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JAV ambasadoje Vilniuje — 
klastotės vizoms gauti 

Vilnius, balandžio 9 d. turto, sąskaitą banke ir kita. 
(BNS) — Jungtinių Valstijų 
ambasados spaudos atašė Lisa 
Helling, komentuodama pra
nešimus apie Kaune sulaiky
tus keturis sukčius, kurie pa
dirbinėjo įvairius dokumentus 
norintiems gauti vizas JAV 
ambasadoje Vilniuje, pareiškė 
ambasados pasitenkinimą, 
kad Lietuvos teisėsaugai pa
vyko sulaikyti gaują. 

Įtariamieji trečiadienį buvo 
sulaikyti per operaciją, kurioje 
dalyvavo suklastotų doku
mentų pirkėju apsimetęs tei
sėsaugos pareigūnas. 

Operatyviniam darbuotojui 
buvo suteiktas „Aviakom
panijos Lietuva" lakūno statu
sas, užpildyti dokumentai nu
rodyto asmens vardu. Po to 
klientas buvo instruktuotas, 
kur skraido šios oro bendrovės 
lėktuvai (buvo nurodyta net ir 
kur ir kada skraidino „Žal
girio'' krepšininkus), kiek 
būna lakūnų. 

„Lakūnui" buvo parengta 
išvykimo į JAV priežastis — 
krikštynos. Žmogus iš JAV 
gavo laiškų, buvo nurodyti 
adresai, pavardės, net sugal
votas naujagimio vardas. Kau
niečio pase taip pat buvo 
sudėti reikiami spaudai: apie 
tai, kad jau yra buvęs už
sienyje, kad yra vedęs, turi 

Per kratas pas įtariamuo
sius buvo rasta daug įvairių 
įstaigų dokumentų formų, 
suklastotų spaudų, aukštojo 
mokslo diplomų, gimimo ir 
mirties liudijimų, kitų pažy
mų. Klastotojai turėjo ne tik 
spaudus, liudijančius buvimą 
užsienyje, santuokos įregi
stravimą, bet ir inventorizavi
mo tarnybų, notarų spaudus. 
Sukčiai ne tik aprūpindavo 
suklastotais dokumentais, bet 
ir apmokydavo besikreipusius, 
kaip atsakinėti į ambasados 
darbuotojų klausimus, kad 
gautų vizas. 

Keturi sulaikytieji yra: ben
drovės „Aviakompanija Lietu
va" pamainos viršininkas Ri
mantas Jurelionis, 44-erių, 
Kauno reklamos laikraščio 
„Noriu" vadybininkė Jūratė 
Lenkauskienė, 42-ejų, ir nie
kur nedirbantys 29 metu Ro
landas Bagdonas bei Gedimi
nas Vanclovaitis, pastarasis 
— anksčiau teistas už vagys
tę. 

Teisėsaugos organizacijos 
kol kas neskelbia, kiek žmo
nių galėjo pasinaudoti sukčių 
paslaugomis, tačiau parei
gūnai turi duomenų, kad į 
JAV, padedami šios grupės, 
yra išvykę asmenų net su su
klastotais pasais. 

Lietuva per savaitę 

Nuotr.: (Ii kairės) Pasaulio lietuvių bendruomenes komisijos koopirmininkai Rimas Cesonis ir Saulius Anužis 
vasario pabaigoje posėdžiavo su PLB Valdybos pirmininku Vytautu Kamantų, svarstydami ir planuodami vi
suomeninės veiklos derinimą per įvarių kraštų lietuvių bendruomenes. ;Grmtino« K&manuent* nuotr.) 

Pabėgėliams iš Kosovo bus 
siunčiamas lietuviškas maistas 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(Elta) — Tikimasi, kad jau ki
tos savaitės pabaigoje iš Lietu
vos į Makedoniją išvyks kelių 
sunkvežimių kolona, gabenan
ti lietuviškus maisto produk
tus pabėgėliams iš Jugoslavi
jos Kosovo provincijos. 

Už humanitarinės pagalbos 
siuntai vyriausybės skirtų 
500,000 litų 'panaudojimą at
sakingas ambasadorius spe-

bar tvarkomi būsimosios ke
liones formalumai — su val
stybėmis, per kurias vyks 
kolona, derinami sienų kirti
mo dokumentai, rūpinamasi 
tranzitinėmis vizomis vairuo
tojams. 

Ruošiamasi prisidėti prie 
NATO kuriamų 

humani tar in iu pajėgų 
Lietuva remia NATO spren

dimą kurti humanitarinės pa-

Lietuvai nereikia baltarusiškų 
vaistų mainais už elektrą 

cialiems pavedimams Viktoras gaibos pajėgas Albanijoje, ku-
Baublys sakė, kad siunta jau „ų paskirtis bitų organizuoti 
suformuota. Du trečdalius jos humanitarinės paramos pas-
sudarys Marijampolės pieno 

kirstymą pabėgėliams iš Koso
vo Albanįjos teritorijoje, pa
reiškė URM Politikos depar
tamento direktorius Vygaudas 
Ušackas, patvirtindamas, kad 
Lietuva yra pasiruošusi pri
sidėti prie tokių pajėgų kūri
mo, greičiausiai — pasiųsda
ma grupę medikų. 

Pasak jo, Lietuva, kaip ir 
kitos demokratinės valstybės, 
negali likti vien stebėtoja tuo 
metu, kai Jugoslavijos prezi
dento Slobodan Miloševič re
žimas kariauja prieš savo val
stybės piliečius, naudodamas 
karinę jėgą ir prievarta vary
damas juos iš valstybės. 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(BNS) — Bendrovė „Lietuvos 
energija" pareiškė neketinanti 
skolos už Baltarusijai par
duotą elektros energiją atsii
minėti vaistais. „Įspėjame, 
kad, jeigu Lietuvos rinkoje pa
sirodys baltarusiški vaistai, 
tai neturės jokio ryšio nei su 
'Lietuvos energija', nei su Bal
tarusijos skola už pateiktą 
jiems elektros energiją", pra
nešė įmonės atstovė spaudai 
Danguolė Mikutienė. 

Ji sakė, kad grąžinti dalį 
skolos vaistais pačioje derybų 
pradžioje buvo siūliusi Balta
rusija, tačiau Lietuva tokį va
riantą iš karto atmetė kaip 
visiškai nepriimtiną. 

„Lietuvos energijos" parei
gūnai stebisi, kad Valstybinė 
vaistų kontrolės tarnyba da

bar ėmė protestuoti prieš nė 
neplanuojamus elektros ir 
vaistų mainus. Tarnybos pa
reigūnai spaudos konferenci
joje ketvirtadienį pareiškė ne
pritariantys Ūkio ministerijos 
planams įvežti į Lietuvą tarp-

konservų fabrike pagamintas 
pienas su cukrumi, vieną 
trečdalį — įvairiose Lietuvos 
mėsos perdirbimo įmonėse 
pagaminti troškintos jautie
nos konservai. 

Sąjūdiečiai neleis sovietmečio 
stabų į Dzūkiją 

Vilnius, balandžio 9 d. kuriame tokio parko korimas 

Pasak ambasadoriaus, lietu-
tautinių kokybės reikalavimų vOHuse humanitarinėje kolo-
neatitinkančių baltarusiškų " į b u s penki-šeši sunkve-
vaistų. Vaistų kontrolieriai ^rmm, kuriuos lydės Lietuvos 
teigė turį nepatvirtintos infor valdžios atstovai. „Dar de-

(BNS) — Sąjūdžio aktyvistai 
penktadienį Lietuvos did
miesčiuose pradėjo rinkti pi
liečių parašus, prieštaraujant 
dėl sovietmečio paminklų ro
dymo pramogų parke. 

Vilniaus miesto Sąjūdžio 

vadinamas „nusikaltimu" ir 
„tautos gėda". 

„Daugelis Lietuvos žmonių 
yra sunerimę ir laukia jūsų 
sprendimo", teigiama pareiš
kime. „Laboros" vadovas Leo
nas Kerosierius negalėjo pasa-

macijos, kad iš kaimyninės rames su Lietuvos Raudonojo grupių susivienijimas ^Labo- kyti, kiek žmonių dabar vieni-
Baltarusijos planuojama įvežti Kryžiaus organizacija, kad ji ra" prašo piliečių parašais pa- ja ši visuomeninė organi-
vaistų maždaug už 8 milijonus teiP P a t siustų savo atstovą į remti kreipimąsi į prezidentą 
litų. Makedonijoje įsikūrusias pa-

Tačiau D. Mikutienė pabrė- bėgliu stovyklas bei leistų 
žė, jog anksčiau patvirtintuose k o l o n a Paženklinti Raudonojo 
natūrinių mainų prekėmis ir Kryžiaus simbolika", teigė V. 
produktais su Baltarusija są- Baublys, 
rašuose jokių vaistų nėra. Ambasadorius sakė, kad da-

Už Lietuvos teikiamą elek-
tros energiją Baltarusija yra K a r a l i a u č i u s 
skolinga 450 mln. litų. suvaržys pasienio 

„Baltijos bangų" atidarymas 

Seimo pirmininką ir premjerą, 

Lietuva oficialiai 
įregistravo Almos 

fondą 
Vilnius, balandžio 9 d. 

(Elta) — Teisingumo ministe
rija įregistravo prezidento 
Valdo Adamkaus žmonos Al
mos Adamkienės labdaros ir prekybą 

m i i * x * * * i.* * Karal iaučius, balandžio paramos fondą. 
Vilkinamas pOlltimaiS SUinetimaiS 8 d. (BNS) — Karaliaučiaus Fondo steigėja ir pirmininkė 

Vilnius, balandžio 9 d. 
(BNS) — „Baltijos bangų radi
jo" steigėjai yra sunerimę dėl 
Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos delsimo skelbti siųs
tuvo nuomos konkursą. 

Penktadienį stoties steigėjo 
Rimanto Pleikio pareiškime 
reiškiama viltis, kad komisija 
nebeatidelios konkurso ir iš
nagrinės šį tarptautinį pro
jektą, kuriame ketina daly
vauti Vatikano, Lenkijos ir 
'Laisvės' radijo laidų baltaru
sių kalba tarnybos". 

Pareiškime primenama, kad 
penktadienį sukanka mėnuo, 
kai „Baltijos bangų radijas" 
kreipėsi į Lietuvos radijo ir 
televizijos komisiją, prašyda
mas suteikti transliavimo lei
dimą, tačiau per tą laiką 
siųstuvo nuomos konkursas 
nebuvo paskelbtas 

R. Pleikio nuomone, tolesnis 
šio radijo projekto vilkinimas 
galėtų reikšti neigiamą politi
nę nuostatą, kuri ne tik prieš
tarautų informacijos laisvę ga
rantuojančiam Konstitucijos 

25-ajam straipsniui, bet ir 
„pastūmėtų į keblią padėtį 
Seimą, kuriam yra atskaitin
ga Radijo ir televizijos komisi
ja". 

Vasario pabaigoje R. Pleikys 
pranešė, kad 3altijos bangų 
radijas" pirmąsias transliaci
jas baltarusių kalba ketina 
pradėti gegužyje. Didžiosios 
Britanijos Westminster Foun
dation for Democracy kuria
mai radijo stočiai skyrė 30,000 
svarų sterlingų (beveik 
200,000 litų). 

muitinės valdyba pranešė jog 
nuo balandžio 15 d. už prekes, 
kurias smulkieji prekeiviai 
įveža į sritį komerciniais tiks
lais, reikės mokėti muito mo
kesčius. 

Manoma, kad tokia „šau-

yra A. Adamkienė, valdybos 
nariai — prezidento patarėjo 
žmona Dalia Mieželienė, LIFE 
festivalio direktorė Rūta Va
nagaitė, verslininkai Arūnas 
Pemkus ir Artūras Zuokas. 

Pasak A. Adamkienės pra-
dykline" prekyba verčiasi apie nešimo spaudai, fondo tikslas 
500,000 Karaliaučiaus — rinkti ir teikti globą bei ma-
srities gyventojų, joje aktyviai terialinę paramą socialiai 

zacija. 
„Labora" piktinasi Lietuvos 

žiniasklaida, kuri „užsispyru
siai perša Lietuvos žmonėms 
nuomonę, kad šventoje Dzū
kijos žemėje, aplaistytoje Lie
tuvos partizanų krauju ir jų 
motinų ašaromis, įamžinama 
Lietuvos žudikų istorija nėra 
nusikaltimas". 

Viešoji įstaiga „Hesonos klu
bas" Varėnos rajone, Grūto 
miške, ruošia sovietų okupaci
jos laikotarpio paminklinių 
skulptūrų parodą, į kurią bai
gia suvežti pusšimtį Lenino, 
Felikso Dzeržinskio, Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko ir kitų 
komunistinių veikėjų skulp
tūrų. Šie stabai buvo nukelti 
nuo pakylų, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę. 

dalyvauja ir nenustatytas kie
kis Lietuvos pasienio rajonų 
gyventojų. 

Remiantis regioninės muiti
nės potvarkiu, visos prekės, 
įvežamos autobusais komerci-

įskaitant prezidentą Alek-
sandr Lukašenka, reiškė 
protestą prieš radijo translia
cijų planus, vadindama juos 
kišimusi į valstybės vidaus 
reikalus. 

Buvęs ryšių ir informatikos 
ministras R. Pleikys yra kon
servatorių frakcijos Seime se
niūno pavaduotojas, tačiau 
pabrėžia, kad pelno nesie
kiančią radijo stotį kuria kaip 
privatus asmuto. 

remtiniems vaikams ir jau
nuoliams. 

Esminė fondo veiklos iki 
2000 metų nuostata — remti 
Lietuvos kaimo vaikus stei
giant kaimo mokyklose popa-
mokinio ugdymo klases bei or-

ruotos muitinėje bendra tvar- ganizuoti vaikų užimtumą ir 
Baltarusija įvairiais lygiais, jos tikslais, turi būti įregist 

ka. Prekės turi būti atiduoda
mos į sandėlius laikinai sau
goti, turi būti užpildyta kro
vinio deklaracija ir sumokėti 
priskaičiuoti muito mokesčiai. 

Kaip sakė Karaliaučiaus 
muitinės valdybos spaudos 
tarnybos viršininkė, regioni
nės valdybos potvarkis priim
tas atsižvelgiant į tai, kad vis 
daugiau prekių įvežama į RU
SUOS teritoriją. 

lavinimą. Kita fondo veiklos 
kryptis -skatinti ir remti 
kaimo jaunimą, galintį ir no
rintį studijuoti, tačiau turintį 
materialinių sunkumų. 

Fondo valdyba rėmėjų paau
kotas lėša^ paskirstė taip: kai
mo vaikų rėmimu; ir švietimui 
— 75 proc., labdaringiems 
renginiams — 15 proc.. nenu
matytiem.- atvejams — 10 
proc. 

* Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius įsi
tikinęs, kad Lietuvoje jau 
baigėsi sunkiausi laikai dėl 
Rusrjos krizės įtakos ekonomi
kai. Tai liudija geriau vykdo
mas valstybės biudžetas — 
kovo mėnesį lėšų į biudžetą 
surinkta 60 proc. daugiau nei 
vasarį. Kartu jis baiminasi 
naujos krizės bangos, kurią 
gali sukelti pastarieji įvykiai 
Jugoslavijoje. „Savaime dėl 
Kosovo įvykių Rusijos padėtis 
nepablogės, tačiau gali atsitik
ti taip, kad ji negaus tarptau
tinės finansinės paramos ir 
negalės grąžinti anksčiau gau
tų paskolų. Tai pablogintų fi
nansinę padėtį Rusijoje ir 
turėtų neigiamos įtakos ir Lie-

* Seimo užsienio reikalų 
komitetas parengė reko
mendaciją, kaip išvengti par
lamentarų „turistinių" kelio
nių į užsienį. Nuo Šiol tokia 
rekomendacija naudosis parla
mentarus į užsienį komandi
ruojanti Seimo valdyba. Ke
liones riboti imtasi paaiškėjus, 
jog, aktyviai važinėjant po už
sienį, rudeniop Seimas gali 
pristigti pinigų net ir svar
bioms kelionėms. Parlamenta
rai nusprendė, jog pirmiausia 
turi būti finansuojamos parla
mentinių delegacijų kelionės į 
Europos Tarybos, Europos 
Parlamento ir Europos Sąjun
gos posėdžus. Griežčiau bus 
taupoma ir rengiant užsienio 
delegacijų priėmimus — pasi
renkami pigesni restoranai ir 
viešbučiai. (Eita> 

* Lietuvos krašto apsau
gos viceministras Povilas 
Malakauskas ir Vokietijos gy
nybos ministerijos sekretorius 
Klaus Bosse pasirašė susitari
mą dėl minų laivo perdavimo 
Lietuvos karinėms jūrų pajė
goms (K-JP). ,,Jūrų minos — 
vienas pavojingiausių ginklų, 
ypač mūsų sekliose jūrose, tad 
su dideliu džiaugsmu priima
me šią dovana", spaudos kon
ferencijoje sakė Lietuvos KJP 
vadas admirolas Raimundas 
Baltuška. Vokietija minų lai
vą „Koblenz" atnaujins savo 
lėšomis už 2.5 mln. Vokietijos 
markių. Lietuva prie šių dar
bų prisidės 50,000 JAV dole
rių. (BNS' 

* „Iki 2000-ųjų liko 267 
dienos. Kokių piktų pokštų 
dėl 'tūkstantmečio bakterijos' 
iškrės kompiuteriai visame 
pasaulyje?", nerimauja „Kau
no diena" (04.08). Pasak dien
raščio, Lietuvoje tvyro apgau
linga tyla. Ieškant sprendimų 
dėl valstybinės 2000 m. prob
lemos, „Internet'o" puslapyje 
apmaudžiai tuščia: nė vienos 
žinios naujienų archyve, nė 
vieno laiško, vienintelė „Om-
nitel" bendrovė paskelbė savo 
deklaraciją. Tuo tarpu „Gart-
ner Group" tyrimas Lietuvą 
įtraukė į didžiausios rizikos 
valstybių sąrašą sprendžiant 
2000-ųjų datos problemą. 

* Klaipėdoje atskleista 
teroristų grupė, gaminusi ir 
tiekusi nusikaltėliams nuotoli
nio valdymo sprogmenis. Pa
sak „Lietuvos aido", jos vadei
va Jevgenijus Saganas orga
nizuotos teroristinės veiklos 
buvo išmokytas užsienio spe
cialiuosiuose daliniuose, o kiti 
grupės nariai — nuotolinio 
valdymo ir sprogmenų gamy
bos specialistai. Įtariama, jog 
jų pagaminti sprogmenys bu
vo naudojami ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. 

* Gediminas Vagnorius, 
„Respublikos" teigimu, de
monstruoja dosnumą Algirdui 
Brazauskui. Vyriausybės 
sprendimu, A. Brazausko fon
do veiklai plėtoti skirta 
150,000 litų. Vyriausybė iš sa
vo rezervo fondo nemenkas su
mas taip pat skyrė Nacionali
niam radijui ir televizijai 
(500,000 litų, už kuriuos ke
tinami atnaujinti Seimo posr-
džių transliacijas; bei keleto 
teatrų jubiliejams rengti, MM 

* „Aleksandras Lukašen
ka kratosi grėsmingo įvaiz
džio", taip „Lietuvos rytas" 
(04.08) pavadino Baltarusijos 
prezidento interviu Vilniaus 
televizijos žurnalistui Vytau
tui Kvietkauskui. „Jūs žinote 
mūsų siekimą nebranduolinės 
Vidurio Europos, — kalbėjo 
Baltarusijos vadovas. — Kad 
apgintume savo teritoriją ir, 
jeigu reikės, taip pat ir lietu
vius, mes turime superefekty-
vią armiją ir ginkluotę, todėl 
mums šiuo metu branduolinio 
ginklo nereikia". „Baltarusija 
— ne Jugoslavija, o aš ne Slo
bodan Miloševič. Mes — tai
kus, bet stiprus Lietuvos kai
mynas. Paraką laikome sau
są", pareiškė A. Lukašenka. 

tuvos ekonomikai", sakf G. 
Vagm." us. Tačiau, pasak pi 
jero, jeigu Lietuvą užkluptų 
antroji Rusijos krizes banga, ji 
būtų gerokai mažesne nei per
siritu-1, praėjusį rudenį ar 
žiema B»s 

* Lietuvos pasieniečiai 
per tris šių metų mėnesius 
sulaikė 435 valstybės sienos 
pažeidėjus. Sulaikyti 86 nele
galūs migrantai, kurių dau
giau nei pusė — Afganistano 
piliečiai. Šiemet 133 asmenys 
per sieną vyko neleistinoje 
vietoje, 107 vyko neleistinoje 
vietoje gabeno kontrabandą, 
60 asmenų perdavė užsienio 
sienos apsaugos tarnybos. 

* Daugiau nei prieš mė
nesį Afrikoje areštuotame 
laive „Vindrous" kartu su jū
reiviais kankinasi ir šeši Klai
pėdos laivininkų mokyklos 
trečiakursiai. Savotiškais 
įkaitais jie tapo atlikę laive 
šešių mėnesių gamybinę prak
tiką. Areštuotam laivui blogai 
tiekamas maistas ir gėlas van
duo, nes, neturėdamas pinigų, 
laivo savininkas negali tinka
mai pasirūpinti įgula. 

* „Ministrės dukra su
tiktų dirbti valytoja už 400 
litų", skelbia „Respublikos" 
(04.09) antraštė. Abiturientė 
Silvija Degutytė, socialinių 
reikalų ir darbo ministrės Ire
nos Degutienės dukra, sako, 
kad Lietuvoje daugiau yra 
„prisimetusių", dejuojančių, 
nei iš tikrųjų skurstančių. 
Žmonės tiesiog nenori dirbti. 
Vis dėlto minimalaus atlygini
mo nesibodinčią S. Degutytę 
piktina „gana didelės" kainos 
mokyklos valgykloje, kur už 
antrą patiekalą reikia mokėti 
3-3.5 lito! 

* „Prestižinėse parduo
tuvėse pirkti batai plyšta ne 
pagal ES normas", rašo „Lie
tuvos aidas" (04.08). Pasak 
dienraščio, Lietuvoje stambes
nių avalynės parduotuvių sa
vininkai iš svetur įvežamai 
avalynei taiko 14 dienų garan
tiją. Tačiau už didelius pini
gus tikėdamiesi geros prekės, 
pirkėjai neretai nusivilia. Nė 
sezono netvėrę batai keliauja į 
šiukšlyną. Prekybininkai kal
tina prastą klimatą, netinka
mą pėdą, neprofesionalią prie
žiūrą. Tuo tarpu Europos Są
jungos teisinės normos ne 
maisto prekėms numato dvejų 
metų garantiją. „Deja, Lietu
va nėra ES narė. todėl bandy
mas naujame vartotojų teisių 
gynimo projekte įrašyti šį ter
miną sulaukė aršaus suintere
suotų asmenų pasipriešini
mo", rašo laikraštis. 'Ei"1 

KALENDORIUS" 
Balandžio 10 d.: Agna. Apoloni-

i'is, Ezi-kielis, Margarita. Matilda, 
litas, Kiinute. 

f'.clandžio 11 d.: Atvelykis; Sta
nislovas. Leonas, Gema, Vykintas. 
Daugaile, Liutauras 

Balandžio 12 d : Julijus. Zeno-
' imijonas. Jūrate, Jovys, Gal-
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, LL 60004 

VELYKOS TEBESITĘSIA — 
ALELIUJA 

Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes 
jis geras, 

nes jo ištikima meilė 
amžina. 
Dėkokite dievų Dievui, 
nes jo ištikima meilė 

amžina. 
Dėkokite viešpačių 

VIEŠPAČIUI, 
nes jo ištikima meilė 

amžina. 
(136 psalmė) 

Pergyvenome kančios savai
tę, sulaukėme Velykų ryto. Be 
kančios, be mirties nebūtų ir 
Prisikėlimo. Kasdien keliamės 
iš savo mažų skausmų, vargų, 
rūpestėlių su tikėjimu ir vilti
mi. Kokie nereikšmingi tie 
mūsų vargai prieš Amžinybę, 
bet tokie slegiantys, kai mus 
užgriūna... 

Seselė Nijolė Sadūnaitė vie
nam savo laiške rašo: VILTIS 
yra didžiausia mūsų stiprybė". 
Tą viltį ji sėja tyliai, kantriai, 
globodama sunkiai sergan
čius, apleistus, vienišus... 

Viltis ateina su Prisikėlimu; 
viltis, kad ir mes pakilsime iš 

savo kasdieninių, dvasią sle
giančių rūpesčių; viltis, kad ir 
Lietuva kelsis pilnai laisvei — 
ne tik iš vergijos pančių, bet ir 
iš dvasinės tuštybės, kurią 
užpildyti gali tik gyvasis Die
vas; viltis, kad mūsų kasdie
nybė — su visomis ligomis, 
vargais , nelaimėmis ir 
DŽIAUGSMU — bus Jo palai
minta ir J a m kasdien aukoja
ma... 

Kokia nuostabi malda, skir
ta Atvelykio sekmadieniui. 
„ŽODIS TARP MUŠU" skaiti
nyje: 

„Jėzau, per Savo mirtį ir pri
sikėlimą išlaisvinai mane. Šlo
vinu Tave! Aukoju Tau savo 
gyvenimą. Ačiū Tau už tą be
galinę meilę, kurią man dova
noji". 

Galinga ALELIUJA giesme 
tebeskamba kiekvienoj širdy, 
kiekvienuose namuose — ir 
čia, ir Tėvynėje — kasdien, 
per visas ateinančias dienas. 
J i s prisikėlė, J i s mūsų viltis 
įprasmino, Jis mus myli! 

GARBĖ KRISTUI! 
D a l i a S t a n i š k i e n ė 

\ J I |ttft||' k 

'" • -4|^ 

Daumanto-Dielininkaicio kuopos jauniausieji susirinkime bando vystyti savo kūrybinius talentus. Iš k.: Vija 
Kasniūnaitė, Gintas Kušeliauskas, Darius Lelis, vadove-padėjeja Rima Kupryte, 2ara Kisieliūtė, Andreja 
Si l iunauė ir Rimas Grybauskas. 

KAIP JAUNĖS SUPRANTA TAUTIŠKUMĄ 

Mielieji Broliai ir Sesės Kristuje! 

^.Sveiki sulaukę Viešpaties Prisikėlimo šventės! 
Šiandien, 2000 metų jubiliejaus akivaizdoje švęsdami šv. Ve

lykas tebeesame to paties uždavinio, kuris šio amžiaus pra
džioje pažadino Ateities sąjūdį. Šiuolaikiniame pasaulyje iššū
kis Visa atnaujinti Kristuje tebėra toks pat aktualus, kaip ir Pr. 
Dovydaičio, Stasio Šalkauskio, Juozo Girniaus, Stasio Ylos, Vy
tauto Vyganto laikais. Ar mes esame pajėgūs jį priiimti? Šv. Ve
lykų įvykis mums teikia tokią viltį. 

Linkime, kad ši prisikėlusio Kristaus Viltis lydėtų mus visus 
kasdienybės darbuose, džiaugsmuose ir rūpesčiuose. 

Šv. Velykų laikotarpyje nuoširdžiai sveikiname visus ateiti
ninkus ir jų bičiulius. 

Ateitininkų Federacijos vardu, 
Vygantas Malinauskas 

JAUNIEJI ATEITININKAI 
ŠVĘS ATVELYKĮ 

Daumanto — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas sekmadienį, ba-
iar.ciziCi 11 d., vyks Ateitinin
ku namuose, Lemonte. tuoj po 
vaikams skirtų šv. Mišių Pal. 
•J Matulaičio misijoje. Švęsi
me Atvelykį! Visi kuopos na
riai prašomi atsinešti margu
čius ir jiems krepšelius — ri-
(ifnsm.f :r. argu c Ui.-. Pasisten
kime visi dalyvauti. Bus tikrai 
l.r.ksira .r <:r.n£u 

Kuopos g lobėjos 

LAIŠKELIS I Š VILNIAUS 

Klierikas Žydrūnas Kulpys 
iš Vilniaus, pernai vasarą 
mokytojavęs jaunučių stovyk
loje Dainavoje, buvo vaikų la
bai pamiltas. Šv. Velykų pro
ga jis sveikina visus šiais 
žodžiais: 

„Miel i a t e i t i n i n k a i , Vely
kų šventė mums skelbia gėrio 
pergalę prieš blogį, meilės 
prieš neapykantą ir gyvenimo 
prieš mirtį. Sveikindamas 
Kristaus Prisikėlimo šventėje, 
ii visos širdies linkiu, kad 
būtumėt laimingi Viešpatyje. 

Daumanto - Dielininkaičio 
kuopos kovo 14 dienos susirin
kimo tema buvo „Tautiškumo 
principas". Tą dieną kiekvie
n a s būrelis diskutavo ką tau
tiškumo principas reiškia jų 
gyvenime. J ie kartu su vado
vais žaidė įvairius žaidimus, 
piešė paveikslus ir rašė raši
nius. Čia pateikta keletą iš
t raukų ir pareikštų minčių iš 
6-to būrelio (6, 7, 8 skyriaus 
mergaičių): 

„Mūsų 6-tas mergaičių būre
lis sutarė, kad vaikai, gimę 
Amerikoje ir lankantieji viso
kius lietuviškus susirinkimus, 
nenorėtų gyventi Lietuvoje. Ar 
ne keista? Bet mes kalbame 
lietuviškai ir mylim Lietuvą: 
ar tai yra gana išlaikyti mūsų 
tautiškumą? Ne, nėra!" 

Žibutė Šau ly tė 

„Aš manau, kad esu ameri-
kietė-lietuve. Aš manau, kad 
tauta yra svarbiausias daly
kas mano gyvenime. Aš mėgs
tu Amerikoje gyventi, bet aš 
duodu Lietuvai savo širdį. 
Kalbėti lietuviškai yra labai 
gerai mūsų gyvenimui ir yra 
labai gerai mūsų protui. Aš 
manau, kad tautiškumas yra 
mūsų svarbiausias principas". 

L i n a Poskočimai tė 

„Aš galvoju, kad labai sunku 
būti lietuviu. Aš turiu du gy
venimus. Reikia kalbėti lietu
viškai, eiti į mokyklą ir prik
lausyti lietuviškoms organiza
cijoms — kaip ateitininkams, 
kad išlaikyti tautiškumo prin
cipą. Bet taip pat reikia eiti į 
amerikietišką mokyklą ir da
lyvauti anglų kalba veikloje. 
Yra labai sunku tam rasti 
laiką. Bet aš vis tiek darau 

per meilę ir gerumą būtumėte 
prisikėlusio Kristaus liudyto
jai pasaulyje! Džiaugsmingų 
Šv. Velykų! 

Nuoširdžiai. 
Žydrūnas Kulpys" 

i) i'un.int.i-Diehninkaičio kuopos jaunučiai ant gaublio bando surasti Lietuva Iš k : Vaiva Lagunavičiute, Mika
lauskaite. Liana Jokubauskaite. Vija Kasniūnaitė, Gintas Kušeliauskas ir vadovė Laima Aleksienė. 

viską, nes esu ne tik ameri
kietė, bet ir lietuvė". 

A leksa J a n u š a i t ė 
„Aš jaučiu, k a d esu lietuvai

tė Amerikoje. Aš nenorėčiau 
gyventi Lietuvoje, bet norė
čiau kalbėti lietuviškai. Man 
truputį sunku kalbėti lietu
viškai. Aš gerai moku, bet ne
galiu penktadieniais žaisti a r 
pernakvoti pas drauges, nes 
reikia eiti į lietuvišką mokyk
lą šeštadieniais. Aš negaliu ir 
daugelyje sportų dalyvauti, 
nes ta i t rukdytų mokyklai šeš
tadieniais. Man patinka būti 
lietuvaite, ir aš visą gyvenimą 
tokia būsiu. Kartais turiu at
likti pareigą savo tautai, bet 
tai yra ko Dievas nori iš ma
nęs, ir aš esu labai laiminga 
būdama lietuvaitė". 

K r i s t i n a P e t k u t ė 
„Aš manau, kad ' lietuviai 

Amerikoje turi du gyvenimus. 
Vienas yra ryšys su lietuviais, 
o kitas yra ryšys su amerikie
čiais. Tas yra gerai ir blogai. 
Kartais yra pe r daug ką dary
ti. Bet smagu turėti daugiau 
draugų, o draugų reikia". 

Saulė S i d r y t ė 
„Aš manau, kad tautišku

mas reiškia, kad tau svarbi 
Lietuva (arba kokia kita tau
ta, kuriai priklausai)... Aš ma
nau, kad kalba yra svarbiau
sias dalykas tautiškumui. Jei
gu nemoki kalbos, tai nieko 
nežinai. Reikia kalbą mokėti, 
kad supras tum tą tautą... Aš 
manau, kad gal ateityje lietu
vių tauta pradės nykti, nes 
mes nelabai stengiamės būti 
lietuviais. Tai pradėkime 
stengtis!" 

V a k a r ė P e t r o l i ū n a i t ė 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

L e m o n t e 
Bi rže l io 6 d. — Čikagos 

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

S p a l i o 22, 23 i r 24 d. — 
Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare Ateitinin
kų šalpos fondo vakarienė, 

C leve lande 
B a l a n d ž i o 17 d. — Abitu

rientų pokylis. Rengia skautai 
ir ateit ininkai. 

Bi rže l io 6 d. — Clevelando 
ateitininkų metinė šventė. 

„ A T E I T I E S " SAVAITGALIS 

.Ateities" savaitgalis vyks 
spalio 22, 23 ir 24 d. Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Šešta
dienio vakare ruošiama Ateiti
ninkų šalpos fondo vakarienė. 

„Kad įgyvendintume tautiš
kumo principą, kaip ateitinin
kai, mums reikia stengtis kal
bėti lietuviškai ir vykdyti mū
sų tradicijas, išlaikyti jos kul
tūrą, ir aplankyti mūsų Lietu

vos kraštą... Mano draugės 
jaučiasi, kad jos yra labiau 
amerikietės negu lietuvaites. 
Net kai aš galvoju apie Lie
tuvą, turiu daugiau jausmų 
Amerikai. Bet ar tas reiškia, 
kad mes nesame tikri lietu
viai, arba tik esame kažkur 
tarpe būdami lietuviais ir 
amerikiečiais. Kiekvienas 
žmogus turės skirtingą atsa
kymą. Bęt iki to laiko, mes ga
lime stengtis kalbėti lietuviš
kai ir tesėti lietuviškas tradi
cijas". 

Vilija P a k a l n i š k y t ė 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highlard Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 5 0 5 1 5 

6 3 0 4 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagel susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
MattMSon,IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

7915 W. 171 S t 
Tmtoy Park, IL 80477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA tR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Putoki ROM 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVTClUS 
JOKŠA 

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

Valandos susitarus 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HigMand Ava., Sta. 201 
(skersai gatves nuo GoorJ Samarltan fcgoninės) 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

773-778-6969 arba 773-48*4441 

DR. VILUA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, B«dgevtew. IL 60455 

T* 706-594-0400 
Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708452-4159 atsakomas 24 vaJ. 
1443S. 50*1 Ave.. Ctoero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus j e j į Seitad. 11 -4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60852 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVeJter S t . Lemont, IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

Joliet, IL 60432 

Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HickoryHilla 

Tel . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St , Lament IL 60430 
Priklauso Palos Community Hospital 

Siver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630-257-2285 

Cardiac Diagnoais, LTD. 
6 1 3 2 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-736-1540 arba 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužetdrnų darbovieteie « sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0600 

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

ir Libertyville 

DR.DANAM.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheiin Rd. 
Westcheeter.IL 60154 

Tel. 708-3441694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedas Ave. 

Vai: antrd 2-4 v.p.p. ir>atvd. 2-5 v.p.p. 
šettd. psgal sutarimą 

Kabineto M . 77*776-2880 
Namų OI. 706-446-5545 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDfTOJA 

4817 VV. 83 S t , Burbank, IL 
Tel. 708-4236114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydybjai 
Pensininkams njoiaida 

4007 W. 59 St. Ctfcago, IL 
Tel. 773-73S$S5« 

4707 S. G*-«rt Laoranga. IL 
TeL—W624487 

DR. PETRASZLJOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. ta t 773416-3166 
Namų k*. 847-581 -3772 
6745 West63r l Street 

VaJ. ptrmd. ir ketvd. 3 .p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis susitarus 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilIoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ 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 PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vatandos pągai susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
63l7Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-9680964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

NapervRIe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower1.Suite3C 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61ttAve. 
Hobart, IN 46342 

(219) 947-5279 
Fa* (219] 947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTE, MD. 
Board Certrfied, Intemal Medtcine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross ProfsasionsJ Pavilton 

3 lt. South 
LHhuantan P tea Ct at Gattomte Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tet 773-471-7879 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO METINIS 

PRANEŠIMAS 

•Jugoslavijoje toliau 
vyks ta NATO oro puolimai. 
Nors iš Kipro pareigūnas 
pradėjo tarpininkauti, kad iš
laisvinti serbų pagrobtus tris 
JAV kareivius, dar neaišku, 
kuo baigsis. Serbai praneša, 
kad sustabdė visus puolimus. 
Jie taip pat uždarė sieną ir 
liepė prie sienos susibūru
siems albanams grįžti į savo 
gyvenvietes Kosove. Tuo tarpu 
labdaros darbuotojai praneša, 
kad didesnė atsiųstos humani
tarinės paramos dalis dingsta 
- pavagiama nusikaltėlių gau
jų, kurie grobį parduoda už 
ginklus. Tik apie 30% para
mos pasiekia karo pabėgėlius. 
(Itar-Tass, WSJ) 

•Kinijos minis t ras pirm. 
Zhu negavo ko norėjo iš 
prez . Clinton. Zhu atvyko į 
Vašingtoną pasitarimams, pa
dėti Kinijai įstoti į Pasaulio 
prekybos organizaciją (WTO). 
Tačiau tuo pačiu metu JAV 
spauda aprašė naujai ištirtą 
informaciją apie Kinijos įtaką 
Clinton valdžiai - kad Kinijos 
kariuomenės vadas parūpino 
300,000 dol. Clinton perrinki
mui, kad prezidentas žinojo 
apie Kinijos šnipinėjimą (ku
ris padėjo Kinijai išvystyti to
bulesnę neutrono bombą), bet 
nepainiormavo Kongreso ir į 
tai nereagavo dvejus metus. 
Spėjama, kad šią savaitę pre
zidentas nutarė neremti Kini
jos stojimo į WTO, nes supra
to, jog Kongresas nepritars. 
(AP. NYT, WSJ) 

• Jung t in ių Tautų taikos 
išlaikymo jėgos pas i t raukė 
iš Angolos. Tai trečias JT 
nesėkmingas užmojis tame 
krašte. (Nat. Review) 

•JAV Vidaus re ikalų de
pa r t amen to anal is tas I. Go-
klany praneša, kad, nors 
1960-1993 m. pasaulyje žmo
nių skaičius padidėjo 87%, gy
ventojams maisto aprūpini
mas pakilo 10% ir kainos su
mažėjo 47%. (Nat. Review) 

•Prae i ta i s metasi Rusijo
je alkoholiu nusinuodijo 
23,986 žmonės; tai didžiausias 
skaičius dešimt metų bėgyje. 
Spėjama, tiad apie 10 mln. 
rusų yra alkoholikai. (WSJ) 

•Netoli San Diego ne
t ikė ta sniego a u d r a užklu
po meksikiečius, bandančius 
nelegaliai pereiti per sieną j 
JAV. Aštuoni žuvo. (WSJ) 

•Didyji šeštadienį Loui-
s iana valstijoje nusileidęs 
vėjo sūkurys t r e n k ė į eilę 
kilnojamų namų „mobile-
homes" aikštelių. Žuvo 6 žmo
nės, per 100 sužeistų. (AP) 

•Po metų be Subarto, In
donezijos valdžia nebegali 
išlaikyti tvarkos. Suharto 
valdžios metu (1966-1998 m.) 
Indonezijos 13,000 salų krašte 
viešpatavo priespauda. Tarp 
kitko, Suharto draudė religi
nes politines partijas ir palai
kė tvarką, reaguodamas į etni
nių grupių konfliktus geležine 
ranka. Tačiau metus po jo nu
vertimo krašto ekonominė 
krizė blogėja, sukeldama so
cialinius neramumus ir maiš
tus, kurių nusilpusi kariuo
menė nepajėgia sutvarkyti. 
Prisideda ir naujoje laisvėje 
įsteigti laikraščiai ir žurnalai, 
kurie dažnai neatskiria gandų 
nuo tikrovės. Vietiniai Malays 
ir Dyaks - buvę galvame-
džiotojai pavydi iš kitų salų 
atvykusiems ir finansiniai įsi
tvirtinusiems musulmonams; 
juos puola ir žudo. Yra kani
balizmo atsitikimų. Tuo tarpu 
Islamo vadai pradeda organi
zuoti jaunimą, skelbdami 
„šventą karą". (WSJ) 

•Įsteigta nauja Kanados 
teritorija. Arktikos Nunavut 
apylinkė, apimanti 20% Kana
dos ploto, tapo teritorija. Gy
ventojų skaičius yra 27,000, 
kurių 85% yra Inuit tautybės. 
Dabar Kanadą sudaro 3 terito
rijos ir 10 provincijų. (WSJ) 

•Las Vegas apylinkėje 
nukr i to medikų straigta-
sparnis po to, kai ligonį nu
skraidino į miesto ligoninę. 
Žuvo pilotas ir dvi gailestingos 
seselės. (WSJ) 

• Jaunimas konservatyves
nis už savo tėvus. Tokia 
UCLA u-to studentų nuomo
nių aplausos išvada. Šių dienų 
jaunimas apskritai atmeta 
1960 dešimtmečio pažiūras į 
lengvabūdiškus lytinius san
tykius, abortą, nusikaltėlių 
teises, politinį aktyvizmą ir 
pan., ir nusiteikęs grįžti prie 
tradicinių moralinių ir religi
nių vertybių. Apklausinėjime 
dalyvavo 275,811 studentai iš 
469 universitetų. (AP) 

•JAV biržos rinka tvirtai 
laikosi per 10,000, tuo tarpu 
43% JAV gyventojų yra inves
titoriai. Kiti duomenys apie 
investitorius: 

47% yra moterys; 
44% yra balti vyrai; 
55% jaunesni negu 50 m.; 
50% nebaigę universiteto; 
69% investavo bent 10,000 

dol., ir jeigu biržų rinka smar
kiai nukristų, tik 8% investi
torių viską parduotų; 30% pa
sinaudotų proga daugiau in
vestuoti. (Chgo Sun-Times) 

Tęsinys 
Rytų Lietuvos mokinių tėvai 
laiškuose klausia, ar dar ilgai 
jų vaikams teks kasryt į lietu
višką mokyklėlę eiti ilgus kilo
metrus pėsčiomis, kada jų mo
kyklas pasieks nauji vadovė
liai, ar gaus vaikai mokykloje 
pietus, jei šeima nepajėgia už 
juos sumokėti. Manau, kad 
šiandien turime numatyti rei
kiamų lėšų ir ugdymui atnau
jinti, ir socialinėms mokymosi 
sąlygoms sudaryti. 

Valstybei turėtų kelti didelį 
nerimą nesimokantys, pagrin
dinės ir vidurinės mokyklos 
nebaigę vaikai, dėl materiali
nių priežasčių studijuoti neiš
galintis gabus jaunimas. Ne
suteikdami tinkamų mokymo
si sąlygų, jau dabar griauna
me jų ateitį. Mažiname savo 
vaikų gyvenimo saugumą, ne
pajėgdami užtikrinti deramos 
švietimo kokybės. Tad valsty
bės investicijos į naujas mo
kymosi priemones: vadovėlius, 
kompiuterius, į mokytojo dar
bo atnaujinimą, į pačių mo
kyklų ir universitetų rekon
strukciją, pagaliau — į nepa
siturinčių mokinių maitinimą 
šiandien gyvybiškai būtinos. 

Brandinkime Lietuvos 
visuomenės tapatybe 

Kultūrai bei mokslui šian
dien, tarp kitų uždavinių, ten
ka svarbi priedermė — padėti 
bręsti šiuolaikinei Lietuvos vi
suomenės tapatybei. Tad da
bartinė šių sričių politika tu
rėtų įveikti sovietmečiui bū
dingą uždarumą, tapti integ
ralia bendrosios valstybės po
litikos dalimi. Lietuvai reikia 
aiškių, dabartinę visuomenės 
raidą atitinkančių kultūros ir 
mokslo plėtotės pirmumų. Rei
kia efektyvių kultūros ir mok
slo kūrybą skatinančių prie
monių. 

Mūsų mokslas dar nepakan
kamai jautriai reaguoja į 
krašto socialinius ir ūkio po
reikius. Didžia dalimi finan
suojamas iš valstybės biu
džeto, jis stokoja organiško 
ryšio su ūkine ir visuomenine 
Lietuvos raida. Šiuolaikinei 
politikai vis nepavyksta įveik
ti nomenklatūrinės mokslo 
tvarkymo inercijos, „dvaro 
kultūrai" būdingų valstybės ir 
meno santykių. 

Turime talentingų, pasau
lyje pripažintų mokslininkų ir 
menininkų. Jų kūryba laisvės 

koms ir muziejams reikėtų su
teikti kuo platesnę švietėjišką 
bei informacinę paskirtį. Ma
nau, kad vyriausybe šiandien 
turėtų imtis valstybinės bib
liotekų atnaujinimo progra
mos. Šią programą regiu, kaip 
svarbią didesnio projekto — 
Lietuvos informacinės visuo
menės kūrimo — dalį. 

Rimta dabartinės kultūros j 
politikos spraga — didžiulis i 
skirtumas tarp leidyklų lei- ( 

Danutė Bindokienė 

Jų pagrįstai laukia vaikų atei
timi susirūpinusios Lietuvos metais subrandino puikių vai-
šeimos, mokslo siekiantis mū
sų jaunimas. 

Kita vertus, valstybė turėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas 
privačiai iniciatyvai švietime 
reikštis. Kol kas privačių mo
kyklų steigimo imasi tik pa
vieniai entuziastai, tačiau ne-
sulaukia rimtesnio nei savi
valdybių, nei vyriausybės dė
mesio. O dažnu atveju — susi
duria su dirbtinėmis biurokra
tinėmis kliūtimis. Ar nėra 
keista, kad per dešimtį ne
priklausomybės metų Lietu
voje neišaugo nė viena privati 
aukštoji mokykla? 

Sėkmingai švietimo raidai 
reikia ilgalaikės strategijos. 
Jai parengti šių metų pra
džioje sudariau darbo grupę 
— iš švietimo ekspertų ir įvai
rių partijų žmonių. Manau, 
kad dėl Lietuvos mokyklos vi
zijos šiandien turėtų susitarti 
politinės partijos, valstybės in
stitucijos ir visuomenė. Tokia 
vizija leistų visuomenei su
prasti švietimo reformą, ne 
kaip nuolatinį grėsmės šaltinį, 
bet kaip būtiną jos saugumo 
garantą. Seimo patvirtinta 
valstybinė švietimo plėtotės 
strategija numatytų ir konk
rečių darbų seką bei būtinas 
lėšas šiems darbams atlikti. 
Šitaip būtų užtikrinta kryp
tinga ir nuosekli Lietuvos mo
kyklos kaita. 

sių. Tačiau nemažai daliai val
stybinių mokslo ir kultūros in
stitucijų nūdien stinga inte
lektualinės bei meninės gyvy
bės. 

Manau, kad jų atsinauji
nimą paskatintų finansavimo 
principų kaita: nuosekliau 
įdiegtas mokslo ir meno kūry
binių programų finansavimo 
modelis, kryptinga jaunųjų 
mokslininkų ugdymo strategi
ja. Reikia ieškoti būdų, kaip 
mūsų universitetus sustiprinti 
jaunų, užsienyje išsilavinusių, 
mokslininkų pajėgomis. Ir dar 
viena detalė: ar nebūtų pras
minga pamažu nuo kelių šim
tų menininkams ir mokslinin
kams teikiamų valstybės sti
pendijų pereiti prie honorarų 
fondų? Jais disponuodami, 
kultūros bei mokslo leidiniai, 
muziejai, teatrai, koncertinės 
institucijos, galėtų skatinti ir 
tiesiogiai remti mokslinę bei 
meninę kūrybą. 

Manau, kad dera peržiūrėti 
šiandieninės kultūros politi
kos pirmumus. Jos dėmesio 
centre turėtų rastis tolygi 
kultūros sklaida, kultūros ver
tybių prieinamumas. Reikėtų 
ieškoti būdų, kaip svarbesnį 
kultūrinį vaidmenį galėtų įgy
ti žiniasklaida. Kur kas dau
giau dėmesio privalėtų su
laukti vaikų kultūra. 

Didėjant regionų kultūrinės 
raidos skirtumams, bibliote-

Ar Karaliaučius ir 
Kosovo turi panašumų 

džiamų, dažnu atveju valsty
bės remiamų, knygų gausos ir 
skurdžių provincijos bibliote
kų lentynų. 

Lietuvos bibliotekas būtina 
paversti šiuolaikiniais infor
macijos centrais — atviros, in
formacinės visuomenės raidos 
katalizatoriais. 

Dabartinė Lietuvos kultūros 
ir mokslo politika, rūpinda
masi bendrąja visuomenės gy
venimo plėtote, neturėtų už
miršti strateginės svarbos už
davinio: jos pareiga — padėti 
augti ir bręsti naujajai val
stybės intelektualų kartai. 
Kartai, gebančiai įsipareigoti 
tautos kultūrai ir drauge atsa
kingai svarstyti bendrus Euro
pos bei pasaulio raidos klausi
mus. Kartai, pajėgiančiai kur
ti modernias, pasauliui atvi
ras lietuvybės formas. 

Išmintinga, tausojanti kraš
to plėtra šiandien įmanoma 
tik derinant ūkinę, socialinę 
bei aplinkosauginę Lietuvos 
raidą, ieškant šių sričių raidos 
balanso. Manau, kad tokią 
plėtrą pagrįs ir įteisins šiuo 
metu rengiamas šalies krašto
tvarkos Bendrasis planas. Ži
noma, jei nežlugdys privačios 
iniciatyvos raiškos. 

Šio plano laikydamiesi, turė
tume išvengti nepagrįstų ir 
gamtai žalingų projektų, nau
jų oro uostų ar tiltų per ma
rias braižymo. Esame trapios, 
lengvai pažeidžiamos gamtos 
šalis. Tad kraštotvarkai nie
kad neturėtų pristigti politikų 
ir visuomenės dėmesio. 

Saugios krašto ateities 
perspektyvos 

Mūsų kuriama moderni Lie
tuva privalo turėti saugios 
ateities perspektyvą. Šiandien 
ją duoti gali tik nuosekli in
tegracija į euroatlantines gy
nybos struktūras. Todėl tu
rime stiprinti valstybines gy
nybos pajėgas ir deramai pasi
rengti narystei NATO — Šiau
rės Atlanto Aljansą suprasda
mi, kaip demokratijos verty
bių garantą. Pernai jūs, ger
biamieji Seimo nariai, priėmė
te Krašto apsaugos sistemos 
organizavimo ir karo tarnybos 
įstatymą. 

Valstybės gynimo taryba pa
tvirtino ilgalaikes valstybės 
saugumo stiprinimo progra-
m a s - (Bus daugiau) 

Neseniai televizijos 23-čiojo 
kanalo, kuris paprastai rodo 
įvairių tautinių grupių pro
gramas, įskaitant ir lietuvių 
kalba, žiūrovai vieną vakarą 
buvo nustebinti, kai rusiškoje 
laidoje gan plačiai paminėtas 
Karaliaučiaus kraštas ir pro
blemos, kurias jo gyventojai 
šiuo metu patiria. Supranta
ma, nei miestas, nei jo apy
linkės nevadintos Karaliau
čiaus vardu, o, kaip dabar 
įprasta — Kaliningradu. 

Programoje ypač sustota ties 
gyventojų rusų rūpesčiu, kas 
atsitiks, jeigu Lietuva tikrai 
taps NATO nare. Kadangi 
Lenkija jau priklauso NATO, 
„vargšė Rusijos dalis" pateks 
tarp nelabai draugiškų kai
mynų. Tačiau programoje nei 
karto neužsiminta, kaip toji 
Kaliningrado sritis atsidūrė 
taip toli nuo „savo valstybės 
Rusijos" sienų. Nepaminėta, 
kad tai iš tikrųjų istorinė Lie
tuvos žemė, Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje laimėjimu 
apsvaigusių sąjungininkų ne
išmanėliškai (bet tik laikinai) 
palikta Sovietų Sąjungai, nes 
to pageidavo Stalinas. O tai 
buvo laikai, kai viskas, ko 
geidė „sąjungininkams padė
jęs nugalėti Hitlerį" Stalinas, 
nedelsiant jam duota. 

Tas „laikinai" nusitęsė ne 
pusšimtį metų, bet tebesitę
sia, nors seniai nebėra Stali
no, nei Sovietų Sąjungos. Apie 
Karaliaučiaus grąžinimą tei
sėtai jo savininkei net nekal
bama, nors Rusija turėjo išsi
derėti tranzito koridorių per 
Lietuvos teritoriją, kad sausu
mos keliu galėtų pasiekti tą 
„savo" dalį. 

Tai nebe pirmas kartas, kai 
Vakarų sąjungininkai ramia 
sąžine karpo svetimas žemes, 
priskirdami jas ne tiems, ku
riems jos priklauso, sukurda
mi ir vėl išardydami tradi
cines teritorijas. Juk po Pir
mojo pasaulinio karo Lietuva 
taip pat patyrė jų bukapro
tiškumą, kai Klaipėda buvo 
atiduota valdyti prancūzams 
— žinoma, vėl tik laikinai... 
Kiek ilgai tas „laikinumas" 
būtų trukęs, neaišku, bet lie
tuviams pristigo kantrybės ir 
jie patys ėmėsi žygių klaidą 
atitaisyti. Panaši padėtis pir
mosios nepriklausomybės pra
džioje buvo ir su Lenkija, 
kuri sau prisiskyrė Vilnių su 
plačiomis apylinkėmis, o są
jungininkai braižė demarkaci
jos linijas per Lietuvos terito
riją „taikaus kaimyninio su
gyvenimo vardu", žinodami, 
kad nedidelė tauta neturės 
galimybių jų sustabdyti. 

Dirbtiniu būdu buvo sukur
ta ir Jugoslavija, su kuria da
bar vyksta kruvinas konflik
tas. NATO vadovybė, pradė
jusi bombarduoti Jugoslaviją, 
padėti serbų skriaudžia
miems Kosovo provincijos al
banų kilmės gyventojams, 
įklimpo į daug gilesnę prob
lemą, negu tikėjosi ir šiuo 
metu ieško bet kokios išeities, 
kad galėtų išjos išsikapstyti. 

Balkanų pusiasalis apskri
tai pasižymi ir visuomet pa
sižymėjo nepastovumu, nes ja
me gyvenančias tautas skiria 
ideologinės, religinės, etnines 
ir politinės pažiūros. Tuos 
skirtumus žymiai paaštrina 
teritoriniai ginčai, nes po An
trojo pasaulinio karo valsty
bių sienos buvo nubrėžtos, 
neatsižvelgiant į tuos skirtu
mus ir istorines ribas, o „pa
gal teoriją" arba stipresniojo 
reikalavimus. Šiandien Bal
kanuose turi išsitekti Albani
ja, Bulgarija, Bosnija-Herze-
govina, Kroatija, Graikija, 
Macedonija, Rumunija, Jugos
lavija... 

Albanija norėtų į savo teri-
toriją įjungti dalį Jugoslavijos 
(kuri apskritai yra sukurta 
dirbtiniu būdu) ir Macedo
nija. Bulgarija taip pat dairosi 
į mažytę Macedonija, kuri 
atrodo nesunkiai praryjamas 
kąsnis. Kroatija nori pietinės 
Bosnijos dalies; Graikija nesu
taria su Turkija dėl Egėjaus 
jūros salų, Rumunija tvirtina, 
kad jai priklauso Moldova, o 
Jugoslavija turi plačiausius 
siekius — įskaitant Macedo
nija, Bosniją ir didžiąją Kroa
tijos dalį. 

Balkanų gyventojai pasis
kirstę (nelygiomis dalimis) į 
protestantus, musulmonus, 
Rytų apeigų katalikus ir Ro
mos katalikus. Iš viso toje sri
tyje gyvena maždaug 70 mili
jonų gyventojų — kartais tai
kiai, kartais tarp jų įsilieps
noja kovos, kaip neseniai vyko 
Bosnijoje-Herzegovinoje. 

Ar Kosovo provincija, kurią 
savinasi Jugoslavijos serbai, 
kaip istorinę savo teritoriją, 
tam tikra prasme neprimena 
Karaliaučiaus srities? Tik 
„etninis valymas" joje vyko 
jau prieš pusšimį metų, kai 
sovietų kariuomenė išžudė ar 
ištrėmė buvusius gyventojus 
ir privežė rusų kolonistų. Ser
bai taip pat baigia iš Kosovo 
išvaryti albanus, tad netrukus 
problema savaime išsispręs, 
nes NATO pajėgoms nebeliks 
ko ginti, o serbams — skriaus
ti. Karaliaučiaus problemos 
sprendimas yra kur kas 
sudėtingesnis... 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVTENĖ 

Nr.18 Tęsinys 
Kai kritikams trūko argumentų, 

jie griebėsi įtarinėjimų, prasimanymų, grubiausios de
magogijos. 

Jiems nutildyti ir šiuo atveju reikėjo kitataučių 
įsikišimo. Pirmąjį smūgį, tiesiog nelauktą ir netikėtą, 
sudavė Sovietų Sąjungos ambasada, užprotestavusi 
'Grandinėlės' atvykimą į Kolumbiją, kaip antiso-
vietinės propagandos įrankį.t...) tai, kaip ji gali būti pa
sidavusi anai mūsų konservatorių prasimanytai 
„sovietinei įtakai"? Todėl greitai nutilo ir jų balsai sa
voje spaudoje. O sykį 'uodegą į eketę įkišus', jau pasi
darė nė nepatogu 'Grandinėlę' užstoti. Nepavykus 
'Grandinėles' išvyką sutrukdyti, kaip dabar jos 
laimėjimus pamatysi ir pagirsi? O mes džiaugiamės 
kartu su Kolumbijos ir Venezuelos lietuviais — ku
riems tiek daug tautinio entuziazmo 'Grandinėlė' 
nuvežė. Džiaugiamės 'Grandinėlės' patekimu į Kolum
bijos ir Venezuelos spaudą, skyrusią jos išvykai bei 
koncertams ištisus puslapius. Džiaugiamės pilnomis 
salėmis Grandinėlės' koncertų žiūrovų. Pagaliau 

džiaugiamės ir puikiausiu 'Grandinėlės' lietuvių ir 
Lietuvos atstovavimui — šiais dviem vardais buvo gy
va Kolumbijos ir Venezuelos spauda ir visuomenė. 
Džiaugiamės, nes yra kuo džiaugtis". 

Dar vieną atsakymą į pasipylusią kritiką parašo I. 
Dambriūnas („Draugas", 1970.10.,31) „Tautiniai šo
kiai, drabužiai ir priekaištai 'Grandinėlei'. Vieną pas
traipą paantrašte „Kaip mėgėjai kritikuoja" pateikia
ma žemiau. „Kaip minėta, daugiausia kritikos 'Gran
dinėlei' paskelbta 'Naujienose'. Jos tiesiog išvystė ak
ciją prieš 'Grandinėlę' — vedamaisiais, L. Vaičiūnie
nės ir visokių slapyvardininkų (M. Šnarienės, Mokyto
jos, Šokėjos ir kt.) straipsniais. Visi tie kritikai 'Gran
dinėlėj' nemato nieko teigiamo, o vien tik neigiamybes. 
'Grandinėlė', anot L. Vaičiūnienės, 'Išsukanti iš bend
ro kelio', jos šokamas pakeltkojis 'tolygus kazokė
liams', o ir kiti 'kazokiškai stilizuoti'. Vadinasi, seka
ma rusais, nurodomas ir jų šokių kūrėjas I. Moiseje-
vas. Pastaruoju metu ilgą straipsnį (per 7 „Naujienų" 
numerius) paskelbė M. Šnarienė. Ji polemizuoja su vi
sais, kurie gyrė 'Grandinėlę', ir labai patenkinta, lyg 
geležėlę radusi, kad pietų amerikietis Martinez Sua-
rez pastebėjo 'Grandinėlės' šokiuose polką, kuri jam 
primenanti slavišką šokį. Šnarienei jis autoritetas, ir 
ji kone kiekvienoj pastraipoj kartoja apie svetimybes, 
slavybes 'Grandinėlės' šokiuose, nepateikdama jokių 
savų įrodymų. Jai, matyt, užtenka L. Vaičiūnienės, ar 
panašių autoritetų. Bet tokia kalba, kurioj kas nors 
griežtai teigiama neįrodinėjant, paprastai vadinama 
tuščiažodžiavimu. Kiek tuose priekaištuose yra logi

kos, rodo, kad ir šis pavyzdėlis iš Mokytojos slapyvar
džiu pasirašyto straipsnio. Ji nurodė, kad 'televizijos 
artistė Eliana Cifuentas televizijoj kalbėdama pabrė
žė, kad lietuviai nėra slavų kilmės'. Bet Mokytoja daro 
išvadą: „Tai gerai. Bet iš to galima suprasti, kad tokia 
'Grandinėlė' per daug skirtinga nuo slavų' nepasirodė" 
(Naujienos*, 8.14). 

Tačiau smarkiausių žodžių prieš „Grandinėlę" pa
pylė „Naujienos" savo vedamaisiais. Jų logika tokia: 
„Grandinėlės" mokytojas Sagys buvo susitikęs su iš 
Lietuvos atvažiavusiu šokių mokytoju J. Lingiu; ka
dangi Lietuvoj dabar viskas rusinama, tai ir Lingys 
yra, jei ne visai surusėjęs, tai gerokai aprusėjęs; jis 
taip greit, lyg koks burtininkas, paveikęs Sagį, kad tas 
dabar ir „Grandinėlę" ėmęs rusinti. Kadangi Sagys gy
vena Clevelande, kur gyvena ir PLB valdyba, tai ir ji 
kalta, kad nesutvarkė Sagio. Bet pažiūrėkime, kaip 
pačios „Naujienos" viską gražiai suformulavo: „Lingys. 
matyt, įtikino Sagį, kad reikalingas kultūrinis bend
radarbiavimas'; kad 'Grandinėlę' reikia nuvežti į Vil
niuje Leninui ruošiamą šventę ir ten nusilenkti lietu
vių tautos nukariautojams. Iš jau paskelbtų žinių ir iš 
papildomų pranešimų, atrodo, kad Sagys sutikęs Lin
giui paduoti Clevelando 'Grandinėlės' galą. Šiai tran
sakcijai pritaria bet kokia kaina lietuvius valdyti 
trokštančioj! PLB viršūnėlė. Ta viršūnėlė mano. kad 
'Grandinėlė' nutemps ir kitas grandis' (N. 1970.4.2). 
Po tokio kaltinimo nieko daugiau pritrenkiančio iš
galvoti nebegalima: ne tik Sagys, bet ir PLB viršūnėle 
pasiryžę „nusilenkti lietuvių tautos nukariautojams"' 

Bet jeigu taip, tai pirmiausia reikėtų ne kaltinti Sagį, 
o tą PLB viršūnėlę ir ją traukti teisman ar tiesiog kelti 
revoliuciją ir ją nuversti. 

Po šitokio rašymo daug kam atrodo, kad iš tikrųjų 
ginčijamasi ne dėl „Grandinėlės", kad ji tėra tik pre
tekstas. Jeigu būtų rūpėję „Grandinėlės" šokiai ar„.. 
aplamai tiesa, tai nei „Naujienos", nei L. Vaičiūnienė 
nebūtų sąmoningai rašę netiesos, kad Sagys su Lingiu 
važinėje į Kanadą kalbinti „šokių mokytojus vykti į-
okupuotą Lietuvą ir dalyvauti rusų primestose įvai
riose šventėse" N. 1970.04.17). Iš to labai aiškiai ma
tyti, kad „Naujienoms" labiausiai nepatinka PLB vir
šūnėlė, nes ten sėdi ne jų žmonės, o jų labai neken
čiami frontininkai ir kiti. Tad, norint juos iš ten iš
krapštyti, reikia, pirmiausia sukompromituoti, nesi
skaitant su priemonėmis. O iš tikrųjų jie nesukomp
romitavo nei PLB valdybos, nei L. 6agio, o tik save, 
parodydami, kad su jais jokios diskusijos neįmanomos. 

Kuo vertinga buvo ši kelionė? Ant. Saulaitis, SJ, ver
tina ją trimis punktais: pirmas — kultūrinis įnašas, 
antras — užmegzti, sutvirtinti ryšiai tarp lietuvių įvai
riuose kraštuose. Vietos lietuviams ir ypač jaunimui 
buvo didelis įspūdis pamatyti grupę gražaus jaunimo 
tos pačios tautybės. Trečias — „Grandinėlė" bus didelė 
reklama šiems dviems pietų kraštams bei jų lietu
viams Šiaurės Amerikos lietuvių tarpe. Manau, kad 
kiekvienas pasakos savo įspūdžius apie kraštus, jų 
gamtą, jų papročius bei valgius, jų nuoširdumą bei gy
vumą, malonius abiejų kraštų lietuvius. 

(Bus daugiau) 

«.• i 
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netvarkos, daug neužbaigtų, krikščioniškasis auklėjimas ir 
pamestų darbų. mokymas, ligonių ir senelių 

Labiausiai gyvenimui tiko slaugymas, labdara. Su di-
pietinis vienuolynas. Čia jos ir džiausiu rūpesčiu ses. Virgini-
kūrėsi: įsirengė švies šaltą jai vadovaujant seserys ren-
koplyčią (restauratoriai pa- giasi priimti vaikučius iš Ka-
miršo apšildyti perdangą), kam- raliaučiaus ir Šakių parapijos, 
barius. Tėvų globos nepažinę vaikai 

Kardinolas Vincentas Slad- čia suranda šiltus jaukius na-
kevičius. MIC, sveikindamas mus, čia sužino Dievo meilės 
Lietuvos seseris kazimierietes 
jubiliejaus proga, rašė: „Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
ja savo veikla per keliasde
šimt metų laikotarpį pasi-

tiesas, išmoksta poterėlių, o 
Pirmosios Komunijos rytas 
tampa nepamirštamu įvykiu 
visam gyvenimui. Visi, kas tik 
ieško, suranda čia paguodą ir 

reiškė mūsų tautos gyvenime ramybę, alkanas pavalgydina-
kaip didi Dievo gailestingumo mas, vargšas aprengiamas, 
malonės dovana. Dievui laimi- Kiekvienais metais Pažais-
nant. sparčiai išaugusi į gau- lyje vyksta susitelkimo dienos, 
sią kongregacijos šeimą, pa- atvažiuoja ateitininkai, skau-

ŠvC. Mergeles Marijos vainikavimas danguje. Giuseppe Rossi — XVIII a. 
pr bažnyčios kupolo freskos fragmentas. 

DVASIŠKIEJI IR ŽEMIŠKIEJI 
PAŽAISLIO VIENUOLYNO 

RŪPESČIAI 
LAIMA KRTVICKIENĖ 

siaukojančiai vykdė Dievo 
apvaizdos jai nužymėtą mi
siją." 

Seserys visada drauge. Iš 
pat ankstyvo pavasario su pir-

tai, studentų iš užsienio darbo 
grupės, rekolekcijose dalyvau
ja klierikai, įvairių vienuolijų 
seserys, atvykusios iš užsienio 
ar Lietuvos, šeimų centrai, 

momis bitutėmis pradeda savo jaunimo grupės. 
lauko darbus: trys vaismedžių Važiuoja ir važiuoja ekskur-

Susidomejimas Pažaislio 
vienuolyno ansambliu per pas
kutinius du tris mėnesius 
Čikagoje, o ir plačiau Ameri
koje, smarkiai išaugo. Apie jį 
buvo kalbama „Margučio II" 
laidose, lietuviškoji Čikagos 
televizija kelis kartus parode 
praėjusių vasarų Pažaislio 
muzikos koncertų momentus. 
Daugumai aplankiusių Pa
žaislį, šis pavadinimas sukelia 
gerus, šiltus, šventiškus prisi
minimus. Todėl manau, kad 
netikėta turėjo būti laida, kai 
sesučių lydima kamera žval
gėsi po vienuolyno patalpas ir 
teritoriją, o vyr. sesuo Jonė 
pasakojo apie vienuolyno an
samblio bėdas. Turime būti 
dėkingi čikagiškiui inž. Algiui 
Liepmaičiui, parūpinusiam 
šiuos vaizdo įrašus, privertu
siam žiūrovus sunerimti. Jis 
jau ne vieną kartą skelbė 
sąrašus geradarių, kurie atsi
liepė aukodami. Todėl noriu 
pakalbėti apie vienuolyno pa
prastus darbus ir rūpesčius, 
kurie atsiranda besitvarkant 
jame. 

Pažaislis-XVII a. urbanisti
kos, architektūros ir istorijos 
paminklas, Lietuvos kultūros 
vertybė, buv. Kamaldulių vie
nuolynas su Švč. M. Marijos 
Apsilankymo bažnyčia, vienas 
iš gražiausių ir vertingiausių 
baroko architektūros ansam
blių, Lietuvoje įsikūręs Pa
žaislio šile ant Kauno marių 
kranto. Pažaislis — Lietuvos 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
namai. Čia gyvena seserų ka-
zimieriečių šeima, pasišven
tusi Dievo meilės, žodžio, dva
singumo skleidimui, darniai 

triūsianti po vienu stogu. 
Kai Lietuvos vyriausybė 

1992 m. sausio 27 d. nutarimu 
Nr. 56 „Dėl respublikinės 
reikšmės architektūros pa
minklo Pažaislio bažnyčios ir 
vienuolyno grąžinimo Lietu
vos Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijai" įvykdė restitucijos 
aktą. to paties nutarimo trečiu 
punktu įsipareigojo: „Pažaislio 
architektūros ansamblio res
tauravimo darbus finansuoti 
iš Lietuvos valstybės biudžeto 
pagal Paminklo tvarkos de
partamento grąžinamų bažny
čių restauravimo ir projektavi
mo kompleksines programas". 
Pasirašė ministras pirminin
kas G. Vagnorius. 

Seserys, penkiasdešimt me
tų gyvenusios išsibarsčiusios 
po visą Lietuvą, nepaisydamos 
draudimų, išsaugojusios savo 
autentiškumą, savo šventą ti
kėjimą ir atsidavimą Dievo 
meilei, susirinko į būrį, su
grįžo į Pažaislį — į savo na
mus. „Didelis džiaugsmas apė
mė mus sugrįžusias, minėjo 
sesute Simona, gerai prisimin

dama savo jaunystės dienas 
Pažaislyje, — matėme, kiek 
rūpesčių laukia, ir skubiai ki
bome į darbus." Žinia, — 
darbščios bitelės didelę naštą 
pakelia. 

Priminsiu, kad 1967 m. 
Pažaislio vienuolyno ansamblį 
perdavus M.K. Čiurlionio mu
ziejui, pagal išplėstinę restau
ravimo pritaikymo programą 
prasidėjo kompleksiniai tyri
mo projektavimo darbai. Jau 
1970 m. į ansamblį atėjo Kau
no restauratoriai. Palaipsniui, 
įvykdžius dalį programos, kū
rėsi muziejus: šiaurinėje ofici
noje — muziejaus administra
cija ir apsauga, svečių name 
(forestoriuje) — parodų salės, 
rūsyje — lankytojų patalpos, 
rūbinės, tualetai, pietinėje ofi
cinoje — kavinė. Bažnyčioje, 
zakristijoje, kapituloje esančių 
dailės kūrinių restauracija 
turėjo vykti nenutrūkstamai. 

Deja, atitolusiame nuo miesto 
Pažaislio vienuolyno ansam
blyje darbai buvo vykdomi, 
švelniai tariant, lėtai, todėl 
seserys kazimierietes, per var
gus susigrąžinusios ansamblį, 
čia rado ne tik muziejaus 
ekspozicijos sales, bet daug 

sodai aptverti aukštomis mūro 
ar rąstų tvoromis supa pasta
tus. Soduose auga jau seni, 
bet dar gerai derantys vais
medžiai, daržuose — augina
mos daržovės, gėlės. Rudenį 
Pažaislis kvepia obuoliais. Pri
pildžiusios rūsius žiemai, už
augintu derliumi pasidalina 
su Globos namais, Senelių 
prieglauda, kitais vienuoly
nais. Žiemą gyvenimas vie
nuolyne sulėtėja, mažiau sve
čių, mažiau ekskursijų. Tik 
jaunuolynas nenurimsta. Da
bar vienuolyne šešios nau
jokės: dvi pirmametės ir ketu
rios antrametės. 

Artėjant šventėms, visos se
selės ruošia dovanėles vai
kams. Praėjusiais metais ses. 
Julita tapo Kalėdų seneliu ir 
džiugino ne tik Petrašiūnų pa
rapijos vaikus, aplankė vaikų 
darželius, bet ir savųjų apdo
vanoti nepamiršo. Ses. Virgi
nija ir Jolita jau sugrįžo iš Za
rasų, kur lankė mokyklų 
moksleivius, ses. Rozalija su 
Petrašiūnų parapijos vaikais 
Daruošusi programėles, ke
liauja ir po kitas parapijas. 
Elektrėnų vaikų dienos centro 
mažieji yra susižavėję ses. Sil
vijos ekskursija po vienuo
lyną. Visos seselės dalyvauja 
naktinėse Švč. Sakramento 
adoracijose. 

Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos ypatingasis tikslas 
yra Dievo ir artimo meilės 
darbai, vaikų katekizavimas, 

Pirmoji pavasario vaga Dzūkijoje, kuri laikoma šilčiausia Lietuvos sritimi. Nuotr. V. Kapočiaus 

Pažaislio vienuolyno ansamblis 

sijos iš Kauno, iš visos Lietu
vos, iš viso pasaulio. Vienuolių 
suknelėmis ir gobtuvais pasi
puošusios visus sutinka se
sutės. Dabar Pažaislis jau pa
siruošęs sutikti svečius — 
bažnyčioje gali gauti įvairių 
leidinėlių: nespalvotų ir spal
votų lankstinukų net šešiomis 
kalbomis, kalendorėlių su ste
buklinguoju Švč. Dievo Moti
nos paveikslu, spalvotų atvi
rukų komplektus. Dar 1995 
m. Algis Liepinaitis, viešėda
mas Lietuvoje, tykų vasaros 
vakarą užsukęs j Pažaislį, ne
rado jokio leidinėlio. Ne lei
dinėliai vienuolėms rūpėjo — 
norėjo savo lėšomis ar už gau
tas aukas nors vieną kamal
dulių namelį įsirengti, seną
sias vienuolių kapinėles Pa
žaislio šile apsitverti. Gerai, 
kad sugrįžęs į Čikagą Algis 
nenurimo — jau kitais metais 
seserys turėjo nespalvotus 
lankstinukus lietuvių kalba. 
Gerai, kad pradėtą darbą A. 
Liepinaitis tęsė toliau: skam
bino, ragino, mokėjo patarti, o 
svarbiausia — pagarsinęs ir 
aukų surinko, ir finansiškai 
galėjo paremti. Gražus kelerių 
metų bendros veiklos rezulta
tas: spalvoti leidinėliai keliau
ja po pasaulį, garsindami ne
paprasto grožio ansamblį ir 
vienuolyną. Seserys kazimie
rietes Lietuvoje jaučia rūpestį 
ir globą, yra labai dėkingos vi
siems prisidėjusiems, aukoju
siems. 

Pažaislio vienuolyno ansam
blis yra kultūros vertybė. Vie
nuolynui taikomos Lietuvos 
kultūros vertybių apsaugos 
departamento sudarytos griež
tos paminklų restauravimo, 
remonto darbų normos ir tai
sykles. Restauravimo darbai 
turėtų būti finansuojami iš 
valstybės biudžeto, bet... Ar
chitektūros ansamblį turi glo
boti ir griežtai saugoti kul
tūros vertybių apsaugos de
partamentas. 

Didžiausias sesučių rūpestis 
yra susidėvėjusios stogų dan
gos, kiauri lietvamzdžiai ir 
lietloviai, pastatų naudojimas 
ir jų apšildymas. Kadangi iki 
Pažaislio nebuvo nutiesta du
jų trasa, apšildymui tenka 
naudoti elektros energiją. Ir 
nors jos Lietuvoje pagamina
ma daug, nors valstybė daug 
jos sugeba net paskolinti, sa
viesiems ji labai brangi, ir 
nėra jokių nuolaidų. Todėl 
žiemą šildomi tik tie pastatai, 
kuriuose pastoviai gyvenama. 
Seserys gyvena pietiniame 
vienuolyne, kambarėliuose. 
Šiaurinis vienuolynas, ku
riame galėtų patogiai gyventi 
jaunuolynas, ne tik kad ne
šildomas, bet šią žiemą iš
stovėjo be čerpių dangos. Nors 
seserų pastangomis buvo tvar
kingai pasiruošta s^ogo dengi
mo darbams, Kultūros verty
bių apsaugos departamentas 
šių darbų vykdyti neleido! 

Pažaislio Švč. M. Marijos 
Apsilankymo bažnyčia sudaro 

darnų ansamblį su vienuolyno 
pastatais. Tai vienas žymiau
sių baroko architektūros pa
minklų Lietuvoje. Vis dar 
neužbaigti bažnyčios restaura
vimo darbai: vienuolių choro 
dalyje stovi masyvūs mediniai 
pastoliai, ant jų įsikūrę res
tauratoriai tvarko stiuko lip
dinius, valo freskas. Nors baž
nyčios grindyse yra įrengtas 
apšildymas, žiemą bažnyčia 
uždaroma, didžiosios durys 
uždengiamos izoliacinėmis me
džiagomis, kad į vidų kuo 
mažiau šalčio ir drėgmės pa
tektų. Reikia naujų durų. 
Bažnyčioje vis dar nėra centri
nio altoriaus. 

Nėra Pažaislyje ir didžiau
sios brangenybės, stebuklingo
jo Dievo Motinos paveikslo, 
kurį vienuolyno įsteigėjas, pa
maldusis didikas Lietuvos 
kancleris Kristupas Zigman
tas Pacas 1661 m., gavęs do
vanų iš pop. Aleksandro VII, 
padovanojo bažnyčiai. Seserys 
kazimierietes vis prisimena, 
kad 1928 gegužės 17 d. iš 
Kauno Bazilikos į Pažaislį 
buvo iškilmingai pergabentas 
paveikslas, kad kasmet į lie
pos 2 d. Marijos aplankymo 
šventę suplaukdavo didžiau
sios žmonių minios. Nuo 1948 
m. stebuklingasis Pažaislio 
Dievo Motinos paveikslas yra 
Kauno Arkikatedroje Bazili
koje. Seserys tvirtai tiki, kad 
šventasis paveikslas sugrįš į 
namus. Tik būtinai reikia su
tvarkyti šoninius altorius. Se
serys viliasi, kad atsiras me
cenatas, galintis paremti vie
nuolyną, nes Lietuvos biudže
te šiems darbams pinigai ne
numatyti. 

Galvodama apie seseris ka
zimierietes, visada prisimenu 
vienuolijos įsteigėją Kazimie
rą Kaupaitę — seserį Mariją 
ir noriu pacituoti giliai atmin
tyje įstrigusius žodžius: „Se
suo Marija nuo pat savo už
mojo pradžios gyveno įsitiki
nimu, kad savo planus Dievas 
vykdo per žmones. Ir dabar jos 
(seserys), neturėdamos me
džiaginių išteklių pasitikėjo, 
kad Dievas jas globos ir lai
mins." Sesuo Marija nuėjo 
nepaprastai sudėtingą savo 
gyvenimo kelią. Ir Dievas lai
mino jos darbus. 

Artėjame prie tūkstantmečio 
ribos. Sukruskime ir gerais 
darbais papuoškime Pažaislio 
Švč. M. Marijos Apsilankymo 
bažnyčią. Kas kaip sugeba, 
kaip gali, juk ir leidinėliai 
Pažaislyje atsirado, ir kamal
dulių namelis įrengtas, ir se
nosios vienuolių kapinėlės 
aptvertos tik iš aukų, tik iš 
žmonių gerumo. Pažaislio se
serys atviromis širdimis sutin
ka kiekvieną apsilankantį, 
prisiminkime ir dirbkime Die
vo garbei. 

Atsiliepkite! Vienuolyno ad
resas: Lietuvos Šv. Kazimiero 

kongregacijos 

PIRMOSIOS VAGOS DIENA 
DR LIBERTAS KLIMKA 

Balandžio 4-ji — šv. Izido
rius, artojų globėjas. Senovėje 
šią dieną būdavo ruošiamasi 
arimui. Lietuviui žemelė buvo 
šventa, privalu su ja elgtis pa
garbiai. Per šv. Izidorių šven
tu vandeniu pašlakstydavo 
laukus, saugant būsimus pa
sėlius nuo sausros ir ledų. 
Tam reikalui net specialų kra-
tylą, padarytą iš liepos kar
nos, turėdavo. 

Svarbu arimą laiku pradėti. 
Sakydavo: kol po žiemos arklu 
žemės nepakelsi, nevalia nė 
kuolo tvorą taisant žemėn 
smeigti, antraip javas blogai 
dygs. Blogai, jeigu šį darbą 
valstietis suvėlintų: pūdymą 
balandžio mėnesį nors kaip 
botagu suraižius, ir tai ge
riau, negu per vėlai suarti. 
Kad usnys iš dirvos išnyktų, 
arklą darydavo iš perkūno 
trenkto medžio. Šiame papro
tyje slypi užuomina į proseno-
višką mitą apie Perkūno ir 
Vėlino, požemio dievybės, ne
santaiką. Vėlinąs po Lietuvos 
krikšto tapo folkloriniu vel
niuku. Jis kenkia žemdirbiui, 
dirvoje pridaigindamas usnių; 
tik Perkūnas gali velnią su
tramdyti. 

Ypatinga pirmosios vagos 
diena. Prieš ariant noragai 
kruopščiai nuvalomi ir pate
pami lašiniais, laikytais nuo 
Užgavėnių. Artojas į lauką 
išeidavo šeimininkės lydimas, 
įsidėjęs žiauberę duonos, 
žiupsnį druskos. Prieš kinky
damas, arklį triskart apves-
davo aplink plūgą. Pabučiavęs 
žemę, vagoti pradėdavo prieš 
vėją, iš rytų į vakarus arba 
šiaurę. Pirmosios vagos velė
ną būtinai užversdavo atgal, 
— kad karvės tais metais pie
ningos būtų. Šis paprotys ki
lęs iš tikėjimo, kad išdrasky
ta žemė gali supykti ir neau
ginti pievų žolės. Užverčiant 
velėną, tarsi atsiprašoma že
mės. 

Grįžtantį iš lauko ir žen
giant per slenkstį artoją mer

ginos, pasilypėjusios kur 
aukščiau, perliedavo vande
niu. Tada ir arkliai bus rie
būs, ir javų sausra neišdžio
vins. Praarus kiek dirvos, 
žmonės pirmiausiai sėdavo 
žirnius. Labai greit žirniai 
sudygs, jeigu bus pasėti Mė
nulio jaunatyje. Žemaičiai 
taip pasakydavo: „Jaunam 
Mėnuliui stojant, žirnis, pa
dėtas ant barabano, pašoksta 
aukštyn". Tačiau naudos iš 
tokios sėjos maža; jaunatyje 
pasėti žirniai vis žydi ir žydi. 
bet mažai mezga. Tad geriau 
lukterėti pilnaties, — bus an
kštys pilnos, kad gerai žirniai 
derėtų ir nekirmytų, sėjikas 
pusryčiams valgydavo kiau
lės koją. Joje daug kauliukų, 
— daug užaugs ir žirniukų. 
Tačiau jeigu einant į sėją po 
kojomis pasipintų kiaulė, ge
riau sugrįžti atgalios, veltui 
bus darbas, derlius pražus.. 
Pagal seną paprotį šeiminin
kas pasėdavo žirnių būtinai 
ir šalia kelio, — tebus praei
viui pasiraškyti. Visi šie tikė
jimai išlikę iš labai senų lai
kų agrarinės magijos. Ne
daug Europos tautų juos yra 
išsaugoję taip gerai. 

Iš aprašymų istoriografi
niuose šaltiniuose yra trupu
tis žinių apie orės apeigas 
XVI amžiaus Prūsijoje. Prieš 
išeinant arti, būdavo šven
čiama Pergrubrio šventė. Ši 
dievybė taip šlovinama: „Tu 
nuveji žiemą, tu grąžini pa
vasario smagumą, per tave 
laukai ir sodai žydi. per tave 
slėniai ir miškai žaliuoja!" 
Kaimynai susirinkdavo vie
noje troboje. atkimšdavo 
alaus statinaitę. Vaišes pra
dėdavo aukotojas, išger
damas visų dievų garbei po 
medinį kaušelį alaus. Tik ge
riant nevalia būdavo jo liesti 
rankomis. Kaskart ištuštinęs 
kaušelį, sugriebęs jį dantimis. 
turėdavo permesti per petį. 
Dar ši švente vadinta pavasa
rio sambariais. 

seserų n a m a i , tiKad nebegri*t,J naktys šaltos ir pievų kruša neužbertų. raudonos mar-
Paža i s l i o v i e n u o l y n a s , T. Ma- gos, gelsvos, balt>s — pražydo tulpes visos kartu..." Pagal keturvėjininka 
s iu l io g. 3 1 , K a u n a s , L ie tuva . poetą Kazį Binkį O tulpėmis gėrisi ir maži. ir dar mažesni 
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KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS 
PLB LITUANISTIKOS 

KATEDROJE 
Kovo 5-ąją Lituanistikos 

katedroje, Ilinojaus universi
tete, Čikagoje, buvo suruoštas 
Kovo 11-osios minėjimas. Su
sirinkę lietuviai dėstytojai, 
studentai, universiteto dar
buotojai bei lietuvių kultūra 
besidomintys amerikiečiai ir 
užsienio studentai išklausė 
įdomią paskaitą. Loyola uni
versitete besistažuojanti Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto sociologijos doktorantė 
ses. Daiva Kuzmickaitė skai
tė pranešimą apie Marąuette 
Parko Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos lietuvius. 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 10 d., šeštadienis 

SUSIPAŽINKIME SU DR. ELIGIJUM 
LĖLIU 

1988-aisiais į Čikagos lietu
vių gretas pradėjo įsilieti nau
jieji ateiviai iš Lietuvos. Gau
sumu treCioji banga prilygsta 
antrajai arba yra gausesnė, 
bet tikros statistikos nėra. 
Paskutiniosios imigrantų gru
pės tautiškumo ir religingumo 
sampratos bei su jomis susiju
si patirtis Lietuvoje smarkiai 
skiriasi nuo pirmosios ir an
trosios grupės išgyvenimų. 
Dažnas, per pastarąjį dešimt
metį Lietuvą palikes, tautietis 
save pavadina „pusiau praras
tos kartos atstovu". Penkias
dešimt sovietinės priespaudos 
metų paliko gilius randus ne 
tik Lietuvos ekonominiame, 
visuomeniniame bei politinia
me, bet ir religiniame gyve
nime. Daugelis į bažnyčią te
pradėjo eiti devintojo dešimt
mečio pabaigoje. Per penkias
dešimt persekiojimo metų 
žmonės įprato melstis indivi; 
dualiai, todėl, net pagaliau 
galėdami laisvai lankytis baž
nyčioje, jie nėra linkę susieti 
bendruomeninio gyvenimo su 
Dievo namais. Dalyvavę Mi
šiose, jie dažniausiai nepa- . 
silieka „arbatėlei", bet skuba r u 8 l u- t Amerikoje, nebuvo pri- sitetą Dearborne, kur studija 

namo. Dauguma nėra užsi 

Anužių šeima. Priekyje Matas ir Tadas. Antroje eil. — Vytis, Lina, Marius ir šeimos galva Saulius. 

M ŪSŲ ŠEIMOSE 
POLITINĖ VEIKLA — ANTROJI 

PRIGIMTIS 
Pokarinių lietuvių, įsiku- ziją, įstojo į Michigan univer-

Ses. Daiva Kuzmickaitė 

Paskaitininke pastebėjo, 
kad religija bei Bažnyčia žmo
nėms dažnai užima svarbesnę 
vietą emigracijoje nei Lietu
voje. Jaunoji mokslininkė iš
skyrė tris imigrantų iš Lietu
vos grupes: LX a. pabaigoje — 
XX a. pradžioje į JAV dau
giausia dėl ekonominių prie
žasčių atvykusius, po Antrojo 
pasaulinio karo iš išvietintųjų 
asmenų stovyklų Vokietijoje į 
JAV persikėlusius bei maž
daug nuo 1988-ųjų į šį kraštą 
plūstančius daugiausia ekono
minius imigrantus iš Lietu
vos. 

Įdomu, kad pirmosios „ban
gos" imigrantams katalikišku
mas dažnai' :davo svarbesnis 
už tautiškui ą. Paklausti, kas 
esą, pastarieji neretai atsaky
davo — „katalikai". Carinėje 
Lietuvoje priklausymas Kata
likų Bažnyčiai prilygo pasi
priešinimui rusifikacijai bei 
ortodoksų ideologijai. Nenuo
stabu, kad Čikagos Bridge-
porte jau 1892-aisiais pradėjo 
veikti pirmoji lietuviška 
bažnyčia (Šv. Jurgio). 

Po Antrojo pasaulinio karo 
iš Lietuvos atvykę apie 10,000 
politinių pabėgėlių Čikagoje 
rado jau dešimt pirmosios imi
grantų kartos įsteigtų para
pijų. Antroji imigrantų grupė 
skyrėsi nuo pirmosios savo re
ligingumu — priešingai nei 
pirmosios grupės, po karo at
vykusiųjų katalikiškumas 
buvo paremtas intelektualu
mu ir tautiškumu. Parapijinis 
gyvenimas jiems tapo svarbia 
lietuvybės išlaikymo forma. 
Prie lietuviškų senųjų bei 
naujai įkurtų parapijų ėmė 
veikti šeštadieninės mokyklos, 
pradėjo burtis įvairios orga
nizacijos ir t.t. Galima daryti 
išvadą, kad katalikybė antra
jai imigrantų grupei, kaip ir 
pirmajai, padėjo išlaikyti tau
tinę tapatybę. 

imta kalbėti apie savo duonos vo ekonomiją. Nuo 1997 metų 
. šaltinį — darbą. Daugelis jų, jis yra JAV Lietuvių Bendruo-

registravę parapijose. Kaip buvusių įtakingų asmenų Lie- menės Vidurio Michigano apy-
per dešimtmečius įpratę baž- t u v o j e Amerikoje dirbo sunkų linkės pirmininkas. Šiuo metu 
nyčiai aukoja individualiai ir fizinį d a ž n a i ^ ^ i apmo- taip pat yra PLB valdybos vi-
anonimiškai. Toks elgesys bu
vo tuojau pastebėtas pirmųjų 
dviejų imigrantų grupių, ku
rioms parapijinis gyvenimas 
bei gausus aukojimas vardi
niuose vokeliuose yra įprastas 
reiškinys. 

Tarp neseniai atvykusių ga
lima išskirti tris grupes: 1. 
praktikuojančius katalikus, 
bažnyčią ištikimai lankiusius 
net sovietmečio metais; 2. 
„tradicinius" katalikus, į baž
nyčią einančius pagrindinių 
religinių bei asmeninių šven
čių progomis ir 3. žmones, 
įtikėjusius po nepriklauso
mybės atstatymo Lietuvoje 
arba emigracijoje JAV-se. Yra 
ir agnostikų, kurių į bažnyčią 
neatvedė nei atkovota Lietu
vos laisvė, nei sunki įsikū
rimo Amerikoje pradžia. Mar
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje besilan
kantieji neseniai atvykusieji iš 
Lietuvos čia ateina, vedami 
kelių priežasčių. Vieniems 
svarbiausias yra asmeninis 
ryšys su Dievu. Antriems reli
gija — šeimos tradicija. Pasta
riesiems šv. Kalėdos yra visų 
pirma šeimos, o tik po to — 
Bažnyčios šventė. Tretiems 
svarbiausias savaitinis paben
dravimas su tautiečiais po 
Mišių, pasidalijimas naujieno
mis iš Lietuvos. 

Šiems tautiečiams patinka 
Marąuette Parko bažnyčia, 
savo grožiu, tautinių ir religi
nių simbolių gausa bei litur
gijos pranašumu primenanti 
Lietuvos bažnyčių atmosferą. 
Vyresniųjų parapijiečių gera
noriškumas ir pastangos pade
da dabar iš Lietuvos at
vykstantiems pamažu įsijung
ti į ankstesniųjų imigrantų su
kurtas bei išsaugotas tradici
jas. Žmonės suvažiuoja čia iš 
visos Čikagos, net priemies
čių. 

karną darbą fabrikuose, įmo
nėse, raštinių valyme ar kur 
kitur. Apie savo darbus, lyg 
sutartinai, nemėgo kalbėti. Iš 
pagarbos ir mandagumo, nie
kas jų apie tai ir neklausinėjo. 
Jų pasitenkinimas, kad ir po 
sunkaus darbo, buvo lietu
viškosios veiklos dirvonuose. 
Čia veikla tikrai klestėjo dau
gelį metų. Mes, šios be
mirštančios kartos vaikai, da
bar jau pensijon koją bekelią 
ar jau įkėlę, iš savo tėvų lyg ir 
paveldejome tą nelemtą tylą 
apie savo kasdieninius dar
bus. 

Turiu draugų ir bičiulių. Ge
rai žinau jų pareigas, veiklą, 
pasiekimus lietuviškoje ben 

suomeninių reikalų komisijos 
vicepirmininkas. Bendruome
ninę veiklą pradėjo dar gim
nazijoje, atnaujindamas Jau
nimo sąjungos skyrių Detroite 
ir jam pirmininkaudamas dve
jus metus. Studijuojant uni
versitete, Vytautas Kutkus jį 
?akvietė LB Krašto valdybon. 

'ia, esant jauniausiu nariu, 
jam teko organizuoti politinę 
ir jaunimo veikla. 

Politinė veikla Sauliui buvo 
tarsi antra prigimtis. Poli
tinėje arenoje jis dirbo dvylika 
metų. Paskutiniuosius keturis 
metus jis buvo Michigano se
nato daugumos vado štabo 
vedėjas. Šiose pareigose esant, 

druomenėje. Tuo pačiu tektų J° t f a k * hm0 trisdešimt mili-
raudonuoti, jei manęs kas pa- J o n u d o t e r i u *»«***•» ir dau-
klaustų, kaip jie duoną už
sidirba. Ir manoji karta apie 
savo darbus mažai kalba. Tad 
sveikintina prieš kurį laiką 
„Draugo" įvesta kertelė „Mūsų 
šeimoje", kur pristatomi nauji 
veidai, nauji pasiekimai. Vie
ną tokių veidų noriu trumpai 
pristatyti. 

Saulius Anužis gimė 1959 
m. kovo 6 d. Detroite. Taigi, 
šiemet švenčia keturiasdešim
tuosius metus. Baigęs Bishop 
Borgess katalikišką gimna-

Vyresnieji lietuviai tik ap
gaili, kad, kiek prasigyvenę, 
naujieji imigrantai vis daž
niau keliasi į priemiesčius ir 
atitolsta ne tik nuo parapijos, 
bet kartais ir nuo lietuvių ben
druomenės. Tačiau dažniau
siai net į priemiesčius iš-
sikėlusieji sugrįžta į Marąuet
te Parką savaitgaliais. 

Po paskaitos ir lietuviškų 
užkandžių klausytoji i išsi
skirstė, geriau supratę išei
vijos santykį su Katalikų Baž
nyčia. 

Jurgi ta Baltrušaitytė 

Dalis PLB Lituanistikos katedros Kovo Vienuoliktosios minėjimo dalyvių. 

giau negu keturi šimtai dar
buotojų. Du kartus, 1982 ir 
1984 metais, Saulius kandida
tavo į Michigano valstijos At
stovų romus. Teko pralaimėti. 
1984 metų rinkimuose pra
laimėjo tik 174 balsų skirtu
mu (iš 8,000 balsų). Prieš sep
tynerius metus jis išėjo iš 
valdiško darbo ir su partneriu 
įkūrė Coast to Coast Telecom-
munication bendrovę, kuri 
Michigano ir šešių kitų val
stijų klientūrai teikia telefono 
ir elektroninio susižinojimo 
tinklo („Internet") ryšius. Šiuo 
metu ši bendrovė turi šešias
dešimt du darbuotojus. Metinė 
apyvarta viršija dvi dešimtis 
milijonų dolerių. Sąjūdžio 
metais buvo labai aktyvus po
litinis veikėjas Lietuvos reika
lams. Daug Sąjūdžio veikėjų ir 
kitų asmenų apsilankė Michi
gano valstijoje. Atvykę svečiai 
stebėjo kaip veikia politinė 
sistema demokratijoje. Tuo 
pačiu prekybininkai, banki
ninkai bei kiti turėjo galimybę 
pasimokyti ir, savo nuožiūra, 
megzti santykius su JAV po
litikais ir prekybininkais. 
Konkrečiai paminėsiu keletą 
asmenų, kurie vienaip ar ki
taip pasinaudojo Sauliaus 
pažintimi, atidariusi duris į 
svarbius kontaktus. Tai da
bartinis ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius, bu
vęs ministras pirmininkas ir 
dabartinis Pramonininkų aso
ciacijos pirmininkas Bronislo
vas Lubys, buvęs Lietuvos 
banko pirmininkas ir dabarti
nis Taupomojo banko pirmi
ninkas Romualdas Visoka
vičius. Taip pat talkino Juo
zapui Budrikui, „Pas Juozapą" 

parduotuvės savininkui, ir An
tanui Andriulioniui, „Snaigės" 
fabriko direktoriui Alytuje. 
Pavardėmis nepaminėti lieka 
daugelis deputatų, valdžios 
pareigūnų bei prekybininkų. 

Saulius yra aktyvus skautas 
nuo penkerių metų amžiaus. 
Šiuo metu yra „Žiburio" litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tete. Vienas iš JAV LB Lan-
singo apylinkės steigėjų, de
šimtį metų buvo valdybos 
vicepirmininku. Pirmininkas. 
kaip jau buvo minėta, nuo 
1997 metų. Jo iniciatyva apy
linkės pavadinimas pakeistas 
iš Lansingo į Vidurio Michiga
no apylinkę. Tuo norėta tiks
liau apibrėžti narių gyvena
mas vietas ir padidinti gali
mybę veikti politinėje srityje. 

Sauliaus pastangomis buvo 
įsteigtas Lietuvių jaunimo są
jungos skyrius Michigan State 
universitete. Šis skyrius, kar
tu su lietuviais studentais iš 
kitų universitetų, šių metų ba
landžio mėnesį dalyvaus NA
TO viršūnių konferencijoje 
Washington, DC. Ten jie pla
tins informaciją, liečiančią 
Lietuvos įsijungimą į NATO. 

Saulius rūpinasi lietuviškojo 
jaunimo įtraukimu lietuviš-
kon veiklon. Žinodamas, kad 
jaunimas vengia formalių su
sirinkimų ir oficialaus pri
klausymo organizacijoms, jis 
jau keletą metų, ryšium su 
futbolo rungtynėmis East 
Lansinge, organizuoja lietuvių 
gegužines prie automobilių. 
Jos kasmet pritraukia kelias 
dešimtis dalyvių. Pernai to
kioje gegužinėje netikėtai da
lyvavo Lietuvos Respublikos 
pareigūnai Darius ir Aušra 

Semaškai, kurie tuo metu uni
versitete lankėsi tarnybiniais 
reikalais. Saulius yra sudaręs 
43 asmenų politinio veikimo 
komandą, kuri kuriuo nors 
opiu reikalu kasmet kelis kar
tus skambina savo Atstovų 
rūmų nariams ir senatoriams. 

Nors Sauliaus kasdieninis 
darbas nebėra politinis, jis to
liau palaiko ir kultivuoja as
meninius santykius su At
stovų rūmų nariais ir sena
toriais. Jam laisvai prieinami 
abiejų politinių partijų žmo
nės, su kuriais daugelį metų 
dirbo politinėje valstijos ir 
krašto veikloje. 1980 metais 
Saulius buvo išrinktas dele
gatu į Respublikonų partijos 
suvažiavimą „Republican Na
tional Convention"). Michiga
no Respublikonų partijoje bu
vo išrinktas tris kartus, viso 
šešeriems metams, į Centro 
komitetą. Šiuo metu yra ak
tyvus George W. Bush finansų 
telkimo komiteto narys. 

Netolimoje praeityje, 1992-
96 metais, organizuojant rin
kimus ir finansinę paramą, 
buvo Michigano atstovų rūmų 
respublikonų rinkimų komite
to vicepirmininku. Kas savaitę 
„Internete" informuoja apie 

Miško sanitaras — genys 
margas, žmogaus gyvenimas 
dar margesnis. Gimsta žmo
gus ir kartu atsineša savo li
kimą, savo gyvenimo kelią. 
Tik niekas neprašo ir negali 
parašyti žmogaus gyvenimo 
dienotvarkės. Nežinai kur 
gimsi, kur užaugsi ir kur pa
sensi. Nežinai kaip suksis is
torijos ratas, kur gyvenimo 
vėjai tave nublokš, juk esi 
žmogus — maža didžiulės 
žemės dulkė. Kur bebūtum — 
žmogus gyveni, dirbi, gegutė 
negailestingai skaičiuoja me
tus. Sutinki vis naujus 
žmones, surandi naujus drau
gus. Tačiau nevalia pamiršti 
ir senųjų draugų, bei pra
bėgusių metų. Atrodo visi tau 
šypsosi, malonūs, bet geriau
siai pažįsti žmogų, kai ištinka 
netikėta nelaimė, tada tikrai 
supranti ir pajunti, kas yra 
vertas žmogaus vardo. 

Susidūriau su problema: ar
timam žmogui skubiai buvo 
reikalinga akies operacija. Gal 
kas pasakys: „Kas čia tokio, 
Čikagoje gydytojų galybė". 
Aišku taip, bet neužtenka kie
kybės, reikalinga ir kokybė, o 
be to kosminės kainos. Jei 
žmogus neturi sveikatos drau
dimo, praktiškai nelabai įma
noma tai padaryti. 

Likimas lėmė sutikti dr. 
Eugenijų Lėlį. Jis labai grei-

JAV LB pastangas Lietuvos 
priėmimo į NATO reikalu. 

Vedęs Liną Alksninytę. Su 
žmona lietuviškoje dvasioje 
augina ir auklėja gražią šei
mynėlę. Tai keturi sūnūs: Ma
tas (10 metų), Tadas (8 m.), 
Vytis (7 m.) ir Marius (3 m.). 
Vytukas buvo pakrikštytas 
prel. Vasiliausko Vilniaus ka
tedroje. Vaikučiai šeštadie
niais lanko „Žiburio" lituanis
tinę mokyklą Southfielde prie 
Detroito. Jie taip pat priklau
so lietuvių skautų organizaci
jai. 

Romualdas Kriaučiūnas 

tai, labai nuoširdžiai ir priei
nama kaina suorganizavo ir 
atliko operaciją, labai gerai ir 
sėkmingai. Nuoširdžiausias 
ačiū šiam nuostabiam jaunam 
daktarui! Stebėdamas jį, jo 
darbo kabinete, susidariau 
įspūdį, kad jis pasirinkęs pro
fesiją iš pašaukimo; rūpes
tingas, maloniai nusiteikęs 
padėti kiekvienam, pravėru
siam jo kabineto duris. 

Stebėjau jį apžiūrinėjantį 
pacientą, susirūpinusį, palin
kusį prie aparatūros ir lygi
nau jį su lietuvišku palaukes 
beržu. Duok, Dieve daugiau 
tokių lietuviškų beržų, nepra
radusių nuoširdaus noro 
padėti kitam, suprasti, atjaus
ti, patarti. 

Turintieji problemų, ypač 
neseniai atvykusieji į šią šalį, 
kreipkitės į šį nuostabų gy
dytoją dr. Eligijų Lėlį, jo darbo 
kabinetas yra 1192 VValter St. 
Lemonte. Tikrai pasijausite 
kaip po paties artimiausio 
žmogaus gerumo skraiste. 

P. Pranas 

Linksmai nusiteikęs Lukas Si-
liūnas, Viktorijos ir Dariaus Si-
liūnų sūnus, visai nesijaudina, mo
deliuodamas vaikiškus drabužėlius 
pavasarinėje „Žiburėlio", Montes-
8ori mokyklėlės madų parodoje. 

Po daugiau kaip 17 metų savanoriško darbo kaip ..Pasaulio lietuvio" 
žurnalo administratore. į „pensija" pasitraukė Baniutė Kromenė su jai 
talkinusiu vyru Romu Kronu. Ta proga PLB valdyba suruošė jiems 
padėkos pietus. Nuotr. Gražinos Kamantienės 

Muzikas dr Bronius Kazėnas, St. Petersburg. FL. mišraus lietuvių choro 
ir vyrų dainos vieneto ..Aidas" vadovas, su savo dukrele Aleksa St Pe
tersburg miesto š m Tautybių festivalyje Nuotr Elvyros Vodopalienės 
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AMERICAN TRAVEL ABROAD. 
a leading tour operator to Europa, 
is looking for a reservation agent 
vvith travel background Ejrpenėnce 
in SABRE. APOLLO a plūs. Mušt 
be fluent in Lithuanian and English 
and conversant in Pohsh Good 
vvorking condrtions and excellent 
pay. Please fax resumes to 
773-407-07O1. 

AMERICAiY-rrpS^A NBROAD,INC. 
• y* 

MAIN OFFICE 
5316N.MILWAUKEE AVE., 

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

^k ^ \ £* per minute 
^ T ^ W % ^ Anytime 

to LITHUANIA 
Low Rates (Contl .USA): 

• Such as, IL lt, Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other states 8.9c 

• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 99cond bllling 
Friendly amrvice 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-754-1910 
310-395-5578 • Fax 310395-4449 

828-11 th St. #3 
Santa Monica, CA 90403 
markete) 9 ix.netcom.com 

XX 
&> 

'<a 
j FAYASAUOK^YŪ^O© 

• \ Ryga 
j ^ \ Kijevas 
W Lvovas 

y S Minskas 
n y Vilnius 
vĘW Maskva 
^W St. Peterburgas 

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

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL. 773-489-4999 

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

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773438-8888. 

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

NILES OFFICE 
9509NAHLWAUKEE 

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

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 

IR GYVYBES DRAUDiAAS. 
AgtnUt Frank Zipok ir Off. Mgr. Auka* 

S. Kana kata MuvHkai. 
FRANKZAPOU8 

3206 1/2 Weet 9601 StnMt 
TeL (708) 4244854 

(773) 681-8664 
SIASYS' CONSIRUC TION 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'skirto*', 

•soffits', 'decks', "gutters*, plokšti 
ir *shrngle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Beneti», M. 630-241-1912.% 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą 

'.condominium) Oak Lawn*e. 
Parketas, privati skalbykla ir 

earažas. gražus kiemas. 
Skambinti 1-708-425-1775 

BALZEKAS 
MOTORS 

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

Finansavimas 
be pradines įmokos! 

1 

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

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

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

Dal ias In Home Care Ai;«Ticy. Ine 
iiVe provide the following services: 

• in home care 
• House deaning 
• Baby sirting 

Licensed and bonded. Cal l D a t a : 
3 1 2 - 3 7 1 - 4 4 4 5 or 7 7 3 - 2 4 7 - 0 1 2 9 

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

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

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

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU B Ū D U H 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sOriai be priedų, be druskos, šoriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli* skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrubscheese.com 

Michigan Frm Cheese Dairy. ne 
4295 Millerton. Fantam, y i 494 'Q 

Ar žinote, kad VVestern 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 
Informacini 
teikiama tol 
1 800 325 6000 

Siusti p in igus per VVestern Un ion taip saugu ir groita, 
lyg JUS p.'its juos nuvoztumot1 

VVESTERN MONEV 
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. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4931 W. 95 th St.. 
OakLavvn, IL 60453 

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

Tel. rastinė 708-424-4425 

A M t a t CONSTKUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbtng" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

a p š i l d o m a * 4 k a m b . 
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

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

Marijos Seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 

Vilią Maria, P.O. B o s 155 
Thompson, Ct. 06277 

RIVERDAlr AUIOMOTIVL 
Transportuojame fa- pftr<iaaw pfrtuc*! 

naudotą aulo. Pigiai parduodame ilsimo 
kejimui: remontuojame po avariją; atsta-
lomc auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatui 

Skambinti Rimui teL 7tt-2«l-«S8t. 

leikotiM medžio apdailos 
darbams patyrusio asmens. 

Kreiptis: pirmd.-penktd. 
9 v.r.- 4 p.p. 

Tel . 312-733-5886 

Ieškome patyrusio 
baldu aptraukėjo. 
Kreiptis, pirmd.-penktd. 
Tel. 312 -733-5886 

773-585-9500 

alls to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the rest of Ihe vKOrtd - arty day, anytime. 
We also offer prepaid Caffing Cards: calls te Lithuania 37 c/min. 

For information callAOF International: 
(K«M l.MO-449-0445 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjom8 k o m _ 

panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-778-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

ryieinamomts kainomis. 
Draudrnas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8998 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

R S E J S 

KAVINĖ 
350 N . Clark. Chicago, I t 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Nekilnojamo turto 
GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
REALT0RS 

(773)5904206 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Grrtj&f 
21. 

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

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veKui. 

Realmart g fen 
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 U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pater 312-308-0307 
Fax773-585-39»7 

Grėuy, 21. Acx»nt 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IMmois 60453 
Omare* (708)423-9111 
Voice Mai (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-6120 
Ra*. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairiu nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
RE^fK* HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• .Jbreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikagos Šiaurėje ir Siauriniuose priemiesčiuose 
perkam ar parduodant nuosavybes, kreipkitės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

COUDUJOU. 
3 S H H C R ^ 

BjBjaVMMN 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave 
Evansion. IL60M1 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 
akubiliusl? aol.com 

^ ^ k * * . NEKILNOJAMO TURTO 

l 1 - ^ ! ONFOltIIIACUA) 

Prieš perkant namą, svarbu 
žinoti paskolos gavimo sąlygas 
ir jos dydį. Tai darbas, kurį 
pagal jūsų finansinius duo
menis atliks nekilnojamojo turto 
agentas arba paskolos davė
jas. Jis paskaičiuos, kokio dy
džio paskola jums gali būti 
suteikta. Tačiau tai negaran
tuoja, kad jūsų prašymas bus 
patenkintas, bet tai padės nu
statyti ribas, kuriose bosite pa
jėgus įsigyti nekilnojamąjį tur-
tą.Oaugiau informacijos jums 
suteiks 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 
AUŠRA PADALINO 
4545 W 67th Street 
CNcaoo. IL 60629 
Tai 773-767-2400 

mm 

http://ix.netcom.com
http://www.andrubscheese.com
http://aol.com


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalu Taryba 

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

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

MIRTIS, LAIDOTUVĖS, IR KAS PO TO? 
Žmonės gyvena, dirba, taupo acct.). Dar kitas būdas užmo-

ir retas pagalvoja, kad viską, keti už laidotuves — naudoti 
ką uždirbo, sutaupė reikės pa- savo kredito kortelę. Išlaidos 
likti. Po mirties nieko neberei- laidotuvėms bus laikomos 
kės. Gyvenimo darbai, vargai kaip paskola ir grąžinamos iš 
ir rūpesčiai užsibaigia tą mi- palikimo. Jei visi palikimo 
nutę, kai mes atsisveikiname 
su šiuo pasauliu. Kai paliksi
me šį pasaulį, neužbaigtus 
mūsų darbus ir rūpesčius tu
rės kažkas užbaigti, mūsų tur
tu pasirūpinti. Turės kažkas 
pasirūpinti laidotuvėmis, už
mokėti neužmokėtas sąskai
tas, mokesčius ir t.t. Kai lieka 
vyras, žmona, ar vaikai, jie rū
pinasi laidotuvėmis ir visais 
reikalais, kaip „probate" mo
kesčiais ir pan. Laikotarpis po 
artimo žmogaus mirties liku
siems artimiems yra sunkus, 
bet jie negali tik liūdėti, rei
kia užbaigti jo Šios žemės gy
venimo reikalus. 

Yra žmonių, kurie neturi gi
minių, artimųjų. Jų paliktus 
neužbaigtus reikalus, jei nebu
vo pasirūpinta kitaip, užbaigs 
miestas, valstybė ar pan. Mes 
nei vienas nesame sudarę su
tarties su Aukščiausiu, kaip il
gai gyvensime ir kada mirsi
me. Niekas nežino valandos, 
nei dienos, kada tai atsitiks. 
Todėl visi turėtumėme sutvar
kyti savo žemiškus reikalus, 
kad likusiems būtų lengviau, 
kad mūsų santaupos, turtas 
neatitektų kam nenorime, kad 
likusiems artimiesiems nebū
tų sunku užbaigti mūsų že
miškų reikalų. 

Patariama atkreipti dėmesį į 
kelis dalykus, kad mirusio rei
kalų sutvarkymas būtų leng
vesnis. 

1. Patikrinkite, ar nėra 
paliktų laidojimo nurody
mų, jei nežinote, kokių laido
tuvių miręs asmuo norėjo. 
Kartais nurodymai likusiam 
gyvajam yra palikti bendros 
informacijos laiške ar šiaip 
kur įdėti prie kitų dokumen
tų. Pasitikrinkite, ar už lai
dotuves nėra iš anksto su
mokėta, nes daug žmonių tai 
daro. Advokatai, šios srities 
žinovai, skatina savo klien
tus palikti nurodymus, kaip 
norėtų būti palaidoti, ir už 
laidotuves užmokėti. Taip at
puola likusiems gyviems ras
ti lėšų laidotuvėms ir rūpes
tis, kokias laidotuves ruošti. 
Šis laikotarpis artimiesiems 
yra labai sunkus, pilnas emo
cijų ir kartais padaromi blogi 
sprendimai. Jei už laidotuves 
iš anksto nesumokėta, liku-
sis gyvas vyras ar žmona gali 
išimti pinigus iš bendrai tu
rėtos banko sąskaitos (joint 

dokumentai sutvarkomi grei
tai, tai tuos pinigus, išleistus 
laidotuvėms, galite atgauti 
mėnesio gale. 

2. Jei esate testamento 
vykdytojas, kreipkitės į ad
vokatą ir buhalterį (accoun-
tant). Jei miręs asmuo netu
rėjo savo buhalterio ir advo
kato, turite pats susirasti. 
Jums reikės advokato, kuris 
paaiškintų testamentą ir pa
dėtų praeiti pro „probate", jei 
to reikėtų. Jums reikės bu
halterio palikimo vertę aps
kaičiuoti, užpildyti valstybės 
ir federalinių mokesčių for
mas. Federalinius palikimo 
mokesčius reikia mokėti, jei 
asmuo mirė 1999 metais ir 
paliko kitiems asmenims, išs
kyrus vyrą/žmoną, daugiau, 
negu 650,000 dol. Ieškant ir 
pasirenkant advokatą ir bu
halterį, derėkitės dėl žemes
nio atlyginimo už jų darbą. 
Atminkite, juo didesnis pali
kimas, tuo daugiau erdvės 
turite deryboms, nes advoka-

mui sutvarkyti yra duodama 
nemažai laiko. Bet jei į pali
kimą įeina verslas ir nekilno
jamas turtas, tai, reikalus bet
varkant, tie 9 mėnesiai greit 
praeina. Jei velionis buvo 
„corporate executive", reikia 
daryti greitą nuosprendį dėl jo 
„stock options". 

4. Pagalvokite apie paliki
mo atsisakymą. Jei esate se
nas ir paveldėjote, sakykim, 
dėdės palikimo dalį, ir taip pat 
pats esate turtingas, galite 
savo palikimo dalies atsisaky
ti. Bet jūs negalite nuspręsti, 
kam ta dalis gali būti paskir
ta. Jei įnirtumėte anksčiau, 
negu dėdė, jūsų dalis bus 
paskirstyta pagal testamento 
nurodymus. Tačiau, jeigu dė
dės palikti pinigai, jums jų 
atsisakius, atitektų jūsų vai
kams, tai jums atsisakyti sa
vo dalies būtų labai protinga 
ir finansiškai patartina. Su
taupytumėte nemažai „estate 
taxes", nes tie pinigai eitų iš 
karto jūsų vaikams — ne pir
ma jums, o paskui jūsų vai
kams. Iš rankų į rankas 
ėjimas kainuotų papildomų 
palikimo mokesčių. Perleis-
dami dėdės palikimą vai
kams, sutaupytumėte vienus 
palikimo mokesčius. Jei no
rite atsisakyti palikimo da
lies, galite tai padaryti laike 
9 mėnesių. Per tą laiką nega
lite imti iš palikimo nei pro
centų, nei palūkanų, nes tai 
gali sugadinti galimybes atsi
sakyti palikimo dalies. 

Žmonių gyvenimas yra su
dėtingas ir pilnas įvairių rū
pesčių. Mirus jūsų rūpesčiai 
pasibaigia, bet pasilikusieji 

vimus ir t.t. Raskite laiko tai 
padaryti! 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne", 1999. 02. 
17. 

tui ir buhalteriui paprastai 
užmokamas tam tikras procen- "artimieji turi sutvarkyti ir 
tas. Jei palikimas turi tik gali- užbaigti jūsų žemišką kelio-
mus parduoti vertybių popie- nę. j^g galite padėti artimie-
rius, galite derėtis dėl žemes- 8 į e m s sutvarkyti testamentą, 
nio mokesčio. Kitaip yra, jei į palikdami gražiai sutvarky-
palikimą įeina verslas, nekil- ^g įvairius dokumentus, su-
nojamos nuosavybės, arba pa- rašytus laidotuvių pageida-
likimas yra keliose ar kelioli
koje valstijų. 

3. Atsikvėpkite! Kai laido
tuvių reikalai sutvarkyti ir jūs 
jau kreipėtės į advokatą ir bu
halterį, padarykite pertraukė
lę, atsikvėpkite. Likęs gyvas 
vyras/žmona, ar testamento 
vykdytojas gali būti tiesiog 
„apgultas" nuosavybės parda
vimo agentų, investavimo pa
tarėjų, šeimos narių, visų, no
rinčių gauti palikimo dalį. 
Pasakykite jiems, kad jokie fi
nansiniai sprendimai nebus 
daromi mažiausiai vieną mė
nesį. Šios srities advokatai pa
taria savo klientams neišimti 
palikimo turto palūkanų ar 
procentų 30 dienų, jei nebūti
nai reikia pinigų. Saugokite 
visus dokumentus, jei išimate 
procentus ar palūkanas. Po 
mėnesio kreipkitės į advokatą 
ir pradėkite reikalus tvarkyti. 
IRS — Internal Revenue Ser
vice tikisi gauti „estate taxes" 
— palikimo mokesdus — jei 
tokių būtų per 9 mėnesius nuo 
mirimo datos. Mažam paliki-

Perkate utomobO)? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ka tik atvyko* į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galestt* sėst ui vairo ssandlen! 

(630)2072748 

LemonML 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Starto at $125,900. 

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

TcL 430-257-3305 

IŠRINKIME 
CARLOS J. HEMPHILL, SR 

ALDERMAN — 15th WARD 
Išrinktas 15-tosios apylinkės seniūnu, a i dėsiu dideles 
pastangas, kad: 

• mūsų apylinkė būtų saugi — be narkotikų, 
gaujų ir kriminalistų, 

• visiems gyventojams miestas tefldų aukščiausio 
lygio patarnavimus,. 

• mūsų apylinkėje visi pajėgtų apsigyventi. 
• visada užtektų lėšų mūsų mokykloms, parkams 

ir bibliotekoms. 
Mes džiaugiamės ir įvertiname mūsų apylinkės etnini 
įvairumą. įvairių amatų k profesijų žmonės, gyveną, oTrbą 
ir auginą šeimas, kaip geri kaimynai — didžiausias šios 
apylinkės turtas! Aš įvertinu čia gyvenančių lietuvių paramą 
ir tos paramos prašau jūsų š. m. BALANDŽIO 13 DIENĄ 

A COMMUNITY LEADER 
• * • «ft 4c 

A COMMUNITY BUILDER 

CARLOS J. HEMPHILL, SR. 
15TH WARD ALDERMAN 

PUNCH11 
APRR.13 

CitiKru for Cwto« J Hemphill. Sr. 

Ieškome darbininko ik| metų 
sezonui, vyresnio amžiau* (gal 
pensininko), kuris nebijo H M lau
ka fizinio darbo. Turi turėti visus le
galus darbo dokumaritua (žalą 
kortele), taip pat ir savo auaiaiaM-
mo priemones, rraoziej uzoarDst 
nebtogae; valau alga bus paket-
ta.Skambinldts (708) 4SS-0638 

Lietuvių Tautnes kapines 
8201 S. Kaan Ave.Jutace, IL 
00458-1720 

BARRON'S MACHINE 

specially designed for 
potatoes, 

pancakes & kugelis 
Grades 10 Ibs in 3-5 min. 
Wt. of machine 14 tbs, 
ht. 12-1/2", tength 12"; 
l-l/2hotsepower. 
172S rpm. Price 1295 
(25 yra. etpertenet) 
Lifetifflc waftanty. 

• 
Handcrafted afc 

JIM'S BODY SHOP 
209 VV. Corning 

Peotonc, IL 60468 
Tel. 708-258-3555 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

1984 m. balandžio 13 d. staiga Amžinybėn iškeliavo 
mano mylimas Vyras, mūsų brangus Tėvas ir mielas 
Žentas 

A.tA. 
VINCAS IZOKAITIS 

Nors laikas bėga, bet jo atminimas visuomet gyvas 
mūsų širdyse. Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Šv. 
Petro bažnyčioje Dauglas/Saugatuck, MI. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Vincą ir, kartu su mumis, už jį pasimelsti. 

Žmona Elytė Izokaitienė ir sūnus Juozas 
Dr. Antanas Izokaitis su šeima 
Juzefą ir Leonas Venckai 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 10 d., šeštadienis 

• ^ * 

^r s • 
<S Neringa Inc. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 

organizuoja ir praveda stovyklas 
"Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

f99m. 'MERIMCOS' STOVYKLOŠĮ 
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 d d - vaikams 10-16 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų ~ 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų K-*>J9 
rugpiOcio 1-7 d.d. • šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS <JJ 
rugpiūcio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų " • 
rugpiučio 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: neringaiQyahoo.com 
m 

Show the world that you support NATO 
expansion by displaying this bumper sticker. 

EXPAND NATO 
ESTONIA - LATVIA LITHUANIA 

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

Cost: US$3.00 / Can.$4.00 each. 
For every five you get one extra sticker for free. 

Plcasc make cheeks payable "United Baltic Appeal, Inc." 
mail to BATUN, 115 West 183"1 Street, Bronx, NY 10453. 
Tel. (718) 367-880t-BATUN" is Baltic Assoc. to the UN 

BARRON'S MACHINE 

specially designed for 
potatoes, 

pancakes & kugelis 
Grades 10 Ibs in 3-5 min. 
Wt.of machine 14 lbs, 
ht l2-l /r , lengthir ; 
1-1/2 horse power. 
1725 rpm. Price $295 
(25 yri. eeperience) 
Liietime vvarranty 

• 
Handcrafted at: 

JIM'S BODY SHOP 
209 VV. Corning 

Peotone, IL 60468 
Tel. 708-256-3555 

"Draugo" spaustuvė ieiko 
"part-time" darbininko, 

vyro arba moters. 
Tel. 773-585-9500 

maftidorui 
For uniąue Lithuanian 

Arts and erafts, 
please visit 

ridana. cosa 

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 U , 
U Ž P U I K I A R Y Š I O 
K O K Y B Ę I R P A Č I A 

M A Ž I A U S I A K A I N A I 

A.IA. 
SESUO M. FRANCETTA 

VENDZELIS 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 

š.m. balandžio 8 d. sulaukusi 75 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Chica

go, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 54 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: sesuo vienuolė M. Josine, SSC ir kita sesuo 
Stella Johnson, jos vyras David; taip pat daug dukte
rėčių ir sūnėnų. 

Velionė pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, sekmadienį, balandžio 11 
d. 10 vai. ryto, o atsisveikinimo apeigos 7 vai. vakaro. 
Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, balandžio 12 d. 9:30 
vai. ryto. 

Po šv. Mišių a.a. Sesuo M. Francetta bus palaidota 
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seslės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Johnson šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 
• Patogioje vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

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

Yra darbas dviem asmenims 
stangos namuose. 

Reikalingas leidimas dirbti, 
vidutiniška anglų kalba. 

TeL (847) 608-7414. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ MREKTOĮUŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

B30-257-86S2 
888-615-2148 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

•4 J i Veido nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

pokylių salės - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 svečių 

Ir 
40 M 60 avečių 

, ! * * * * * 
a t i o t 10 0 * 
60 M 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

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

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

4330 So. California 4605 So. HermKaga 
10727 S. PulaskJ Rd. 5948 S. Archar Ava. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

CHICAGO 1-773-478-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-9M-7600 

12S iki 175 svečių 

225 iki 550 svectų 

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 6 5 2 5245 

m CIA GALĖJO BOTI JŪSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS 

http://neringaiQyahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje" balandžio 14 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodomas dokumentinis filmas 
— „Karas po karo", kurį pa
ruošė Lietuvos TV, 1998 m. 
Režisierius — Edmundas Zu-
bavičius. Tai Lietuvos istorija 
— liudijanti mūsų tautos pasi
priešinimą okupantams. Čia 
surinkti istoriniai įvykiai, že
mėlapių vietovės, vaizdai ir fo
tografijos asmenų, kurie tuose 
įvykiuose paliko mūsų tautai 
istorinį paminklą. Šį filmą 
„Seklyčiai" parūpino istorikė 
Skirmantė Miglinienė. Nepra
leiskite progos — atvykite ir 
pamatykite. Bus ir bendri pie
tūs. 

Inž. Bronius Nainys kal
bės apie dabartinę Lietuvos 
politiką Cicero lietuvių sek
madienio kavos klube balan
džio 11 d. 12 vai. po šv. Mišių. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius norin
čius nuveš autobusu iš Le
monto į „Carmen". Autobusas 
iš PL centro išvyks 2 vai. p.p. 
ir po spektaklio grįš atgal. Re
zervacijoms skambinti 630-
243-0791. Kelionės bilietą ga
lima įsigyti ir šį sekmadienį, 
prieš ir po 9 bei 11 vai. r. Mi
šių prie Pal. J. Matulaičio mi
sijos PLC. 

Lietuvių fronto bičiuliai 
balandžio 17 d. Ateitininkų 
namuose, Lemorlt, IL, rengia 
Vidurio vakarų konferenciją, 
kuri prasidės 10 vai. ryto. Be 
įvairių organizacinių praneši
mų, vyks keli pokalbiai. Vie
nas jų analizuos LFB veiklos 
viziją ateičiai, o kitas pažvelgs 
į 1941 m. tautos sukilimo ver
tinimą Lietuvos Respublikos 
Seime. Taip pat 2 vai. po pietų 
adv. Povilas Žumbakis kalbės 
apie įvairius reiškinius Lietu
vos vyriausybėje ir visuome
nėje. Konferencija baigsis 6 
vai. vak. bendra vakariene. 
Kviečiame visus bičiulius ir 
svečius, kurie domisi šiais 
klausimais, dalyvauti. 

Stovyklavimo reikmenų 
Lietuvos skautams ir skau
tėms vajų ruošia Čikagos 
„Aušros Vartų7„Kernavės" 
tunto vyr. skautės kandidatės. 
Reikalinga: darbo apranga — 
tamsiai mėlyni stovykliniai 
marškinėliai, džinsai, lietpal
čiai, trumpos kelnės, žibintu
vėliai, gertuvės, tušinukai, 
spalvoti pieštukai bei krei-
dutės, peiliukai, klijai ir kiti 
stovykliniai reikmenys. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio va
jaus. Reikmenys bus renkami 
iki gegužės 15 d. Aukoja
miems daiktams dėžės pasta
tytos Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, koridoriuje prieš 
Pal. J. Matulaičio misiją ir 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
prieš įėjimą į didž. salę. Pagei
daujant daugiau žinių prašo
ma skambinti Rimai Griauz-
dytei, tel. 708-442-0397, arba 
Renatai Navikaitei, tel. 630-
257-5078. 

Brighton Parko metinis 
festivalis-karnavalas ant 
So. VVestern Ave. S.m. liepos 9, 
10 ir 11 d. (tarp 44 ir 45 St). 
Visas dienas pradžia 12 vai. 
p.p. iki 10 vai. vak. 

„Pensininko" žurnalo re
daktorius Karolis Milko-
vaitis atvyksta iš Kalifornijos 
dalyvauti žurnalo 15 metų su
kakties minėjime balandžio 24 
d. „Seklyčioje". Kviečiame vi
sus žurnalo dabartinius ir bū
simus skaitytojus dalyvauti. 

Marija Reinienė, pirmoji 
Draugo fondo narė ir garbės 
narė, pavasario vajaus proga 
įteikė 150 dol., prie ankstyves
nių 1,850 dol., su dviem tūks
tančiais įnašų labai padėdama 
DF pasiekti milijoninio kapi
talo. Jai reiškiame padėką ir 
kviečiame visus DF garbės na
rius pasekti šiuo gražiu pa
vyzdžiu „Draugo" jubiliejiniuo
se metuose. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų pavasario 
gegužinė vyks birželio 27 d. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Pavasariui atėjus, yra ma
lonu pabuvoti Ateitininkų na
mų gamtos prieglobstyje, pa
sidžiaugti šiltais saulutės 
spinduliais, o kai karšta, gali
ma prisiglausti šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje. Dar malo
niau būna, kai susiburia pa
žįstami bei artimieji ir šneku
čiuodamiesi smagiai pralei
džia sekmadienio popietę. 
Sambūrio pirmininkas Jonas 
Vaznelis ir jo talkininkai pa
sistengs, kad gegužinėje galė
tumėte ir lietuviškais patieka
lais pasigardžiuoti. Sambūrio 
valdyba prašo šią datą, sek
madienį, birželio 27 d., pasižy
mėti kalendoriuje, nes tą die
ną visi rinksimės Ateitininkų 
namuose maloniam pabendra
vimui. 

DRAUOO FONDAS 
494BW.99nšl 

GERIAU DUOTI, NEGU PRAŠYTI 

LF ATSAKYMAS 11999.4.3 d. JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS SKELBIMĄ „DRAUGE" 

savimo suteiks daugiau teisių 
kiekvienam LF nariui. 

Lietuvių fondo vadovybei 
yra nesuprantama, kodėl JAV 
LB Krašto valdyba nenori su
teikti kiekvienam LF nariui 
daugiau teisių. 

Lietuvių fondas yra narių 
organizacija, kurios paskirtis 
yra remti lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje, paremti švietimo bei 
kultūros poreikius Lietuvoje, 
visą tai vykdyti pasiremiant 
Lietuvių fondo steigėjų dvasia, 
kurią iki šiol dar LF dirbantys 
5 steigėjai įkvėpė po jų atėju
sių LF darbuotojų širdyse. Ta 
pačia dvasia Lietuvių fondo 
vadovybė ryžtasi vadovautis 
ateityje ir toliau dirbti Lietu
vių fondo darbą, turintį narių 
pasitikėjimą. 

Algirdas Ostis 
LF Tarybos pirmininkas 

Nuo LF pradžios, pasišven
tusiu darbu, sumaniu vadova
vimu bei asmeniškomis auko
mis Lietuvių fondo steigėjai ir 
vadovai- užsitarnavo visuome
nės pasitikėjimą, ką liudija 
arti 10 mln. dol. suaukoto ka
pitalo, įgalinusio lietuvybės 
darbams iki šiol paskirstyti 7 
mln. dol. 

Visi pripažįsta, kad Lietuvių 
fondas yra stipriausia finan
sinė organizacija, remianti lie
tuvybės darbus išeivijoje ir 
Lietuvoje. 

Nuo 1962 m. Lietuvių fondo 
Įstatai yra keičiami jau ke
lintą kartą, nes reikia būti pa
žangiems ir prisitaikyti prie 
laiko ir aplinkybių reikalavi
mų. 

Dabar siūlomas LF Įstatų 
pakeitimas dėl tiesioginio bal-

Vytauto Didžiojo univer
sitetas organizuoja Baltijos 
studijas ir lietuvių kalbos 
trumpalaikius (2-4 savaičių) 
arba metinius (1-2 semestrų) 
kursus užsieniečiams. Vasa
ros liet. kalbos kursai praside
da liepos mėn. gale. Kreip
kitės į: The Baltic Studies, 
Vytautas Magnus U., Dau
kanto 28, 3000 Kaunas, Lithu-
ania. Tel. (370) 7-207626, 
elektroninio pašto adresas: 
baltic@fc.vdu.lt 

Ar j au įsigijote bilietus į 
„Carmen" operą? Sklinda 
gandai, kad bilietai taip grei
tai tirpsta išpardavimo vie
tose, ypač „Seklyčioje", kad 
bedelsiantiems gali pritrūkti. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, balandžio 
17 d., 1:30 v.p.p. vyks PLC, 
Lemonte. Visos narės prašo
mos dalyvauti. Bus įdomi pro
grama. 

Ekologijos mokslo Saka 
gimė Čikagoje. Prieš šimt
metį Čikagos u-to studentas 
Henry Chandler Cowles pa
rašė ir apgynė savo doktorato 
disertaciją apie Michigan eže
ro smėlio kopų augalų ekolo
ginę įtaką. Nors Cowles nėra 
šiandien plačiai prisimintas, 
jo tyrinėjimai paskatino .susi
domėti ekologija, ir pamažu 
išsivystė mokslo šaka. Šį sa
vaitgalį Čikagos Field Mu-
seum ir Indiana Dunes 
National Seashore įvairiais 
parengimais ir paskaitomis 
švęs Cowles disertacijos iš
spausdinimo 100 m. sukaktį. 
Norintys smulkesnės informa
cijos skambinkite (312) 922-
9410 ext. 550. 

Šis posakis labiau tinka pri
vačiame žmonių gyvenime, 
negu visuomeninėje veikloje, 
kur, nuolat prašant, aukomis 
yra išlaikomos bažnyčios, mo
kyklos, ligoninės ir įvairios or
ganizacijos. „Auka duodama 
ne iš pertekliaus, bet iš geros 
širdies", sakė mūsų klasikas 
Vaižgantas. Todėl visi Draugo 
fondo nariai ir rėmėjai yra ge
ros širdies „Draugo" skaityto
jai. Jiems svarbu, kad „Drau
gas" juos lankytų ne tik šian
dien, bet ir rytoj, ir per dau
gelį ateinančių metų. Juos ir 
jų atžalas. 

Aukos prašymas ir jos davi
mui sąlygų sudarymas padeda 
aukotojo apsisprendimui, kai 
konkrečiai nurodomas aukoji
mo reikalas, surinktų aukų 
tvarkymas ir jų panaudoji
mas. Todėl ir Draugo fondo 
vajų laiškai su atkarpa ir vo
keliu, fondo skiltis „Draugo" m 
šeštadienių laidose, straips
niai bei „Draugo" vedamieji 
daug padeda augti Draugo 
fondui ir artėti prie milijoni
nio kapitalo. Jie padeda auko
tojui parodyti gerą širdį, jei 
jam svarbus spausdinto lietu
viško žodžio išlaikymas išei
vijoje. 

Į Draugo fondo šio pavasario 
vajų jau atsiliepė nemažai 
naujų rėmėjų, keletas naujų 
narių, keliolika naujų garbės 
narių. Stipresnės paramos su
laukta iš ilgamečių DF narių 
bei rėmėjų. Visiems Draugo 
fondas nuoširdžiai dėkoja. Tos 
paramos reikia žymiai dau
giau milijono užbaigimui šiais 
jubiliejiniais draugo" metais. 
Tikimės jos sulaukti sekan
čiais vajaus mėnesiais. 

Pavasario vajaus įnašai 

Vincas Budvydas, garbės 
narys, iš viso 1,300 dol., Wel-
lington, FL. 

N.N., garbės na rė (pavar
dės prašė neskelbti), iš viso 
1,500 dol., Illinois. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai , iš viso 1,400 
dol., Putnam, IL. 

V. P. Janušonis, iš viso 900 
dol., Dousman, WI. 

Kleopą Gaižauskienė, iš viso 
450 dol., So. Pasadena, Fl. 

Janina Cukurienė, iš viso 
700 dol., Chicago, IL. 

Birutė ir Gediminas Biskis, 
iš viso 800 dol., Clarendon 
Hills,IL. 

Regina ir Julius Matonis, iš 
viso 900 dol., Burbank, IL. 

Ramutė ir Aloyzas Aidis, iš 
viso 600 dol., Bethesda, MD) 

Frank Janulis, iš viso 300 
dol., Sunny Hills, FL. 

Felicija ir Lionginas Pliūra, 
iš viso 305 dol., Racine, WI. 

Česlovas ir Ona Norkai, iš 
viso 200 dol., Los Angeles, CA 

Romas ir Baniutė Kronai, ii 
viso 100 dol., Clarendon Hills, 
IL. 

Bronius ir Bronė Nainiai, ii 
viso 100 dol., Lemont, IL. 

Lina ir Saulius Anužis, ii 
viso 100 dol., Lansing, MI. 

Vaclovas Slušnys, ii viso 
100 dol., Detroit, MI. 

Bronius Krokys, ii viso 100 
dol., Philadelphia, PA. 

Vincas Regina, ii viso 100 
dol., Rochester, NY. 

Antanas Bakšys, ii viso 100 
dol., W. Hartford, CT. 

Marija Jasiulevičius, ii viso 
100 dol., Cicero, IL. 

Ona Abromaitis, ii viso 100 
dol., Lemont, IL. 

Aldona ir Vytautas Vaitkus, 
iš viso 100 dol., Lemont, IL. 

Algimantas ir Danutė Uo
gintai (95 dol.), ii viso 600 
dol., Waterbury, CT. 

Dr. Linas ir Aleksandra Si
monaitis (90 dol.), ii viso 190 
dol., VVoodridge, IL. 

Su 7545 doleriais: 
Birutė ir Jonas Svera, ii 

viso 600 dol.. Bloomfield. MI. 

Rimas Gajauskas, iš viso 65 
dol., Shell Beach, CA 

Su 50 dolerių: 
Kazys Daugėla, i i viso 150 

dol.,Bedford,NH. -
Aldona Baltch, M.D., iš viso 

170 dol., Menands, NY. 
Sniegą ir Juozas Masiulis, ii 

viso 150 dol., Elmhuret, IL. 
Danutė Krivickas, iš viso 

320 dol., Clarks Summit, PA 

Algirdas Čepulis, i i viso 350 
dol., Philadelphia, P A 

Valentinas Buzinskas, iš vi
so 200 dol., Chicago, IL. 

Narimantas Udrys, iš viso 
250 dol., Birmingham, MI. 

Vytautas Salucka, iš viso 50 
dol., Rockford, IL. 

Bronius Skrabulis, iš viso 50 
dol., VValpole, MA. 

Su 30 dolerių: 
Genė Čyvienė, i i viso 440 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Genovaitė Narbutienė, ii 

viso 150 dol., Vista, CA 
Aldona Markelienė, iš viso 

370 dol., Oak Lawn, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

• I e i k o m a Audrey 
Yakiis (Tokius?), Harriet 
Yakiis (Yokius) ir Edward 
Dudek duktė, gim. JAV-jose 
maždaug 60-me dešimtmetyje. 
Jos motina Harriet kilusi i i 
Lietuvos. Turiu svarbių žinių. 
Praiau skambinti Charles 
Dėmes, teL 773-202-0785 ir 
kalbėti angliškai. (ak.) 

• Legaliai dar gal ima 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2661. (ak.) 

Maria Aukštesniojoje mokykloje technologija vis plečiama, {vairios pro
gramos įvestos supažindinti mokytojus ir gimnazistes su plačiomis kom
piuterių vartojimo galimybėmis. Kompiuteriai yra naudojami pamokų 
dėstymui, susisiekti su kitų mokyklų gimnazistais, bendradarbiauti. 
Nuotraukoje pirmamete Dalia Targonskyte elektroniniu paštu susi
rašinėja su studente Lietuvoje 

Bal. 15-17 d., New Yorko 
Columbia u-te vyks The As-
sociation for the Study of 
Nationalit ies (ASN) ketvir
tas metinis suvažiavimas. 
ASN yra vienintelė mokslinė 
organizacija, atsidavusi buvu
sių Sovietų Sąjungos respu
blikų tautiškumo klausimų 
nagrinėjimui. Referatus Lie
tuvos reikalais skaitys Uni-
versity of Tennessee prof. 
Vėjas Liulevičius ir buvęs Lie
tuvos Ekonomijos ministerijos 
darbuotojas Gediminas Rama
nauskas, dabar studijuojantis 
Tokyo Gakushuin u-te. Norin
tys daugiau informacijos 
kreipkitės į ASN tel. 212-854-
6239 arba asn@columbia.edu 

Nuo bal . 15 d. Čikagos pa
su agentūros naujai įvesta 
sistema pradės veikti. Nors 
darbo valandos nesikeis (nuo 
9 v.r. iki 4 v.p.p.), įstaigos ap
tarnavimai bus parūpinti tik 
susitarus laiką iš anksto. Su
sitarti laiką arba dėl smul
kesnės informacijos skam
binkite bet kurią dieną, visą 
parą, tel. (312) 341-6020. Tie, 
kurie neskuba pasą įsigyti, 
gali, kaip ir anksčiau, paštu 
pateikti reikalautus dokumen
tus ir anketas. 

Su 1,000 doleriu: 
Valerija ir Juozas Stanaičiai 

garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Oak Lawn, IL. 

Apolonija Vitkienė, garbės 
narė, iš viso 4,500 dol., W. 
Hartford, CT. 

Su 200 doleriu: 
Juozas ir Kastutė Rudze

vičiai, garbės nariai, iš viso 
1,100 dol., Los Angeles, CA 

Kun. Antanas Bertašius, 
garbės narys, iš viso 1,800 
dol., Paterson, NJ. 

Gerardas ir dr. Nellie Juš-
kėnai, garbės nariai, iš viso 
2,500 dol., Cleveland Hts., 
OH. 

Dr. Alina ir Vandelinas Do-
manskiai, garbės nariai, iš 
viso 1,200 dol., Palos Park, IL. 

Kostas Bružas, garbės na
rys, iš viso 1,500 dol., Home-
wood, IL. 

Monika Lembertas, iš viso 
600 dol., Santa Monica, CA 

John Šiaurušaitis, iš viso 
200 dol., Baltimore, MD. 

Vytautas Beleckas, iš viso 
600 dol., Chipley, FL. 

Su 100 doleriu: 
Elena Jasaitienė, garbės 

narė, iš viso 1,000 dol., St. Pe-
tersburg, FL. 

Dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, garbės nariai, 
iš viso 2,100 dol., Lansing, MI. 

Dr. Rimvydas Sidrys, gar
bės narys, iš viso 1,200 dol., 
Streaton, IL. 

Nemira Šumskienė, garbės 
narė, iš viso 1,400 dol., Chica
go, H-

Marija ir Leonas Bajo
rių n ai, Pompano Beach, FL, 
Draugo fondo nariai, pavasa
rio vajaus bei JDraugo" jubilie
jinių metų proga atsiuntė 500 
dol., prie ankstyvesnių 500 
dol. įnašų ir tapo DF garbės 
nariais. Sveikiname naujus 
DF garbės narius ir dėkojame 
už stambią paramą. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite S t . 
Cssimir Memorialą, 3814 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 i r Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-6336. (ak) 

• Kun. Albinas Martis-
Martisiūnas mirė š.m. vasa
rio 23 d. Charleston, W.VA 
apylinkėje, kur gyveno ir dir
bo 48 metus. Paskutiniu metu 
iki pensijos, darbavosi Šv. Jo
no parapijoje, Belle, W. VA 
Ten buvo ir palaidotas. Atvy
kęs į JAV 1946 m. kun. Martis 
darbavosi Čikagos apylinkėse. 
Čia turėjo giminių ir draugų. 
Prisimenant kun. Albiną, iv. 
Mišios už jo vėlę bus aukoja
mos š.m. balandžio 17 d*, 
šeštadieni 10 vaL ryto Tėvų 
Marijonų koplyčioje, 6336 S. 
Kilbourn Ave., prie JDraugo". 
Draugai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti šv. Mišiose. Po 
Mišių pabendravimas. Kvie
čia sesuo i r brolis su šei
momis. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia bei gausioms 
šeimoms Lietuvoje. Aukojo: 
Stasys Džiugas $20; anonimas 
(DA) $40; Nijolė Kersnaua-
kaitė $20; G. Jesmantienė 
$120; Vida Bandis $240 tęsia 
mergaitės metinę paramą; 
anonimas T. $360; Albina ir 
Antanas Paliuliai $350, ku
riuos suaukojo Liet. moterų 
klubų fed. Waterbury klubas 
(ižd. A. Paliulienė), Onytė (Pa
liulytė) ir William Yarrington 
bei Albina ir Antanas Paliu
liai. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., BufTalo 
Gro-ve, EL 60089, teL (847) 
537-7949, tel. su faksu arba 
atsakikliu (847) 541-3702. 
TAXID # 36-3003339. 

(sk) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus i i Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiikąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės \ INTER-VIDEO 
3633 S Archer Ave^ Chicago, 
IL 60809. TeL 773-927-8091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

• J u o s a a Bacev ič ius 
užpi ldo pajamų mokesčiu 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel 708-403-7334 (sk.) 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 AmberDrive, 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.) 

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

• A a. Alfonso Eitučio, gy
venusio Saint Peters, MO, mi
rusio š.m. kovo 18 d. draugai 
ir pažįstami, paraginti žmonos 
Jadvygos Eitutienės aukoti 
Žemaitijos ir ypač Laukuvos 
vaikams, kur buvo gimęs ve
lionis, aukojo: $300 — John ir 
Dana Spehlmann, Davis, CA 
$100 — Bruno Jaselskis, 
Evanston, IL, Jadvyga Eitutis 
St. Peters, MO; $60 — Birutė 
Tamulynas, Chicago, IL, Julės 
Martin, Trumann AZ; $25 — 
Jaselskis šeima, Phil PA Iš 
viso šia proga našlaičiams su
aukota $625. Reiškiame užuo
jautą velionio šeimai, artimie
siems, o aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! »Lie-
tuvos Našlaičiu Globos" 
komitetas, 2711 W. 71 8t., 
Chicago, IL 80829. 

(sk) 
• ALMOS FONDAS: a.a. 

tėvų Broniaus Gedmino 45 
metų ir Antano Šato, 50 me
tų mirties sukaktis prisiminti, 
saulė ir Donatas Šatai, War-
wick, RI aukoja $100. Dėkoja
me! aukos nurašomos nuo mo
kesčių Tax I.D. 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičiu Globa" pažymint, kas 
skirta Almos Fondui ir siųsti 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk) 

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

• Automobilio, namų i r 
l igos d raud imaa atvyku
siems iš Lietuvos i rk r tų 
kraštų. Kreipkitės pas ALau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk., I L 60805-
2325. TeL 708-422-3455 (sk.) 

• Namams p i rk t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Ce rmak Road. 
TeL (778) 847-7747. (sk.) 

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

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 8. Troy St , 
Chicago, IL 60629 

Mkmadiciiisii 10:30 vai ryto 
lieturUkof pvnaldo* 

ir asknadianine mokykit 
Vyskupas Hansas Dumpyi 

TaL70i3>6IS66 

ADVOKATAS 
ONTAftAS ». CsVMM 
M3SSJ»ul«kmd-.Ch*ago,IL«»29 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas flMs 
ChriHaM ir kriminalinei bylos 

6247 8XsdaieAv*nue 
Chicago, DL 60O9 
TeL 77S-778-8700 

Toli free 24 kr. 888-77M742 
D«rbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

9 v J . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

46*6W.6SStnot 
CUesgD, H. 60829 

(SksnsisntvSs nuo .Draugo*) 
T«L77t-K44100. 

TeL 6M9M6fą Lamas*, IL 

ADVOKATAI 
aVLFsrstan 

40 matu patirtu ir profano-
nahnnaa automobiliu avarijų, 

aamanilku tutaidimu ir kt bylos*. 
— įgąfJSf Ava, CHngs, 
IL SMt. TaL StTSfMCM 

(kafcamUtfuvUkai) MMJUBU 
paalaufOBM 7djana*p*ria»»it+. 
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mailto:asn@columbia.edu

