosto kyla į padangę reakty
viniais lėktuvais L-39 „Albat
ros", transporto ir parašiuti
ninkų desantavimo užduotis 
vykdo lėktuvais L-410 UVP ir 
An-2, paieškos ir gelbėjimo 
darbams naudojami sraigta
sparniai Mi-8. 

Pati jauniausia Lietuvoje 
yra III Aviacijos bazė. įsikūru
si miškuose šalia Kazių Rū
dos. Šis sovietinis oro uostas, 
pastatytas prieš 20 metų, ir 
buvo skirtas aptarnauti oro 
desanto dalinius. Jame galėjo 
leistis transporto aviacijos lėk
tuvai IL-76. Šiuo metu ši baze 
nuolat laikomų lėktuvų netu
ri, bet karinių mokymų metu 
„Žiemos miškas", „Pavasario 
vėjai" jis buvo naudojamas ka
rinių sraigtasparnių ir lėktu
vų dislokacijai. Bazes kariai, 
vadovaujami mjr. T. Juozapa
vičiaus, palaiko oro uosto te
ritoriją tinkamoje būklėje, kad 
jame būtų galima skraidyti ne 
tik mokymų metu, bet ir atlik
ti treniruočių ir mokomuosius 
skridimus. 

Jei oro erdvės kontrolė ir 
karo aviacija turi 7 metų pa
tirtį, tai zenitine gynyba žen
gia tik pirmuosius žingsnius. 
Artimiausiu metu planuojama 
įsigyti priešlėktuvinių auto
matinių pabūklų bei kom
plekte su jais edvę stebinčių ir 
ugnį koordinuojančių lokato
rių. 

Karinių oro pajėgų struktū
ra keičiasi, ji tobulėja, atsiran
da naujų užduočių, kurias rei
kia neatidėliotinai spręsti, to
bulinti valdymo sistemą, per
tvarkyti aviacijos bazių struk
tūras, plėsti juridine bazę vi
sose srityse, tobulinti mokymo 
procesą, tęsti bendradarbia
vimą su analogiškomis struk
tūromis Baltijos šalyse ir 
NATO. 
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RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedam* parduoti 

naudotą auto. Pigiai pard'jodame iisimo-
kfjimui: rrmonii:o>anve po avarijų; alsia 
tome auto.geomethj4. užsakome dalis ge-
r . j .u kaina. keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tei. 708-2<H-#S8*. 

Nuvešime jus ten, 
kur jums reikia: i darbą, 
agentūrą, oro uostą ir t.t. 

Skambinti: (708) 912-2239 

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHS1DE 

Lookir>g for • Machinists 
• Grinders & • Assembters. 

1 st & 2nd shifts. fuli time permanent 
pesitions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
Engtish. Cali: Knsten or Jason 

1 - 8 0 0 - 4 1 6 - 8 6 6 2 
Mušt have own 

Cood Daiva's Remodeling Co 
Spedalizing in ail types of tik flooring: 

baths. basements. ai! types of 
remodeling. painting 

• Free esti matės 
* High quality work 

Call Daiva Backus (630)963-7086 

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

Marijos Seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 

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

DĖMESIO! 
Pigiai, greitai ir kokybiškai (naudo
jame naujausią skaitmeninę apara
tūrą) perdarom VIDEO įrašus U 
Lietuvoje naudojamų sistemų (PAL, 
SECAM) į amerikietišką (NT8C) 
arba atvirkščiai. Tel. 706-912-2239. 

rtCUU NUASTTf) 

Lemont, IL 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, ctc. 
Startsat $125,900. 

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

Tel. 630-257-3305 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas vienam arba 2 suaugusiems 
asmenims; 73 St ir S. Whipple apyl. 
Galima užimti dabar. Tel 773-476-
7198 (angliškai) arba 708-430-
1934 (lietuviškai) 

I šnuomojamas 3 kamb. bt. 
47 St ir Western Ave. apyl. 

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

Tel. 708-795-1290 

Parduodamas erdvus, šviesus 
„condo" ramioje, lietuvių apgyventoje 
apy!.. Oak Lawn. IL; 
2 mieg.. 2 vonios; antro aukštas; 
naujai išrcmontuotas, nauji kilimai; 
Dnva;:i«. garažas su skalbykla. 
TeL 708-246-1390. Skambinti po 6 v.v. 

Nepaprastai gražus 2 mieg. bL (con-
dorninium) Hickory Hills, IL. Didelė 
virtuve. 2 vonios. 2 auto. garažas. 
Netoli parduotuvių ir transportacijos. 
Lengvai pasiekiamas Lemonto lietuvių 
centras. Įkainuotas žemiau rinkos 
kainos, skubiam pardavimui. 

Skambinti 708-895-6220 
Bi ten Fani.U Reaity. Im; 

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

M A Ž I A U S I Ą K A I N A ! 

JiP8.9'#niin, 
ATLANTIC 

H A A M E R I C A i y r ^ I 2 7 v a^ROAD, INC. 

MAIN OFFICE 
IO.OSED ON St'NDAYS) 

4801 VV. PETERSON AVE., SUITE 618, 
CH1CAGO. IL 60646. TEL.. 773-725-9500. 

PAVASAIKID KAINOS 

*yg» 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$478 
$460 
$460 
$460 
$441 
$450 
$478 

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

3000NJvūLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773489-4 

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

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

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

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

NILES OFFICE 
9509 N JvHLWAUKEE 

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

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

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

630-257-8652 
888-615-2148 

KALBAME L I E T U V I Š K A I 

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 ^^M 0 R U L / ^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 "^ " 
arba per world wide web: 
www.andrulischee8e.com 

Michigan Far™ Cheese Dairy, Inc. 
4295 Mii!ertor, Fountain. M! 49410 

Ar žinote, kad Western Union 
pinigus persiunčia per kelias minutes 
beveik į kiekvieną Lietuvos miestą? 

Alytus Anykščiai 
Ariogala Birštonas Biržai Druskininkai 

Gargždai Ignalina Jonava Joniškis Jurbarkas 
Kaišiadorys Kalvarija Kaunas Kazlų Rūda Kėdainiai 
Kelmė Klaipėda Krekenava Kretinga Kupiškis Kybartai 

Lazdijai Marijampolė Mažeikiai Molėtai N. Akmenė 
Neringa Pabradė Pakruojis Palanga Panevėžys 

Pasvalys Plungė Prienai Radviliškis Raseiniai 
Rokiškis Šakiai Šalčininkai Šiauliai 

Šilalė Šilutė Širvintos Skuodas 

Švenčionėliai Švenčionys Tauragė 
Telšiai Trakai Tytuvėnai 
Ukmergė Utena Varėna 

Vilkaviškis Vilnius 
Zarasai 

1-800 325 6000 

Siusti pinigus por Western Union t;np s, 
lyg jus pats juos nuvo/tumot 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

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 

AUTOM08 IJO .NM4U.SVBKATD£ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar*Zapoks ir Off Mgr. Auksė 
S. Kans kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat96thStrMt 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8864 

5 TAS Y S' CONS TKUC /"/O/V 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skangs", 

"soffrts", "decks*. "gutters", plokšti 
ir "shingle' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I Sčenetis, tel. 630-241-1912. t 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
4931 W. 95 th S t , 

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

Tel. raštinė 708-424-4425 

I š n u o m o j i 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

i mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
S355 į mėn. + „security" 

Tel. 773-778-1451 

A M B U CONSntUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento,,.plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-variytinės Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklą ar komercine siuntą 
i Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TtL7t*-2*i-eS»6. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

* padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

* nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

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

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 j diena. Skambinti 

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

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Grea* rates to the ręst of the worid - any day, any time. 
We also offer prepaid Calling Cards: calts te Lht.uania 37 c/min. 

For information call AOF International: 
<£*L 1-800-449-0445 
SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employmenf Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinarnomis tainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

S3 
K A V I N Ė 

350 N. Clark, Chicago, n 60610 
Tel. 312-644-7750 

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904205 
(708)425-7180 

RIMAS L STANKŲ S 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

GntUfc, KMECtK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

RealmartfiKaĮ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B.UDRAICIUI 
Bos. 773-585-610* Psger 312-308-S3C7 
Fax 773-585-39*7 

Ortuv 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. IKnois 60453 
t a l n i a i (708) 4 — 1 1 1 
Voies HM (706) 233-3374 
Fax (706) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 706-423-0443 «-*#' 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
nr*«ste Ir priemiesčiuose 

V I D A S P O Š K U S 
R&VMT "OME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• ,/oreclosure" ir ,,handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikagos iuufėje ir iiaunniaoac pnrmiesCuiOK 
perkant ar parduodam naosavybts. kreipkiia 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akabtliuseaoi.com 

COU3UIGU. 
BANK.CR U 

BBVBUBHHE 

A U D R A 
K U B I L I U S 

lSOgSbermanAve 
Evajtston.lL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voieemajl 
(847)465-4397 
Ernui 

t̂ r' MJUILE 

Namo pirkimas • vienas svar
biausių JOsų finansinių veiksnių. 
Namas gal bOs pM tn.aHdįi, n— 
nekilnojamo turto vert* pastoviai 
didėja. DaugeHu atveju turėsite ir 
finanakiėi naudos, nurašydami nuo 
mokesčių paskolos procentus. GaMs 
turėti ir kitų nuotakių. Svarbiausia, 
perkant nekilnojamą turtą, tai pastato 
išvaizda, vietove kr paskolos mokas 
Ciai. kuri* lems jOsų ir jOsų šeimos 
finansine bOMs. 

Norėčiau kiekvieną sava»t supa
žindinti jus su nekilnojamo turto 
pirkimo ir pardavimo galimybėmis, 
padėti surasti paskolų gavimo są
lygas. Informacija padės ganau tusi 
pažinti su rteidtootomo turto agentais. 
paskolų sutetk*jals, advokatais ir 
kitais namų pirkimo-pardavimo ko
mandos atstovais. 

Sėkmės pedjBnt namust 

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

http://www.andrulischee8e.com
http://akabtliuseaoi.com


f JAV LB KraSto Valdybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 

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

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

NAUJI METAI, PINIGAI, 
PASIŽADĖJIMAI IR JŲ NETESĖJIMAI 

Pradedant naujus metus, 
beveik kiekvienas daro pasi
žadėjimus ateinantiems me
tams: ką jis darys, kaip tvar
kysis su pinigais ir pan. Jau 
praėjo bereik du mėnesiai 
nuo mūsų padarytų pažadų. 
kuriuos vykdant, turėtų pa
gerėti mūsų gyvenimas. Bet 
ar padarytus pirmą metų die
ną pažadus mes vykdome, ar 
juos jau pamiršome0 Jei pa
miršome, tai nevėlu dar ir da
bar juos prisiminti, ar net 
naujų padaryti, ir juos pra
dėti vykdyti. 

1. Pasiryžkite sutaupyti 
daugiau, negu praėjusiais 
metais. Bandykite lO^-lSTc 
savo 1999 metų uždarbio tau
pyti investuojant. Patartina 
taupomoje ar lengvai prieina
moje sąskaitoje turėti tik tiek 
pinigų, kiek reiktų jums 3-6 
mėnesių pragyvenimui, jeigu, 
sakykim, netektumėte darbo, 
ar susirgtumėte. 

Peržiūrėkite savo 1998 me
tų pajamas, išlaidas ir san
taupas. Ar laikotės žodžio? 
Jei jo nesate padarę šiems 
metams, dar nevėlu padaryti, 
tuomet geriau matysite, kas 
atsitinka su jūsų pinigais, 
kur juos išleidžiate. 

2. Pasiryžkite, kiek galima 
daugiau taupyti pensijai. Jei 
padidintumėte pensijos reika
lams atidedamą sumą, pvz., 
nuo 3 * iki 6^. tai per 20-30 
metų matytumėte didžiulį 
skirtumą, siekiantį šimtus 
tūkstančių dolerių. 

3. Ar pagalvojote, kad, neš-
damiesi sumuštinį iš namų 
nors porą kartų savaitėje, o 
ne valgydami restorane, galė
tumėte sutaupyti bent 25 dol. 
per mėnesį, kas sudarytų 300 
per metus. O tą sumą investa
vus iš 9*7. per 30 metų 
turėtumėte bent 45,000 dole
rių. 

4. Pasiryžkite užmokėti kre
dito kortelių skolas. Pirmas 
žingsnis — užmokėti sąskai
tas, kai tik jas gaunate, taip 
išvengsite baudų, jei pamir
šite nusiųsti sąskaitą, tas gali 
pakenkti ir jūsų kredito verti
nimui. Jeigu dabar kredito 
kortelės skolos mokate tik nu

matytą minimumą kas mė
nesį, o pinigus taupote, pa
bandykite numatytą taupy
mui sumą padalinti per pusę 
ir mokėti daugiau kredito sko
los. Pabandykite išimti kredi
to kortelę iš piniginės, ją pas
lėpti, ir šiais metais mokėti už 
viską grynais pinigais. 

Jei esate prisidaręs daug 
kredito kortelių skolos, gal 
būtų gerai pasinaudoti „home 
eąuity'' paskola. Tada reikės 
mokėti tik vieną sąskaitą už 
visas skolas, o paskolos pro
centus galima nurašyti nuo 
pajamų mokesčių. Paimant 
„home eąuity" paskolą, reikia 
gerai pagalvoti, kad vėliau ne
turėtumėte sunkumų ir ją 
mokėti. 

5. Peržiūrėkite savo asme
ninį finansinį stovį, savo už
darbį, investavimus, planus 
ateičiai. Pagalvokite, kas ge
riau: keliauti į Europą, pirkti 
naują automobilį, ar išeiti į 
pensiją, sulaukus penkiasde
šimt metų? Paklauskite savęs, 
koks yra jūsų gyvenimo tiks
las, kiek laiko, darbo ir san
taupų reikia pasiekti? Ar ga
lite tai pasiekti be didelių fi
nansinių sunkumų? 

Pagalvokite ir apie tai, kad 
turimus pinigus, kurių jums 
nereikia, galėtumėte investuo
ti ilgalaikiam terminui ir leis
ti jiems augti. Pagalvokite 
apie savo finansinį ..portfe
lio". Pažiūrėkite, ar per daug 
esate investavę į .,stocks". o 
gal per daug pinigų laikote 
CD sąskaitose, kurios duoda 
mažus procentus. Pasitarkite 
su finansiniu patarėju. Kiek
vienas turime žinoti, kiek tu
rime ir kodėl turime. Ap-

sišvieskime finansiniuose rei
kaluose, skaitykime finansi
nių įstaigų metinius praneši
mus. Sužinokime daugiau 
apie įstaigas. į kurias inves
tuojate. Informaciją apie tai 
galite rasti ..Internete" arba 
bibliotekoje. 

6. Nuspręskite nepasiduoti 
kokiai moderniai finansinei 
madai, pvz., investuojant per 
..Internet". Investuojant būki
te atsargūs ir gerai apgalvo
kite. 

T. Pagalvokite, ar negalė
tumėte perfinansuoti ir savo 
namo paskolą. Dabar yra la
bai žemi procentai, dažnai 

Ar visa asmenine nuosavybe 
yra pakankamai apdrausta, 
ypač jei turite brangių daiktų. 

Visi dirbantieji turėtų turė
ti ..disability" apdraudą. Ap-
draudų kaina gali būti mažes
ne, jeigu viskas apdrausta 
vienoje įstaigoje. 

9. Pasiryžkite ir pradekite 

taupyti vaikų mokslui, kuris 
šiais laikais brangiai kainuo
ja. Tam reikalui tevai turėtų 
pradėti taupyti, kai vaikai 
gimsta. Vienas geriausių bū
dų taupyti vaikų mokslo išlai
doms yra sudaryti ,.trust" vai
ko vardu. ..Trusf" gali būti 
taip sudarytas, kad vaikams 
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mažiau negu Daug pas
kolų davėjų perfmansuojant 
užmoka ir kitas, su tuo susi
jusias, išlaidas. 

8. Peržiūrėkite savo turi
mas apdraudas. Ar gaunate 
visas galimas nuolaidas? Ar 
gaunate nuolaidą automobilio 
apdraudai. jei automobilis tu
ri oro maišą ar kokį saugumo 
įrengimą, kuris atbaido va
gis? Jei esate pensininkas. 
arba jei turite daugiau negu 
vieną automobilį, turėtumėte 
irgi gauti nuolaidą. 

O kaip su namo apdraudą9 

r 
I.f • | +29c per/min 
! | į LIETUVĄ 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik arvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst oi vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 
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$10 KORTHĖ VELTUI 
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TEL 771-251- 5822 

N E S S I U N T I N I U S 1 L IETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, R U S I J Ą , 
U K R A I N Ą , L E N K I J Ą , G U D I J Ą I R K A R A L I A U Č I A U S S R I T Į 
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Platesnė Informacija telefonais 1-773434-7919 • 1-800-775-SEND • 1-630-257-6822 • 1-888-615-2148 

• Siunčiame Air cargo ir laivu 
• Paimame siuntinius is namų 
• Persiunčiame komercinius krovinius 
• Verčiame ir notarizuojame dokumentus 
• JAV vizų pratęsimas ir iškvietimai 

Veikia nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIIXOW SPRINGS, ILUNOIS T E I 708.839.1000 

Štiios pokyliu iato - tinka įvairiom* progom 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus' 
aptarnavimas 

35 iki -*\J svečių 

BordeaccRoom 

40 iki 60 svečių 

T H I " ""* 
a i o t I O O 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) 

100 iki 135 svečių 

I 
12S iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

Ak ^% ff per minute 
^m JLm %į Anytime 

to LITHUANIA 
Low Rates (Contl.USA): 

• Such as, IL 7c. Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.9c 

• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 second bllltng 
Frltndly iervlcm 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

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

828-1 "IthSt.. #3 
Santa Monica. CA 90403 
marketel@ix netcom com 

ALMOS FONDAS 

A.a. Valentino Liorento atminimą pagerbdami, au
koja: žmona Stefa $300, sesuo Anastazija Tamulynienė 
su šeima $300 ir draugai Jeronimas Gaižutis. Ana Casey. 
Mae Weiler. Carrie Galinski, Irena ir Madas Meilė, Alek
sas Smilga. Mr. ir Mrs. Vytas Šuopys — $105. Iš viso Al
mos Fondui $705.00 

Jadvyga Savickas, N'ashua NH — $100.00 
Vytas Raudys, gimtadienio proga gavęs dovaną iš 

Antano Lauciaus, persiunčia Almos Fondui — $70.00. 
A.a. Alenos Vileišytės Devenienės-Grigaitienės 

netekus, seseriai Ritutei Vileišytei Bagdonienei užuo
jautą reiškia ir aukoja Genovaitė Mickevičienė — 
$50.00 

Siegrid Peterei t aukoja $50.00 
ALMOS ir Lietuvos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokesčių Tax I.D. 36-4124191. 

Čekius prašome rašyti „Lietuvos Našlaičių globa", 
pažymint, kad skirta Almos Fondui ir siųsti „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui, 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. 

PAVASARĮ IR VASARĄ 
SKRYDŽIAI Į VILNIŲ 

iš New York (JFK) Finnair linija 

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

f^ Plius mokesčiai * - - * 

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24- 235 St. 

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

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

WEB SITE: WWW.VYTISTOURS.COM 

^y^\-S, M«ringa Inc. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
^ C — ' -«» organizuoja ir praveda stovyklas 
* 9 * "Nsringos" rtovyklavieteję_yermonte 

1*991. "HERIHGOS' STOVYKLOŠĮ 
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 6.6. - vaikams 10-16 metų 
liepos 25-31 d d.-vaikams 6-10 metų ^ 
liepos 25-31 d d. - vaikams 13-16 metų ^*>^w 
rugpiūčio 1-7 d.d. - Šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS £ J 
rugpiOcio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų " " 
rugpiūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

INFORMACIJA - REGISTRACIJA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę 

66 Salisbury Rd Watertown MA 02472 
tel: 617-923-4583 e-mail: neringai©yahoo.com 
ifr 
VELYKINĖ DOVANA 

.INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL 

siūlo jū*M giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktu rinkini 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: Šalto rūkymo 

$98.00 
12A-12 kg 

2kg 
2 kg 
Ikg 

Ife 
Ikg 
3 kg 

7 Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 
12 kg 

26.4 lbs 

$86.00 
10A-10 k« 

2kg 
Ikg 
Ikg 
lkg 
Ikg 
2 kg 
2kg 
10 kg 
22 lbs 

$70.00 
8A-8 kg 

lkg 
l k g 
l k g 
— 

l k g 
2kg 
2 kg 
8 kg 

17.6 lbs 
VČTRV AINIAI" - bendra Listuvo* - JAV m*»ot perdirbimo įmone 

Šiauliuose, naudoja vokiikot gamybot malinai, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybes mesot. patikrinto* Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas i namus laike dviejų savaičių nuo u Įsakymo datos 
Čekius rašyti: US Engineering. Inc. Utsaktymai ppriimami telefonu, faksu 
arba pastų 
DS ENGINEE1UNG, INC. Tel. 6S0.257.30S4 
12421 ARCHER A VE., LEMONT. IL 60439 Faz. 630-257-5852 

leidžiama išimti pinigus tik 
už mokslo mokesčius. O kai 
vaikas gauna bakalauio laips
nį, tada jis jau gali naudotis ir 
kitais. ..trust" sąskaitoje esan
čiais, pinigais. 

10. Jeigu esate išėjęs į pen
siją, tai dar nereiškia, kad pi
nigus galite dėti tik į ..money 
market" sąskaitas. Juos galite 
investuoti ir toliau. 

Žmones išsimokslina, daug 
dirba, turi atsakingas vietas. 

visus sugebėjimus, laiką ir jė
gas atiduoda darbui, dirba 
įmonės ar įstaigos gerovei, ir 
užmiršta arba neturi jėgų ir 
laiko, tvarkyti savo reikalus. 
Aišku, visi vertina gerus, pa
sišventusius tarnautojus, dar
bininkus, bet reikia rasti lai
ko savo bei savo šeimos rei
kalus, finansus sutvarkyti ir 
juos didinti. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne'". 99. 02.16. 

Kuns bus nugalėtoju rankos lenkimo varžybose0 Iš k. S. Rakauskas ir A. 
Pališkis. Nuotr. P. Guobužio 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje 

t a rp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
' apylinkėse ir priemiesčiuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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 BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

J 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

file:///Vest
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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4345 W. 03rd Strmot 

Chicago, IL 90929 
Tel. 773 -585 -9500 

PRASIDĖJO DF PAVASARIO VAJUS 

Loyola universiteto ruoštame forume kovo 8 d. Iš kaires: inž. Antanas Ru
dis, Mana Rudiene ir LR Seimo pirm. Vytautas Landsbergis. 

LABAI 
APGAILESTAUJAME, 

BET... 

Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos direktorių taryba 
susirinkime, kuris įvyko 1999 
m. vasario 24 d., po ilgų dis
kusijų ir su dideliu apgailes
tavimu, nubalsavo pakelti 
,.Draugo" prenumeratos kai
ną 5.00 doi., pradedant ba
landžio 1 d. Kaip mūsų skai
tytojai patys patyrė, JAV 
paktas pakėlė kainas, bet 
„Draugui" ir kitiem ,,not-for-
profit mailers" ne tik pakėlė 
išsiuntinėjimo kainą, bet ir 
panaikino iki šiol buvusias 
lengvatas. 

. .Draugui ' buvo liepta prie 
kiekvieno adreso pridėti ,.bar 
code". Paštas aiškino, kad bus 
galimybe automatiškai pašte 
išskirstyti egzempliorius ir 
skaitytojai greičiau ir geriau 
gaus dienraštį. Įsigijome nau
ją adresavimo aparatūrą, pa
naikinome lipinukus ir dabar 
turėtų pristatymas pagerėti. 

Administracija 

Nepamirškite , kad „Šv. 
Rašto" knygos sut iktuvės 
bus šeštadienį, kovo 27 d.. 7 
va!, vak., Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte. Galėsite įsi
gyti knygą, pasiklausyti ver
tingos paskaitos, gražios mu
zikinės programos ir meniško 
psalmių skaitymo. 

Kovo 21 d. J a u n i m o cent
ro M. K. Čiurlionio galerijo
je. 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago. IL 60636. vyks Lietu
vos Karo Aviacijos 80-ies me
tu jubiliejaus minėjimas ir 
lakūno ANBO lėktuvų kons
truktoriaus, inžinieriaus, bri
gados generolo, Lietuvos kari
nių oro pajėgų vado (1934-
1S>40 m.) Antano Gustaičio gy
venimo ir jo darbų parodos 
atidarymas. 

LIŪDO VALANČIAUS 
ATMINIMUI 

..Viešpaties namuose tu gy
vensi per amžius", taip kal
bėjo draugai, atsisveikindami 
<u Liudu Valančiumi. Liūdo 
brangiam, atminimui draugai 
suaukojo 500 dol. paminklo 
„Partizano Motina" statybai 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. Aukojo. A.A. Baltrušai
čiai, Z. T Braziai, P. E. Briz
giai, S. Jokubauskas, R. Jonu
šaitė Skubisz. K. E. Karveliai, 
•J. I Kirkai. K. E. Knaučiūn&i. 
A T. Kučai. J. V. Maleškai, V. 
V Mikaičiai. S. J. Miknaičiai, 
E. L. Seibučiai. V. Tumasonie-
ne, L. B. Vanagai. A. D. Vit-
kai Statyba besirūpinantieji 
yra dėkingi už aukas ir džiau
giasi, kad šis kilnus sumany
mas artėja prie įgyvendinimo. 

B r o n ė Na in ienė 

D a n u t ė Daukan ta i t ė -
L e m b e r t i e n ė (inž. Vitalio 
Lemberto žmona), gimusi Bos
ton, Mass., gyvenusi su šeima 
Santa Monica, CA mirė po 
sunkios ligos 1999 m. kovo 14 
d. vidurdienį. Laidojama Fo-
rest Lavvn kapinėse, Glendale, 
CA. 

Priešve lyk inės rekolekci
jos , kurias praves kun. Stasys 
Kazėnas, SJ, įvyks tėvų jė
zuitų koplyčioje kovo 25, 26, 
27 d., 7 v.v. Kovo 28 d., 10 v.r., 
bus rekolekcijų baigiamosios 
Mišios. Išpažintys bus klauso
mos rekolekcijų metu nuo 6:30 
v.v. 

Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" visuotinis-meti-
nis narių susirinkimas šau
kiamas kovo 21 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano parapi
jos salėje. Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. 

Algirdas Suvaizdis, Cice
ro, IL, atvykęs į „Draugą", įsi
gijo knygų už beveik 350 dol. 
ir dar paliko auką dienraščiui. 
Tai tikrai gražus meilės lietu
viškai spaudai pavyzdys. Ačiū! 

Ar savo namuose turite 
senienų ir norėtumėte ži
noti jų vertę? Atvykite į Le-
monto Antique Appraisal Day, 
bal. 11 d., sekmadienį, 12:00 -
4:00 vai. p.p., H &H Banąuet 
Hali, 317 Canal S t , Lemont. 
Už 5 dol., Frederick Dose Ap-
praisals, Ltd. iš Highland 
Park. lėlių įkainuotoja Rose 
Kontos arba senų brangeny
bių įvertintoja Angie Hender-
son įkainos du daiktus. Toli
mesnei informacijai skambin
kite Gretai, Gretas Garret, 
tel. (630) 257 - 0021 arba 
Fran, Antiųue Parlour. (630) 
257 - 0033. Praeitai senienų 
įvertinimo dienai susilaukus 
didelio susidomėjimo, Lemon-
tas žada šįmet suruošti ir dau
giau senienų įkainavimo die -
nų: liepos 1 ld. bei spalio 17 d. 

LFK „LITUANICOS" 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, kovo 28 d.. 1 
vai. p.p. PL centro Lemonte 
posėdžių kambaryje šaukia
mas metinis Čikagos lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" me
tinis narių susirinkimas. 

Nereikia aiškinti šio susirin
kimo svarbos, tik priminti vi
siems nariams ir rėmėjams 
(•j i e gavo pranešimus asme
niškai), kad ateitų ir savo da
lyvavimu prisidėtų prie klubo 
veiklos. Reikia daug svarbių 
reikalų aptarti , išrinkti naują 
valdybą ir kt. Čia bus galima 
sumokėti nario mokestį, pa
skirti auką. Visi laukiami ir 
kviečiami. Visada laukiami ir 
nauji nariai, ypač neseniai i šį 
kraštą atvykusieji. E . Š . 

Nors rytų vėjas ir sniego 
pūgos vėl „papuošė" Čikagą 
sniego kalnais, sukastais gat
vių, kelių šonuose, — juos 
greitai sutirpins į pavasario 
skliautą bekopianti karšta 
saulutė. Dar prieš savaitę ge
rokai išlindę narcizų, tulpių 
daigai negalėjo suklysti, kad 
pavasaris jau čia pat. 

Draugo fonde praėję apy
tuštės žiemos dienos laukė at
bundančio pavasario su „atbu
dusiu svietu", su nauju Drau
go fondo vajumi, su nauja, 
pavasariška energija ir entu
ziazmu užbaigti tą didįjį pro
jektą — milijoninį Draugo fon
do kapitalą. 

Kiekvieną pradėtą darbą 
reikalinga užbaigti. Kaip atro
dytų dienraščio „Draugo" lai
da, jei jos paskutinis puslapis 
būtų tuščias? Draugo fondo 
..paskutinis puslapis" dar yra 
tuščias. Jį turime užpildyti 
per šiuos jubiliejinius „Drau
go" metus, jam užtikrindami 
dar daugelį ateinančių jubi
liejų. 

Dienraščio „Draugo" leidy
bos ir išlaikymo reikalas netu
ri būti paliktas vien tik lei
dėjams ir DF nariams. Jis turi 
būti visos išeivijos, visos su
sipratusios lietuvių visuome
nės reikalas. Kai gerai tvarko
mi Draugo fondo investavimai 
neša 24-36% metinio pelno, 
geriausia „Draugui" parama 
yra tik per Draugo fondą, didi
nant jo kapitalą iki milijono ir 
auginant pelno rezervą, kuris 
nulems tolimesnį „Draugo" li
kimą — būti, ar nebūti. Drau
go fondas ir yra „Draugo" lei
dybos apdrauda. 

Į Draugo fondo 1999 m. pa
vasario vajų kviečiame naujus 
narius ir rėmėjus. Esančius 
garbės narius, narius ir rė
mėjus kviečiame papildyti 
savo įnašus. Pasiekus milijo
ninį kapitalą, nei vieno nebe-
trukdysime su prašymais ir 
vajais. Padarykime šį pavasa
rio vajų paskutinį, su milijonu 
Draugo fonde. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 500 dolerių: 
Konstancija Markauskienė, 

a.a. Juozo Markausko atmini
mui, iš viso 650 dol., Cicero, 
IL. 

Su 200 dolerių: 
Jadvyga ir Petras Gruodis, 

garbės nar ia i , iš viso 1,700 
dol., Chicago, IL. 

Aldona ir Mindaugas Kly-
giai, g a r b ė s nariai, iš viso 
1,500 dol., Barrington, IL. 

Dr. Eugenija ir Kazys Krau-
čiūnai, iš viso 400 dol., Claren-
don Hills, IL. 

Su 100 doler ių: 
Stasė Matulevičius, iš viso 

300 dol., Toronto. Ont. Cana-
da. Anastasia Sema, garbės 
narė, iš viso 1,300 dol., Chica
go, IL. 

Ray Grigaliūnas, garbės 
narys, iš viso 1,300 dol., Fo-
rest Park, IL. 

Juozas Vytautas Vizgirda, 
g a r b ė s n a r y s , iš viso 1,545 
dol., Aurora, IL. 

Vaclovas ir Vanda Mažeikos, 
iš viso 500 dol., Park Ridge, 
IL. 

Kun. Alfonsas Babonas, iš 
viso 300 dol., Detroit, MI. 

Petras Vėbra, iš viso 355 
dol., Chicago, IL. 

Drs. Linas ir Dalia Sadaus
kai, iš viso 600 dol, Wheaton, 
IL. 

Gražina ir Vitalis Damijo
naičiai, iš viso 400 dol., Wil-
lovvbrook, IL. 

Vytautas ir Genovaitė Muso-
niai, iš viso 600 dol., Oak 
Lavvn, IL. 

Jonas S tankus , iš viso 200 
dol., Evergreen Park, IL. 

Jū ra t ė ir Jonas Variakojai, 
iš viso 200 dol., Chicago, IL. 

Juozas ir Angele Leščinskai, 
iš viso 100 dol., Chicago, IL. 

Su 50 do ler ių: 
Zenonas Obelenis, iš viso 

350 dol., RusselL OH. 
Genovaitė ir Vincas Ankus, 

iš viso 450 dol., Oak Lavvn, IL. 
Genie Juodikis, iš viso 425 

dol., Chicago, IL. 
Romanas Stropus, iš viso 

250 dol., Lockport, IL. 
Kazys Razma, iš viso 90 

dol., VVestchester. IL. 

Su 30 do ler ių ir mažiau: 
Marija ir Jonas Šimonis, iš 

viso 285 dol., Santa Barbara, 
CA. 

Aleksas Smilga, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Agota Šuopys. iš viso 280 
dol., Chicago, IL. 

Alfonsas Gudauskas, iš viso 
275 dol.. Chicago. IL. 

Elena Radzevičiūtė, iš viso 
105 dol., Chicago, IL. 

Theodora Zailskas, iš viso 
820 dol., Cicero. IL. 

Jaunimo tautinio ansamblio „Grandies" globos komitetas ir sukaktuvinio leidinio redaktores: Birute Jodwalie-
nė, Vida Brazaityte, Alicija Brazaitienė, Vitalija Vasaitienė, Danguolė Bielskienė, Violeta Mikaitienė, Violeta 
Karalienė, Erika Brooks ir Dalia Trakienė. Komitetui dar priklauso Audronė Užgirienė. 

Nuotr Vlado Žukausko 
Pranas ir Aldona Totorai

čiai, iš viso 20 dol., Oak Lavvn, 
IL. 

Apolinaras Bagdonas, iš viso 
60 dol., Chicago, IL. 

Petras Narutis, iš viso 20 
dol., VVestchester, IL. 

Mary Kinčius, iš viso 20 dol., 
Chicago, IL. 

Dalia Šaulys, iš viso 35 dol., 
Chicago, IL. 

Aldona Buntinaitė, iš viso 
10 dol., Chicago, IL 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo iždininkas 

„GRANDIS" RUOŠIASI 
Pavasaris beldžiasi į duris. 

Pradėjo tirpti sniegas. Prasis
kleis pirmieji narcizų ir-krokų 
žiedai. Iš šiltųjų kraštų par
skris paukščiai. Nulis pirmas 
lietus, nudundės griaustinis, 
atgis visa gamta. Sužaliuos 

pievos, miškai, pražys vyšnios 
ir obelys. 

Šiame gražiausiame ir links-
miausiame metų laike vyks 
nepaprasta šventė — Jaunimo 
tautinio ansamblio „Grandis" 
40-ties metų jubiliejus. Šven
tei buvo suorganizuotas su
kaktuvinis ratelis, kuris įt
raukia studentus ir alumni 
šokėjus. Sukaktuvinis ratelis 
kartu su moksleivių, jaunių ir 
vaikų rateliais atliks progra
mą „Pašokdinsiu vidury rate
lio" gegužės 15 dieną, 5 v. p.p., 
Willowbrook Ballroom" salėje. 

Ansamblio vadovė, mokyto
jai, šokėjai ir globos komitetas 
stropiai ruošiasi šiai šventei. 
Jaunatviškas entuziazmas 
užtikrina, kad jaunimo tauti
nis ansamblis „Grandis" pra
žys gražiausiu pavasario žie
du jubiliejinio pokylio metu. 

Sukaktuvinių metų proga 

ansamblis išleis leidinį su ge
radarių ir .„Grandies" rėmėjų 
pagalba. Kviečiame, norinčius 
pasveikinti ansamblį ar rek
lamuoti savo verslą, skambin
ti Vidai tel. 708-448-8458. 
Lauksime skambučių iki ba
landžio 5 dienos. 

VB 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 24 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p., bus 
giesmių popietė su muz. Faus
tu Strolia. Turėsime progos 
pasiklausyti visuomenininkės 
Irenos Šerelienės minčių apie 
Gavėnią. Atsilankys ir kun. 
Stasys Kazėnas, SJ, iš Biržų. 
J is veda rekolekcijas tėvų jė
zuitų koplyčioje ir kituose lie
tuvių telkiniuose. Po progra
mos — bendri pietūs ir laimės 
šulinys. Maloniai kviečiame 
atsilankyti ir pabendrauti. 

M;iJosios balerinos 
mokosi pagrindimu h.ilcto žingsneliu meno mokyklėlėje 

>iraite 

• Automobilio, n a m ų ir 
l i g o s draudimas atvyku
s i ems iš Lietuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S. Kedzie A v e . , 
E v e r g r e e n Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3465 (ak.) 

• „Saulutės" Daytona 
Beach , FL skyrius dėkoja 
Mr. Frank Rysavy už $100 
auką gautą per Juozą Ližaitį, 
padėti vargstantiems Lirtu-
voje. Labai ačiū! (skj 

• a.a. Enriko Volkovickio, 
atminimą pagerbdama, žmona 
Lidija Volkovickienė, Hins-
dale, IL atsiuntė $150 — vie
no Lietuvos našlaičio paramos 
mokestį. Reiškiame užuojautą 
našlei ir vaikų vardu dėkoja
me už paramą! „Lietuvos 
naš la ič ių globos" komite
tas, 2711 West 71st St., Chi
cago , IL 60629. (sk.) 

• Baltia Express praneša, 
kad velykiniai siuntiniai pri
imami „air cargo" iki kovo 
23 d. Baltia Express įstaigoje, 
tel. 800-772-7624, šiaurės Či
kagoje — Amber Group, tel. 
800-262-3797 ir J a u n i m o 
centre , tel. 773-778-7500. (sk.) 

• A a. Vytauto Stuogio , 
Cleveland OH, atminimą pa
gerbdami, reikšdami užuojau
tą žmonai Julijai, dukrai Guo-
dai, anūkams Michael ir Au
drai, ir kitiems artimiesiems, 
draugai ir pažįstami aukoja 
Lietuvos vaikams: S. ir E. Al-
šenai. A Balionas, J . Banio
nis. E. Bernotiene, R. Čiuber-
kiene, Clevelando Pensininkų 
klubas. M. Dulebiene. S. Izde-
liene, V. ir J. Januškiai, B. ir 
A. Karkliai, J. ir E. Malskiai, 
J. Matukienė, M. Mikonienė, 
J Narušis, Z. ir S. Obelenis, 
V. ir N Palubinskas, J. Vėly
vienė. Z Ducmanas, A. ir M. 
Petraška. A. Smelstorienė — 
viso $200. Reiškiame užuojau
tą velionio artimiesiems, o au
kotojams dėkojame!" „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas , 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. («k.) 

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

• J u o z a s B a c e v i č i u s 
užpi ldo pajamų mokesč ių 
(Income Tas) formas. Skam
binti tel. 708-403-7334 (sk.) 

• P r i e š užs i sakydami 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai . 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• 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.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

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

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60809. Tel. 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• Lega l ia i dar g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Gediminas Pranskevi-
č ius užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus . 
Kreiptis: (773) 935-0472. (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 SMHU M., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibautia 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 &Kedrie Avenne 
Chicago, D, 60629 
TeL 773-776-8700 

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

Saitai 9 VJ\ iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skėriai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-384-0100. 

TeL •30-357-0300, Lemont, IL 

ADVOKATU 
E. BŪDVYČIO, J. CIVILIO 

Ir partnerių 
kontora Vilniuje 

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas 

Rolių alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva 
TU. (370 3) «314 M 
Fa* (370 8) 33 34 M 

ADVOKATAI 
LJUne A LFeyman 

40 metu patirtis ir profesio
nalumas automobiliu avarijų, 

asmeniškų suieidimų ir kt. bylose. 
6213 8-Areher Ave, Chicago, 
FL 80632. TeL 847-381 -7638 

(kalbame lietuviukai) Mes jūsų 
paslaugoms 7 diena* per savaite 


