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Į R o m ą — \ amžinąjį miestą

Valdas A d a m k u s — dveji
metai p r i e Lietuvos vairo

Vilnius, vasario 25 d. (Elta)
— Apie 2,000 maldininkų iš
visų Lietuvos vyskupijų šį šeštadienį išvyksta į Romą dalyvauti Lietuvai skirtose iškil
mėse. Pagal 2000-ųjų Jubilie
jinių metų kalendorių, kovo 4ąją Romoje bus švenčiama
Lietuvos diena.
Maldingosios kelionės į am
žinąjį miestą Romą, pasak
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos 2000 metų Jubiliejaus ko
miteto pirmininko, Vilniaus
arkivyskupo metropolito Aud
rio Juozo Bačkio, turi labai se
nas tradicijas. Keliaudami že
miškais keliais į šventas vie
tas, žmonės siekia priartėti
prie Dievo, sustiprinti savo ti
kėjimą, patirti dvasinį atsi
naujinimą.
Lietuvai skirta 2000-ųjų Ju
biliejinių metų programa Ro
moje prasidės jau kovo 1-ąją.
Lietuvos vyskupai ir kunigai
šv. Mišias lietuvių kalba kas
dien aukos vis kitoje Romos
šventovėje — Šv. Jono, Šv.
Pauliaus ir Šv. Marijos bazili
kose. Taip pat numatytas Šv.
Kryžiaus relikvijos garbini
mas Šv. Kryžiaus bazilikoje.
Kovo 4-ąją — Lietuvos glo
bėjo Švento Kazimiero dieną

— iškilmingas šv. Mišias Lietuvos, taip pat išeivijos lietuvių vyskupai aukos Romos Šv.
Petro bazilikoje. Po jų — audiencijų salėje popiežius Jonas
Paulius II susitiks su Lietuvos
dvasininkais, visais maldingos
kelionės iš Lietuvos į Romą
dalyviais.
Šiose iškilmėse Romoje da
lyvaus ir Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus.
Maldininkams iš Lietuvos
sudaryta galimybė susipažinti
su Amžinojo miesto įžymybė
mis — aplankyti apaštalo
Pauliaus kapą, katakombas,
Panteoną, Angelo pilį, Vatika
no muziejų, Siksto koplyčią.
Lietuvių dienos proga seno
joje Romos dalyje, netoli Pan
teono esančiose bažnyčiose, re
liginės muzikos koncertus su
rengs Vilniaus Visų Šventųjų
bažnyčios, kamerinis choras
„Salvatores", Vilniaus arkika
tedros jaunimo choras, vargo
nininkas Bernardas Vasiliaus
kas.

Vilnius, vasario 25 d. tikos suvestinės matyti, kad
(Elta) — Šeštadieni sukanka čia absoliučiai pirmauja spau
lygiai dveji metai, kai iš da. 1998 m. jai prezidentas
kilmingame Seimo posėdyje į davė 87 išskirtinius interviu,
prezidento postą buvo inaugu- radijui ir televizijai — atitin
ruotas Valdas Adamkus.
kamai 13 ir .30. Pernai spau
Tąkart, iškilmingos inaugu dai V. Adamkus davė 47
racijos metu.V. Adamkus sakė išskirtinius interviu, atitinka
siekiąs būti ne simboliniu, o mai radįjui ir televizijai — 10
dalyvausiančiu visose valsty ir 22. Per dvejus metus už
bės ir visuomenės veiklos sri sienio žurnalistams V. Adam
tyse valstybės vadovu. Jis kus davė apie 130 interviu.
tuomet pripažino, kad prezi Daugiausiai išskirtinių inter
dento institucija turi aukš viu jis yra davęs JAV
čiausią piliečių pasitikėjimą ir žurnalistams — 24. Po jų seka
savo asmeniniu pavyzdžiu ža Rusijos ir Vokietijos žiniadėjo tapti valstybes ir jos pi sklaida.
lieti* tarpininku.
Per dvejus metus preziden
Kaip rodo prezidento spau tas pasirašė beveik 700 de
dos tarnybos pateikti Lietuvos kretų, iš viso gavo daugiau nei Vasario 10-12 d. Vašingtone įvyko JAV-Baltįjos valstybių Chartij -etinėms skirta konferencija „JAV-Baltijos vals
ir Didžiosios Britanijos visuo 670 įstatymų. Seimui pakarto tybių Chartija po dvejų metų: pasiekimai, problemos ir perspektyvos"
Nuotru Konferencijos rengėjai, pranešėjai ir dalyviai tiS kaires i JAV LB Vašingtono reikalų įstaigos direktorė
menės nuomonės tyrimų ben tinai svarstyti grąžinta 12 Audronė Pakštienė, pranešimą skaitės Lietuvos Užsienio reikalu ministerijos Daugiašalių santykių departamento di
droves .Baltijos tyrimai" duo įstatymų. 10 įstatymų pro rektorius Giedrius Cekuolis, pranešimą skaitės majoras generole H A. Kievanaar, Lietuvos ambasadorius JAV Sta
menys (išspausdinti dienraš jektų V. Adamkus Seimui sys Sakalauskas, LR ambasados pirma sekretorė Kita Kazragient bei LR ambasados patarėjai — Kęstutis Jankaus
tyje „Respublika"), 1998 metų svarstyti teikė pats. 1998 ir kas, Darius Degutis ir Rolandas Kačinskas.
vasarį prezidentas darbą pra 1999 m. Seimui pateikta tvir
* „Kryžių kalno istorinė
dėjo, turėdamas 66 procentų tinti daugiau nei 90 tarptauti
r
a
i d a i r j o likimo proble
valstybes gyventojų pasitikė nių sutarčių, konvencijų ir su
mos"
konferencija, kurią or
Piligrimai iš Lietuvos į Ro
jimą. Tai buvo pats mažiau tarčių protokolų.
ganizavo
Šiaulių rajono, Lat
mą
keliaus autobusais. Keti
sias pasitikėjimo procentas
V. Adamkus yra suteikęs
vijos miesto Vilcės savival
nama taip pat aplankyti Asy
per visą V. Adamkaus prezi Lietuvos pilietybę daugiau nei
žių, Veneciją, kitas vietas. Ke
Vilnius, vasario 25 d. keičiasi", kalbėjo Linkevičius. dybė ir viešoji įstaiga „Kryžių
dentavimo laikotarpį. Tų pa 1,000 žmonių — maždaug du
lionė užtruks apie 10 dienų.
čių metų kovą pasitikėjimas kartus didesniam asmenų (BNS) — Lietuvos misijos Pasak jo, „nedidel. pakitimai kalno priežiūros komitetas",
juo išaugo iki 77 proc. Di skaičiui, negu atsisakė pilie NATO ir Vakarų Europos taktikoje, o ne strategijoje" dvi dienas vyko Šiauliuose.
džiausią pasitikėjimą valsty tybės. Išimties tvarka pilie sąjungoje (VES) vadovas, am būna visose valstybėse, nes Renginio dalyviai iš JAV, Len
basadorius Linas Linkevičius toks gyvenimas, tačiau jei kijos, Latvijos ir Rusijos susi
bės vadovu Lietuvos gyvento tybė suteikta 73 žmonėms.
pažino su Kryžių kalno istori
jai reiškė praėjusių metų
Per pastaruosius porą metų mano, kad Naujosios sąjungos pokyčiai radikalus — klausia ja, mokslininkų tyrimo rezul
gegužę (91 proc.), o pasku V. Adamkus svarstė 1,900 nu pasiūlymas sumažinti gyny ma, ką tai reiškia.
tatais bei kalno pertvarkos ir
tiniu metu labiausiai pasi teistųjų malonės prašymus. Iš bos lėšas „nebus geras ženk
„Norėtųsi, kad Lietuvoje su populiarinimo pasaulyje pro
Vilnius, vasario 25 d. nagrinėti Panevėžio apygar
tikėjimas prezidentu buvo su jų malonė suteikta 480, nuo li las" NATO valstybėms.
gynyba, saugum&susiję reika jektu. Europos Sąjungos (ES)
(BNS)
— Utenos rajono apy dos teismui. N. Dušanskis by
svyravęs praėjusį lapkritį (72 kusios bausmės atleista 291, o .Radikalus pasikeitimai gali lai būtų virš politinių rietenų
rengiama
programa
PHARE
linkės
prokuratūra atnaujino loje įtariamas vadovavęs jung
proc.), kai Lietuvoje gyvai virė bausmė sumažinta — 189 ka boti įvertinti, kaip Lietuvos ar ginčų", pabrėžė ambasado
CREDO
projektui
skyrė
baudžiamąją
bylą dėl paskuti tinėms KGB darbuotojų ir
aistros dėl „Williams Interna liniams.
tempo, pastangų, noro, poli rius.
50,000 eurų (daugiau nei nio Lietuvos partizano Antano sovietų milicijos pajėgoms per
tional" atėjimo į Lietuvos naf
tinės
valios
sumažėjimas.
Tai
Praėjusiais metais V. Adam
Susitikime V. Adamkus ir L. 200,000 litų). Projekte numa
A
Kraujelio
sunaikinimo
tos ūkį.
kus priėmė Gedimino Vagno jokiu bodu negali atsiliepti Linkevičius apsvarstė pernai toma šalia kalno įrengti vieš Kraujelio nužudymo.
operaciją
1965
m.
kovo 17 d.
Pagrindinis
įtariamasis
šioje
teigiamai",
L.
Linkevičius
Daugiausiai įgaliojimų val riaus bei Rolando Pakso vado
rugsėjį priimto Lietuvos na butį pravažiuojantiems, pre
Utenos
rajone.
byloje
—
Izraelyje
gyvenantis
žurnalistams
sakė
penkta
vautų
vyriausybių
atsistatydi
stybės vadovas turi užsienio
rystės NATO veiksmų plano kyvietę, kavinę, pastatyti baž
Sovietų MGB/KGB per karą
buvęs aukštas sovietų saugu
politikoje. 1998 m. balandį V. nimą. Patvirtinti du ministrų dienį po susitikimo su prezi įgyvendinimą. Briuselyje veiks nyčią bei vienuolyną.
ir
pokariu tarnavęs N. Du
mo
karininkas
Nachmanas
Adamkus su darbo vizitu apsi kabinetai: Rolando Pakso ir dentu Valdu Adamkumi.
mų planas rimtai vertinamas,
šanskis yra dalyvavęs bau
* Aukštesnysis administ Dušanskis.
Ambasadoriaus teigimu, jis ir rimtai paruoštas ", sakė
lankė Lenkijoje. Tai buvo pir Andriaus Kubiliaus vadovau
Byla atnaujinta, Seimui šį džiamosiose operacijose prieš
r a c i n i s teismas penktadienį
NATO būstinėje Briuselyje ambasadorius.
masis jo vizitas į užsieni jamos vyriausybės.
nepriklausomybės
mėnesį
priėmus įstatymo pa Lietuvos
patenkino
Lietuvos
piliečių
al
Prieš dvejus metus patvir nėra išsamiai žinoma ir apta
pradėjus eiti Lietuvos vadovo
Išsamų Lietuvos pasirengi
kovotojus.
taisas,
leidžiančias
tirti
ir
na
janso
(LPA)
skundą
dėl
Vy
pareigas. Iš viso per dvejus tintas prezidentu, V. Adam rinėjama Naujosios sąjungos mo narystei sąjungoje verti
Pernai Generalinė proku
darbo metus prezidentūroje V. kus pabrėžė: „Dėsiu visas pa idėja dėl gynybos finansavimo nimą NATO taryba pristatys riausiosios rinkimų komisijos grinėti karo nusikaltimų bylas
ratūra
iš Lietuvos gyventojų
už
akių,
pranešė
„Lietuvos
ry
(VRK)
sprendimo
neįregist
sumažinimo,
tačiau,
jos
sėk
Adamkus surengė 41 vizitą į stangas, kad mūsų šalis jau
kovo 29 dieną. Dvišaliame Lie
genocido
ir rezistencijos tyri
tas".
ruoti
šios
partijos
savivaldy
mės
atveju,
L.
Linkevičiaus
užsienį. Statistiniai duomenys mano prezidentinės kadenci
tuvos ir NATO susitikime Lie
Byla pernai buvo sustabdy mo centro (LGGRTC) gavo ar
rodo, kad per minėtą laiko jos metu taptų visateise Euro nuomone, tai nebus „geras tuvos delegacijai turėtų vado bių rinkimams. LPA atstovai
tarpį buvo surengta 19 už pos ir euroatlantinės bendrijos ženklas* Briuseliui.
vauti premjeras Andrius Ku teisme teigė, kad VRK pavė ta. Lietuvos generalinei pro chyvinių dokumentų, kurie
lavo laiku išnagrinėti pateik kuratūrai paprašius Izraelio patvirtina, kad, vadovaujant
sienio valstybių vadovų vizitų nare. Siekiant tapti NATO
Naujoji sąjunga (NS, social bilius.
tus dokumentus dalyvauti rin teisėsaugos apklausti N. Du- N. Dušanskiui, pokariu buvo
nare, ypatingą dėmesį skirsiu liberalai) paskelbė jau surin
į Lietuvą.
L. Linkevičiaus nuomone,
Iš išskirtinių interviu statis- praktiniam pasirengimui bū kusi reikiamus 50,000 piliečių Lietuva galėtų daugiau dė kimuose ir laiku neįregistravo šanskį ir paimti jo parašo lygi ištremtos 4 šeimos. Dokumen
simajai narystei, Lietuvos gy parašų pradėti biudžeto lėšų mesio skirti karo mokslo orga partijos rinkimams. 1997 m. namuosius pavyzdžius, tačiau tuose esantys N. Dušanskir
savivaldybių tarybų rinkimuo Izraelio generalinė prokura parašai galėjo būti nenugin
* Prezidentas Valdas nybinių pajėgumų plėtrai". perskirstymą. NS siūlo 143 nizavimui, nes NATO šiai se Lietuvos piliečių aljansas
tūra vasarį pranešė atsisakan čijami įrodymai dėl keliamų
Adamkus mano, kad mėgi Tada Adamkus žadėjo asme mln. litų iš krašto apsaugos sričiai skiria dideles lėšas, (LPA) gavo 20 įgaliojimų. Šie
nusikaltimų. Jeigu Izraelio
ti tai padaryti.
nimai organizuoti „minios niškai rūpintis, kad Lietuvos sistemos biudžeto perduoti taip pat plėsti karo pramonę.
teisėsaugininkai
būtų paėmę
met
LPA
yra
nutarusi
kelti
žmonės
kuo
greičiau
suvoktų
A. Kraujelio, kovojusio prieš
švietimo ir aukštojo mokslo
teismus" nedera teisinei ir de
savo kandidatus Vilniuje bei sovietų okupaciją, žūties by N. Dušanskio parašo pavyzdį,
įsijungimo
į
Europos
Sąjun
*
J
Ukmergės
specialiąją
reikmėms.
mokratinei valstybei, sakė
„NATO būstinėje vertinama, i n t e r n a t i n ę mokyklą ketvir Visagino miestų ir Švenčionių loje jau surinkti keturi doku juos būtų galima palyginti su
prezidento atstovė spaudai gą ir NATO reikšmę.
rajono rinkimų apygardose. mentų tomai, ir prokurorai ti parašais dokumentuose, gau
Kaip žinoma, Lietuva dery kaip įgyvendinami pasirinkti tadienį atvyko Vienos pokylio
Violeta Gaižauskaitė, komen
tais iš LGGRTC.
* N o r s konservatorių vy kisi pavasarį perduoti bylą
tuodama viešus pareiškimus, bas su ES oficialiai pradėjo prioritetai, ir yra labai jaut rengėjai — Austrijos ambasa
Manoma, kad N. Dušanskis
Lietuvoje
Florian r i a u s y b ė , paskelbusi taupy
riai reaguojama, jei kažkas dorius
neva prezidentūroje dirba bu vasario 15 dieną.
* Dukterinė Rusijos susi išvyko į Izraelį 1989 m., likus
Haug,
organizacinio
komiteto
mo
vajų,
įpareigojo
visas
biu
vęs KGB agentas. Šią savaitę
n
prezidentė Renė Jakubėnaitė džetines organizacijas šiais vienijimo „LUKoil įmonė maždaug metams iki Lietuvos
Vilniuje vykusiame pikete ra
ir kiti lydintys aJmenys. Sve metais įstaigose nepradėti jo „LUKoil Baltija" kovo mėnesį nepriklausomybės atkūrimo.
dikaliosios „Jaunosios Lietu
čiai mokyklai įseikė žadėtą kių remonto darbų, Seimo parduos „Mažeikių naftai" 1998 m. per Izraelio amba
vos" vadas, Seimo narys Sta
Vilnius, vasario 25 d. kie vandens telkiniai yra neiš- labdarą — beveiit 48,000 litų. kanceliarija pasiryžusi parla 300,000 tonų žaliavos, pra sadą Baltijos valstybėms Lie
nislovas Buškevičius teigė,
Tiesa, suma šieR tiek mažes mento rūmų ir kai kurių kitų nešė „LUKoil Baltija" atstovas tuvos Generalinė prokuratūra
kad prezidentūroje dirba bu (BNS) — Su aplinkos ministru nuomojami.
spaudai Aleksandras Juoza- gavo pažymą, patvirtinančią,
vęs KGB agentas .Alfa". Pike Daniumi Lygiu dėl „Mažeikių
Ministras teigė, jog aplinko nė, nei planuota surinkti iš pastatų remontui išleisti be paitis. Pasak jo, naftą įmonė
kad 1997 m. N. Dušanskis gy
renginio
dalyviu,
rašo
„Lie
veik milijoną litų, tvirtina
tuotojai protestavo prieš val naftos" modernizavimo penk saugininkai įvertins, kodėl šis
nupirko iš kitų Rusijos naftos veno Izraelyje.
tuvos
žinios"
(02.25).
Pasak
„Kauno
diena"
(02.25).
Be
Sei
stybės apdovanojimų įteikimą tadienį taręsi įmonės atstovai palyginti nereikšmingas van
bendrovių. „LUKoil Baltija"
A. Kraujelio nužudymo by
pirmosios vyriausybės premje teigė esą patenkinti susitiki dens telkinys buvo įtrauktas į laikraščio, Vytautui Šustaus mo rūmų, bus remontuojami skelbia nuo šių metų pradžios
kui
ir
jo
bendra
ninčiams
už
loje
parodymus davė ir 1990ir
du
parlamentarams
skirti
rei Kazimierai Prunskienei ir mo rezultatais. „Mažeikių naf- valstybinės reikšmės telkinių
esanti vienintelė naftos tie
vidaus reikalų ministrui Mari tos" generalinio direktoriaus sąrašą. Tačiau jis sakė, kad simojus išdaužyti rotušės lan viešbučiai Vilniuje bei dvi Sei kėja Mažeikių gamyklai. Ta 1992 metų vidaus reikalų
jonui Misiukoniui. Pastarasis pavaduotojas Albertas Gimbu tai nėra nuolaidžiavimas „Ma gus, Vienos pokylis neįvyko, mo poilsines — Palangoje ir čiau „Mažeikių nafta" šios ministras Marijonas Misiuko
nes pabūgusios skandalo po Švenčionių rajono Tetervinės
nis, anuomet dirbęs KGB
sovietiniais metais yra tarna tas žurnalistams sakė, jog bu žeikių naftai*.
informacijos
nepatvirtina.
„LUK
ros
atsiėmė
pnigus.
Tačiau
Anykščių
padalinio operatyvi
vęs valstybės saugumo komi vo aptarta leidimų darbams
Pasak D. Lygio, pertvarky organizatoriai atkakliai laikė kaime, o šiems darbams keti oil Baltija" vadovai anksčiau niu įgaliotinu. kuriam buvo
nama skirti apie 900,000 litų.
tete, o K. Prunskienę teismas gavimo tvarka., ir jie yra visiš mas leis „Mažeikių naftai" ga
;
tvirtino, jog aprūpins „Ma
yra pripažinęs praeityje ben kai patenkinti susitikimo re minti produkciją, atitinkančią si duoto žodžio ir lėšos pa« < kė Ši suma yra maždaug 50 proc. žeikių naftą" žaliava, kol patikėta surašyti nukauto
internate gyvetv.nciu
*u- didesnė už Seimo išlaidas re
partizano lavono atpažinimo
dradarbiavus su sovietų sau zultatais.
Europos Sąjungos reikalavi
„LUKoil" ir Lietuvos naftos su protokolą.
montams
pernai,
kai
valdžia
gumu. V. Gaižauskaitė sakė,
su proto negalia Pr
Ja
Ministras D. Lygis sakė, jog mus.
sivienijimas, valdomas „VVįlkad šiemet įsigaliojęs KGB in gamyklos atstovai supažindi
kubėnaitės, dali -ių
'i- dar nebuvo raginama gyventi liams" derėsis dėl ilgalai
KALENDORIUS "
Be to, pasak ministro, sta kojo pats amba*ador
formatorių liustracijos įstaty no su smulkiu „Mažeikių naf
ai taupymo režimu. Tai, kad Sei kio bendradarbiavimo. Sausį
Vasario 28 d.: Aleksandras, Au
mas, kaip ir kiti valstybės tei tos" modernizavimo planu. Pa tant „Mažeikių naftą", buvo kas neatsiėmo -umokttų pini mo kanceliarija pažeis vyriau „LUKoil Baltija" pardavė Ma
sės aktai, vienodai galioja vi sak ministro, „Mažeikių naf planuota, kad per metus įmo gų už Vienos p<-tyli, bot dau sybės nurodymą nepradėti jo žeikių susivienijimui 100.000. rime, Izabelė. .Jodintas. .Jorune
siems Lietuvos piliečiams, ne ta" susidūrė su kliūtimi, kad nė į aplinką išmes 56,000 tonų giausia paaukojo bendra Lie kių remonto darbų šiemet, vasarį — dar 212,000 tonų
Vasario 27 d.: Fortūnatas, C;ihišskiriant nei Seimo, nei vy technologiniams veiksmams teršalų. Po pertvarkos numa tuvos ir Austrijos įmonė ,,Bal- buvo numatyta, nes remon naftos. Normaliam gamyklos rielius. Ginvilas. Skirmanto. Vilman
riausybės narių, nei preziden reikalingas vandens telkinys toma, kad į aplinką pateks tik texfilm". bendr.1 Kanados ir tams skirti pinigai buvo darbui per mėnesį reikia apie te
tūros tarnautojų ar preziden yra įtrauktas į valstybinės 35,000 tonų teršalų per me Lietuvos manekenų gamykla. įtraukti į šiemetinę Seimo iš 500-600.000 tonų naftos, RNS,
Vasario 28 d.: Antonija. Osvaldas.
laidų sąmatą.
mm
to.
BNS. reik'mės ?*»*r:!»*nl sąrašą. To tus.
Romanas. Rutinas
•Eltn'

Ambasadorius prie NATO
perspėja nemažinti išlaidų
gynybai

Nepaisant Izraelio nenoro
padėti, N. Dušanskio byla
atnaujinta

„Mažeikių naftos" pertvarka
derinama su aplinkosauga

DRAUGAS, 2000 m. vasano 26 d juatadiems
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ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ
TARYBOS RINKIMAI
Šiaurės Amerikos Ateiti ; - : : Kristuje!'".
ninkų tarybos rinkimų komis: - Vytautas Narutis, gyve
ja — Stasė Kazlauskiene. Ka nantis Riverside, IL, sieks
rnas Laniauskas ir Prs-i> baigti Š. Amerikos ateitinin
Razgaitis, laiške, datuota^*? kų perorganizavimą, sudaryti
iių metų vasario 11 diena, su sąlygas jaunimo ateitininkų
rašė balsavimo taisykles, ap veiklos vientisumui ir darnu
rašė 14 kandidatuojančių as mui".
menų ir išsiuntinėjo (kartu su
Vėjas Liulevičius, gyve
balsavimo lapeliais) ateitinin nantis Knozville, TN, sieks
kams, kurie Šiuo metu yra vie „aktyviai prisidėti prie ateititovių valdybų sąrašuose. Są ninkiškos veiklos, nes jaučia,
rašai derinti su tais iš anksty kiek ateitininkų sąjūdis pra
vesnių rinkimų. Užpildyti bal turtino jo gyvenimą''.
savimo lapeliai turi boti gra Aloyzas Pakalniškis, gyve
sinti komisijai nevėliau kovo 4 nantis Naperville, IL, sieks,
d. (pašto antspaudas ant vo „kad behdraamažiai perimtų
kų).
vadovavimą ir užtikrintų atei
Čia pateikiami kandidatų tininkuos tęstinumą".
vardai ir pagal komisijos pa
Dalilė Polikaitienė, gyve
siųstą laišką kandidatų pag nanti VVestlake Village, CA,
rindiniai siekiai.
sieks „kad nepasibaigtų ateiti
Nijolė Balčiūnienė, gyve ninkų gyvavimas Amerikos
nanti VVilloughby Hills, OH, žemyne, Lietuvon persikėlus
sieks .dalintis savo patirtimi Federacijos valdybai".
veikloje su iios organizacijos
Darius Polikaitis, gyve
nariais, siekiant viską atnau
nantis
Downers Grove, IL,
jinti Kristuje ir padėti tėvynei
sieks
„prisidėti
prie užsienio
Lietuvai išsilaisvinti iš dabar
ateitininkų
tolimesnės
veiklos
tinio dvasinio ir ekonominio
ir
jos
veiklos
gairių
formavi
vargo".
mo".
Ona Daugirdienė, gyve
Lidąja Ringienė, gyvenanti
nanti Hinsdale, IL, sieks
Lemont,
IL, sieks, „kad ateiti
„...kad besikeičiančiam pasau
ninkai
neprarastų
savo čia gi
lyje ir ateitininkai ne tik neat
musio
jaunimo
ir
tolygiai
siliktų, bet ir vadovautų tiems
stengtųsi
pritraukti
ir
naujai
pasikeitimams".
atvykusias šeimas".
Petras Vytenis Kisielius,
Marytė Sandaria viciūtegyvenantis Dovmers Grove,
Newsom,
gyvenanti Beverly
IL, sieks .aktyvios ateitininHills,
CA,
sieks „savo patirtį
kiškos veiklos, tiek tautoje,
panaudoti
platesnei ateiti
tiek išeivijoje, kuri padėtų iš
ninkų
veiklai
moksleiviuose,
kopti iš moralinio nuosmukio
kurie
yra
ateitininkuos
ateitis
bei nutautėjimo į naują kristoir širdis".
centrine gadyne".
Raimundas Šilkaitis, gy
Raimonda Kontrimienė,
venantis
Pepper Pike, OH,
gyvenanti Mission Viejo, CA,
sieks
„sudaryti
sąlygas na
sieks „išeivųos ateitininkų
persiorganizavimo, kad tap riams dalyvauti visuomenės
tume stipri jėga čia ir svarbia kultūriniame, visuomeninia
įtaka Lietuvos ateitininkams". me ir religiniame gyvenime
ateitininkų
Romualdas Kriaučiūnas, vadovaujantis
gyvenantis Lansing, MI, „ieš penkiais principais".
kos prasmingos ateitininkų
Vytas Žemaitaitis, gyve
veiklos 8. Amerikoje ir per nantis Chicago, IL, sieks „ak
tarpusavio susižinojimą ir tyviai padirbėti platesniame
minčių pasikeitimą kartu veiklos bare ir drauge atsto
dirbti siekiant Viską atnau- vauti jaunimo balsui".
ninkų kuopos susirinkimui.
Ateinančiame susirinkime
— kovo 12-tą dieną, Mindau
gas Bielskus ves pokalbį tema:
„Naujieji palaimintieji lietu
viai, jų gyvenimas ir šventųjų
reikšmė nudieniui, ateitinin
Siu metų vasario 6-tą dieną kui bei katalikui".
Ateitininkų namuose, LemonAteitininkų paskaitų ciklą
te, įvyko pirmas iių 2000-ųjų praėjusiais veiklos metais bu
veiklos metų Daumanto-Die- vo suorganizavusi dr. Jolita
lininkaitio jaunučių ateitinin Narutienė. To įtakoje Ateiti
kų kuopos tėvų ateitininkiš- ninkų sendraugių sąjunga
kas pokalbis. Dr. Petras V. Ki padidėjo 10-eia naujų narių.
sielius skaitė įvadine paskaitą Šįmet Vainius Aleksa, Min
tema: „Idėjinis ir asmeninis daugas Bielskus ir Petras V.
konfliktas tarp prof. P. Dovy Kisielius ryžosi vėl atgaivinti
daičio ir prof. S. Šalkauskio, ir buvusią veiklą, tačiau ban
to konflikto tebesireiškiančios dant tai vykdyti labiau pokal
pasekmės nūdienėje ateitinin- bio bodu ir programos vedėjus
kįjoje". Po paskaitos dr. P. V. -vykdytojus kviesti iš pačių
Kisielius vadovavo diskusi moksleivių kuopos tėvų, nejoms, kuriose dalyviai pasikei kviečiant svečių paskaitinin
tė nuomonėmis dėl šių dviejų kų.
ideologų skirtingos tikėjimo
V. P. Kisielius
išpažinimo metodikos. Pašne
kesyje aktyviai dalyvavo 29 JAS VASAROS STOVYKLA
tėvai. Diskusijose dalyvavo ir
Pranešame, kad jaunučių ir
ten buvę svečiai — Elvyra ir jaunių ateitininkų vasaros
Pilypas Naručiai. Dalyviai en stovykla Dainavoje prasidės
tuziastingai pritarė toliau tęs ketvirtadienį, liepos 13 d. ir
ti tokių pokalbių programą baigsis šeštadienį, liepos 22
jaunučių ateitininkų kuopos d. Pasižymėkite datą savo ka
tėvams. Pageidaujama, kad lendoriuose, kad galėtumėte
tai vyktų Ateitininkų na planuoti bendras šeimos atos
muose vieną kartą mėnesyje togas. Stebėkite šį puslapį —
po 9-tos vai. Mišių, tuo pat lai jame bus teikiamos visos su
ku vykstant jaunučių ateiti stovykla susijusios žinios.

PASKAITOS
JAUNUČIŲ
ATEITININKŲ
TĖVAMS

JAV
Kanadoj* ir kitar
VkUUnMmin
Mšit
JAV
Kanadoje* kitur (UA)
VmkAmtiUmtuvv

Ii prof. Pikuno pagerbtuvių gausio 30 d. (iš kaires): dr. Petraa Kiai«tiua, dr. J. Pikonaa, Regina Pikuniene ir
Kristina Pikūnaitė. Nuotr. Gražinos Kriaučiūnienės

RUOŠIANTIS ATEITININKŲ FEDERACI
JOS XHI KONGRESUI
Šios vasaros liepos 21-23 d.
Lietuvoje, Kaune, vyks Ateiti
ninkų federacijos XIII kongre
sas, kurio uždaviniai, AF val
dybos patvirtinti šių metų
sausio 16-tą dieną apima
šiuos šešis punktus:
1. Išrinkti naują Ateitininkų
federacijos valdybą ir tarybą;
2. Atlikti reikalingus pakei
timus įstatuose;
3. Veiksmingai ir dalykiškai
aptarti su Kongreso tikslais
susijusius klausimus;
4. Priimti ateitininkijos pozi
ciją aktualiais klausiniais iš
sakančias rezoliucijas;
5. Surengti ateitininkų kū
rybos ir talentų vakarą;
6. Pristatyti visuomenei
ateitininkijos tikslus ir verty
bes.
Tryliktojo Ateitininkų fede
racijos kongreso organizacinio
komiteto nariai ir jų atsako
mybės:
Vygantas Malinauskas, ko
miteto pirmininkas; Saulius
Girnius, akademinė progra
ma; Jurgita Abraitytė, kultu-

ŽINIŲ ŠALTINIS
JAV ateitininkų tinklalapiai
veikia nuo praėjusių metų ko
vo mėnesio, nors oficialus ati
darymas buvo '99 metų bir
želio 6 dieną. Iki to sekmadie
nio buvo sukaupta įvairios
medžiagos: pranešimai, užsie
nio ateitininkams vadovaujan
čių sąrašai, korespondencijos,
rašinėliai mąstymui, gimta
dienių paminėjimai, jaunučių
egzaminų programa ir kt.
Nuo tos birželio 6-tos iki šių
metų vasario 13 d., į tinklapius buvo įrašyta 70 skirtingų
straipsnių. Tokie, kaip Da
riaus Udrio paskaita „Ar dar
tikime kilniu gyvenimu", skai
tyta „Ateities" savaitgalyje
1999 m. spalio mėnesį, arba,
kaip Clevelando moksleivių
ateitininkų laikraštėlis, išleis
tas paminėti ateitininkų 50
veiklos metų tame mieste tur
būt buvo patys ilgiausi tinkla
piuose.
šiame
mūsų
puslapyje
J)rauge" būtų neįmanoma su
talpinti visa tai, ką turime
tinklapiuose. Dažnai kas
trumpai čia aprašyta, būna
plačiau aprašoma tinklapiuo
se. Čia pateikiame pranešimą
trumpesne forma, o tinkla
piuose su detalėmis. Pavyz
džiui, mūsų tinklapiuose gali
ma rasti dr. Petro Kisieliaus
žodį, tartą dr. Justino Pikūno
pagerbime. Galime rasti Fe
deracijos pirmininko Vyganto
Malinausko žodį dėl ateitinin
kų įstatų keitimo ir įvairius
kitus straipsnius. Besidomin
tieji gali rasti pačios Federaci
jos įstatus ir naujuosius Šiau
rės Amerikos Ateitininkų įsta
tus. Tinklapiuose randamos
^Jungtys" per kurias galima
lengvai apsilankyti Lietuvos
ateitininkų tinklapiuose arba
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės tinklapiuose.
Tinklapiai įkurti artimes-

deracįjos valdybą, Kaune, ei.
pašto adresu mailto:
,
attateitis.lt

rinė programa; Edita Bagzdžiutė, valdybos ir tarybos rin
A8YA SEGALENE, M.D.
kimai ir registracya; Vilmantė Rueh UnMBfsky ConeuAems n
Borutaitė, Įstatų ir rezoliucijų
Alsrgyand tnvnunotoyy
grupė; Vilhelmina Raubaitė
Kormitaojos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,
religinė programa; Sigutė Sasinusitu, kvėpavimo takų ir
dzevičiutė, informacija, viešie
irmjnotogmemis ligomis,
ji ryšiai, įvaizdis; Liutauras alergiškiems maistui, vaistams,
Serapinas apipavidalinimas ir vabzdžiu (kandimui bei įvairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
suvenyrai; Reda Sopranaitė,
Dr. Segalene sėkmingai suderina
leidyba; Mindaugas Kuliava,
rnedkaninį išsilavinimą JAV su
ūkio reikalai; Irena Grigalio- dideliu patyrimu Europoje k JAV.
nytė, svečiai; Rozvita Varei Kalia lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
1725W.HarrisonSt-207
kienė, ryšiai su kuopomis ir
Chicago. IL 80612
vietovėmis. Šiems dvylikai as
TeL 3^-842-6296.
menų priklauso visas kongre
so rūpestis.
QEDASH.QRiN&,UD
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS
Jei šio puslapio skaitytojų
GYDYMAS B S O t R U R G U A
tarpe batų pageidaujančių su
sisiekti su kuriuo asmeniu or
10400 78«,Mnosta,VVIOS142
ganizaciniam komitete, namų
(414)6876880
adresus, telefono numerius ir
ei. pašto adresus galima rasti
ateitininkų tinklapiuose adreVs*ų gydytoja
surwww.ateitis.org
naujai prisijungusi prie vienos
Tinklapiuose išspausdintas geriausių pietvakarių pusėje dr.
organizacinio komiteto visas
G. Skarpemtons pediatrines
praktikos. Gydome rr
sąrašas. Turintys galimybe
konsuttuojame įvairiais
prieiti prie Internete, gali ra
vaikų ligų klausimais.
šyti tiesiogiai į Ateitininkų feA M B

i^V*
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niam ryšiui tarp pasaulio atei
r ^ k k ^ M M PaBraanfrsfM
tininkų, kad būti) lengviau su
prasti kas ir kur vyksta atei
tininkų gretose. Jų tikslas ap I bhAWrJ&ASJ.DAMJDE
jungti pasaulio ateitininkus
DANTŲ GYDYTOJAS
minčių ir patirties pasidali
21470 &Mafci8t
Msassson,l.0044S
nime siekiant „Visa atnaujinti
T«t7Ot-74eVO0SS
Kristuje".
Norėdami tinklapius ir to
liau tobulinti, jų iniciatoriai
DAUAA.CEPBJE.DJ).8.
planuoja susitikti su besido
DANTŲ GYDYTOJA
7815 W. 171 8 t
minčia visuomene kovo mėne
TMsy Park, L 60477
sio pirmą penktadienį. (Žiūrė
708-6146671
ti pranešimą šiame skyriuje).
Vslsndos psesj austarkną
Tinklapio adresas yra
http^/ateitis. org
DR. E. DECKYS
KVIETIMAS
Visi ateitininkų tinklapio
lankytojai, esantieji ir būsi
mieji, kviečiami į antrąjį pa
sitarimą, š.m. kovo 10 d., 7:30
vakare vyksiantį Ateitininkų
namuose, Lemonte. Pasitari
me turėsite progą pasidalinti
savo patirtimi, nuomonėmis ir
pasiūlymais. Taip pat išgirsite
iniciatorių grupės pranešimus
apie pastangas ir rezultatus.
Iki malonaus pasimatymo!
Tinklapio iniciatorių
grupe
JEI IANKTTUBIETE8
VILNIUJE
Išeivijos ateitininkai lanky
damiesi Vilniuje nusiskun
džia, kad sostinėje nėra ateiti
ninkų būstinės į kurią būtų
galima kreiptis informacijos.
Nuo vasario mėnesio antros
savaitės, pradėjo veikti ateiti
ninkų raštinė, Vilniuje, Auš
ros Vartų 12, telefonu 62-0941. Trečiadieniais nuo 3:30 v.
p.p. iki 630 v.v. raštinėje bu
dės Rėdą Sopranaitė, ASS CVbos sekretorė. Pageidaujantie
ji susitikti su ateitininkais
Vilniuje, ar sužinoti apie tuo
metinius ateitininkų rengi
nius Vilniuje ir kitur Lietu
voje, galės skambinti duotu
numeriu minėtomis valando
mis.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NEBVU IR EMOCSMČ8 UOOS
Kab. 77S-73B-4477
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DR. JANINA JAKSEVrClUS
JOKŠA
6441 S. PutasM Rd.. CMoego, IL
Raz. 706-422-7807
Kab. 773482-0B21
f^OAiiAJODvVALiS
DANTŲ GYDYTOJA
10648 W. 127*. 8k.
auta 101
Lsrnont, L
Tet 630443-1010
DR. K.

JUČAS
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Dr.
RUS8ELLIMJJER
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
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praKBką Vai SUSssVUB, SSka
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$100.00
(UA j $116.00
$60.00
$86.00

ttaakata.
1/2 metu
$60.00
$66.00

3 man.
$88.00
$46.00

$46.00
$60.00

$83.00
$38.00

$380.00
$M.O0 /
$86.00

Oro pasta
$600.00
Basuliariupaftta
$100.00
Tik ooltadionin laida oro paštu
$160.00
Tik MtadMaie laida rafunariu p a t o $66.00
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TERESĖ KAZLAU8KA8, U.D.
Val^gydytapii
900 Ravinia PI., Ortsnd Park, IL
Tai. 7rje-34©-0a«7.
Priklauso Palos ir Christ Igontnėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
R*nomC.Mmh,MDSC
Obstetrics & Gynecotogy
3823HijhUndAveaueSuite4A
Downer> Grove, IL 60315
•3MS2-94M
Valandot pagal susitari ras

DFLEUOUU8LEUS
AKHJ UGOS IR CHIRURGIJA
119eVVsaw8L.L«nori.La0430
1301 Coppsrtskl Ane.. Suka 113,

Joto. s. 60432
Tel. 81&-723-1864
DRFUMUNĖMACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
*a—»a»a» O

Ba^aėSaSssSl

T a i 7O140S-2131
VaJandoa pagal suaRarrną

MĮKAmS

SCBsOS OAJCTASAS M CMRUnOAS
«A«S»-YMeWCAlCLfeC
18MaV1f7 OL. UmorS, k. 80431

Tat

DR. DOMAS
LAPKUS
vidaus k pssuekilgos
1 6 3 0 0 VVaatAva.

Ortsnd Park
708-34M100
Valandoa kaaiasn. taškytus

E U O e i T C DECKER ODG; P C
4647W.1fJ3St,C«k.Lewn,IL
Pirmas apyt su Northwaawrn un-to
dhpkirnu, setuviame sutvarkys<Įtitim
i * prieinamą kainą. Pacientai
prstnarni stsofcsSsi porsttuatai.
SutkarimU (kabM anokSkai)
Tai. 7O8-422-«260

*"•'-—-^

IRJDOO. N 0 D V V M08KJ

DH. VILIUS

DaPETRA8ŽL10BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773*66-3166
Namų tai. 847-361-3772
6745Vtfest 63rd Strest
Va), pirmd. ir katvd 3 v.p.p.- 6 v.p4>.
KSomat dajuiurnii — ausaarua.

tęs;

LTD.
«132&Kaxm»Avs.
CWoago,IL808»
T a t 77*438-7700

fmiQAUDA8NEMlCKA8,M.D.
& PRA8AD TUsfMALA, M.D.
SkraM k krauįsgyatą ftgoa
YaĮanrJoa parjsJ auatarlmą

DR.JOVTTAKĘRSLIS
DANTŲ QYD¥TOWA
0625 S.79»h Ava., Hkhnry HBS, H.
Tel. (706) 598-8101
Valandos pagal šusterimą
VIDAS J. NEhMCKAS,
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Nstaf* Ava.
Chicago, IL 60862
Kab. tel. 773471-3300
•i^HMMšMeiMaiiamMB
DR. L. PETREH03
DANTŲ GYDYTOJA
0Ott&Robaf*Rd,HicftąryH*t.lL
1 r r ^ į vakarus nuo Hartarn Ava.
Tai. (706)596-4655
Valandos pagaf susittrlmą
•

DR.UNAP03KUS
DANTŲ GYDYTOJA
S434-A S. K * t t e , CrSCAOO.IL 80882
T e t 773-434-4440
VatanctoapagatajeKarkT^

JONAS V.PrTUrVSrOS, MD
TB9*0AUA8Pr*JNBn8,MD
OftEGORYSUELZLZUD
Hnoki Paki Tiesatnent Insfllula
Nujaros, sprando, gsVos, •ąnartų,
vsfe. sutskfcrsj dstbuMlaSSpi bsi H
vMųjsksusmo gydymo

,

.
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EDMUND*8VmA8,MD..S.C.
Speeia^ybė-VldtuSigų gydytojas
6918 W. Arehsr Avs. St|. 5 Ir 6
Chicago. IL 80638

TeL775.S
va

INDRE RUDAmS, 1W.

AKIU LIGOS -

cmmmm

1 0 2 0 I O J H A M . , 6 U W 310
Naperves.IL 80663

Tst (680) 827-0060

0*^:312-726-0600
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
rUbertyvle.
aa^sa^aaa aSaassk^aasaea^akl^

n n^M
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ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

tas veržimasis pateisinamas,
bet jis pataria Baltyos vals
tybėms būti atsargioms, nes
EuĮopes Sąjungos narės jau
„perbrendusios" laisvą kapita
lo judėjimą, apsitraukusios
biurokratijos kiautu, naujoms
narėms nori primesti tas pa
čias, rinkos veikimo laisvę
varžančias, taisykles, kontro
lę.
Įspėjimas gal ir teisingas,
taip pat ir ne pirmas — Lietu
vos derybininkai apie tai tur
būt irgi žįno. ""

Danutė

Bindokienė

Motinos ir sūnūs

Sakoma, kad nėra tvirtesnio nių žinių apie 'savo ^gūnų
— ir amžinesnio — ryšio, kaip fronte, ar apskritai esantf."katarp motinos ir vaiko. Motinos riuomenėje, siuntinėjama iš
PALANKIAI APTF. MTTS
meilė nesaistoma vaiko elge vienos įstaigos į kitą, nue "Vie
Lietuvos okupacijos laiko tūvai įsiveržti į NATO. Štai ir
sio, nuotolių, metų tėkmės. Ir no biurokrato prie ki£o be
tarpiu, dėl Lietuvos nepriklau šiemet, kai JAV spauda tik
niekas taip negaili mirusio ar konkretesnio atsakymo. Jos
somybės kovodami, išeiviai la trumpomis žinutėmis pranešė
žuvusio žmogaus, kaip jo moti vienintelė išeitis —-kreiptis į
bai svarbiu talkininku laikė apie Nepriklausomybės minė
na. Tą nuo žiliausios senovės Kareivių motinų organizaciją,
savo gyvenamųjų kraštų spau jimą Lietuvos ambasadoje,
suvokė lietuvių tauta, motinos kuri visuomet savo tikslus, pa
dą, visaip stengėsi įsigyti jos Angelei Nelsienei pasisekė iš
.meilę paliudydama ir liaudies, siekia.
palankumą ir bandė kaip gali rūpinti vedamąjį milijoninio
ir rtšytine kūryba.
Tai, galima sakyti, vienin
ma dažniau su savo reikalais į tiražo Kalifornijos dienraštyje
Tačiau motina ne vien pasy telė Rusijos gyventojų grupė
• Šią savaitę amerikiečių
ją įsisprausti. Lietuvių žurna „The Orange County Regis
viai myli savo vaikus: ji rū su kuria vyriausybė vis tik
listą
straipsnius
užsienio ter". Pavyko jai vedamųjų; ra didžiausias dėmesys skirtas
pinasi sūnų ir dukterų gerove, skaitosi, arba bent stengiasi
spauda labai retai spausdin šytoją atitempti į pokalbį su kandidatų į prezidentus pra
drąsiai kovoja su nepalygina taikiai sugyventi. Kareivių
davo' — laikraščiai tik savo Lietuvos ambasadoriumi' S. dinėms varžyboms. Iš daugiau
mai stipresniu priešu, jeigu motinų organizacija turi, ir
kaip tuzino respublikonų į Lietuvos ambasadorius JAV se Stasys Sakalauskas, kalbinamas žura. vaikams gresia pavojus. Mes
bendradarbiais tepasitikėdavo Sakalausku.
patikimų savo priemonių,,ku
— tačiau veiklesniems mūsiš
žinome lietuvių motinų nar rių dėka netrukus suranda no
„The Register' * vedamųjų Baltuosius rūmus bėgimo taką Gabios Steponavifiiates N'uotr. Jono Tunulaičio
kiams kartais pasisekdavo taryba šią savaitę turėjo pro praėjusią vasarą įšokusių, be
sumą, pasiaukojimą, kai gy rimą informaciją. Kadangi Če
prikalbinti tuos bendradar gos susitikti su Lietuvos am liko tik du ir, kaip čia mada
venimas to pareikalaudavo. čėnijos fronte kovoja .apie
bius, ir jie ką nors apie mus basadorium JAV Stasiu Saka sakyti, kaunasi „neck to neck". toliau, JAV žurnalistai įvai tis reformų puoselėtojas Mo- Antra vertus, šios dorybės tai 100,000 rusų kareivių, -tokia
parašydavo. Tik irgi labai at lausku ir iš jo patirti apie vė Vienas jų, Texas gubernato riai spėlioja, bet visi pripa hammadreza Khatami, nors ir kytinos visoms mdssnoms.
organizacija yra reikalinga.
sargiai, ištikrinę mūsų pateik liausius laimėjimus Baltijos rius, buvusio JAV prezidento žįsta, kad Bush į Baltuosius užsimena apie dėl ambasados
Štai
AmerikojV'viena
mo
Prieš dešimtmetį, kai Lietu
tas žinias bei jų šaltinius, ra kraštuose", — pradeda savo George Bush sūnus — taip pat rūmus lengvai nenujos nė su. užgrobimo 1979 metais nutrū tinų organizacija kovoja prieš
va
atkūrė nepriklausomybę,
tais
ankstyvais
milijonais.
Be
kusių
diplomatinių
santykių
šinį taikydami prie bendros straipsnį, pavadintą „Baltic George Bush, praėjusį rudenį
girtus vairuotojų*, nes dauge pradėjome girdėti šiurpių .isto
to,
dar
bus
ir
demokratų
kan
su
Amerika
atnaujinimą,
bet
laikraščio „politikos". Į žinia- Update" šio dienraščio veda jau lyg ir buvo „palaimintas"
lis jų yra praradusios savo rijų apie jos kariuomenės, pa
piktai primena, kad JAV rėmė
sklaidą lengviau badavo pa mųjų rašytojas. „Tos valstybės kaip tikras būsimas Amerikos didatas.
vaikus ar artimuosius kaip tik dėtį — smurtą prieš naujo
Kažin kaip lietuviai pirmi šacho Rėza Pahlavi valdžią,
kliūti tam tikromis progomis: yra vertingas modelis kitiems, prezidentas. Monikos „numy
per neblaivaus vairuotojo kal
lietuviams ruošiant didesnius kartu su jomis iš komunizmo lėti", demokratai, aišku, jau niuose rinkimuose balsuoja? kuri buvo žiauriausia pasau tę. Izraelyje veikli motinų kus, nežmoniškas gyvenimo
kultūrinius renginius, metines išsilaisvinusiems, kraštams, nebebuvo varžovai, o prieš Ka McCain skelbiasi esąs Reagan lyje. Pagal „Washington Post", grupė reikalauja ministro pir sąlygas kareivinėse, viršinin
šventes, o politinėmis temo nes demokratinių įstaigų ir lėdas su maždaug 60 milijonų respublikonas, o daug mūsiš santykiams atnaujinti pirmo mininko Barak, kad nedel kų žiaurumą ir pan. Per labai
mis — per įvairias valstybines laisvos rinkos sampratą jos dolerių kapšu ant klumpakojo kių Reaganą labai mylėjo — žingsnio Kathami laukia iš siant atitrauktų Izraelio ka trumpą laiką Lietuvoje šie so
sukaktis, ypač kasmet, minint įsisavino daug sėkmingiau ne dramblio užsiritęs, G. W. už griovimą Sovietų Sąjungos. JAV. Irano geri santykiai su riuomenę iš Lebanono, nes per vietiniai palikimai išgyven
dinti, nes kariuomenės vadai
JAV padėtų ir Lietuvai —
Lietuvos
nepriklausomybes gu kitos, buvusios Sovietų Są- Bush, atrodė, nesulaikomai jo
• Čečėnų nepriklausomy užuot ieškojusi naftos Rusijo daug žūsta jaunų kareivių nuo pasiryžo sekti vakarietiškais,
jo į Baltuosius rūmus. Juk nė
šventę. -^Vasario 16. Tokio- jungos okupuotos, Rytų ir vienas iš bet kada buvusių b ė s naikinimą Rusijos kariuo je, „Williams" bendrovė galėtų pasalūnų be ubų ar kulkų. o ne rusų pavyzdžiais. .Ypač
mis progomis sumanesni lietu-' centrinės Europos valstybės",. kandidatų tiek pinigų ir taip menė tęsia. JAV žinių agen jos ten nusipirkti. Ir nebe Vienaip ar kitaip, toji karinė dabar, kariuomenės vado pa
tūra Associated" Press (AP) reiktų barti buvusio ūkio mi apsauga laikoma neveiksmin reigas perėmus gen. Jonui
viai išsirūpindavo straipsnių — teigia žurnalistas.
anksti, ii* tik pirminiams rin
ir didžiuosiuose JAV dienraš
Paskui jis savo skaitytojams kimams, nebuvo susitelkęs. O praneša, kad rusų strategai nistro Maldeikio už ieškojimą ga: patrankų šoviniai vis tiek Kronkaičiui, galime tikėti,
čiuose, kartais net vedamųjų. primena, kaip Estija, Latvija čia už.pinigus juk viską gali 20,000 savo karių armiją, kal naftos ten, kur tada nebuvo sprogsta Izraelio pusėje, pa kad Lietuvos kariuomenės
sienio gyventojai vis tiek ne buitinės sąlygos nedauge ski
nų tarpekliuose apsupusią če galima
Nepriklausomybę atgavus, ir Lietuva Hitlerio-Stalino su ama nupirkti.
gali gyventi saugiai ir laisvai,
čėnų
sukilėlių
dalinį,
įspėja
tokie reiškiniai sulėtėjo, nors sitarimu 1939 roetais buvo
• „Los Angeles Times" ko tad kam rizikuoti jaunų vyrų riasi nuo kitų Vakarų valsty
Tačiau
įvyko
lyg
ir
stebuk
apie
netikėtą
jų
puolimą.
Mat
pirmaisiais jos metais spau- okupuotos, kaip'komunizmas
bių, nepaisant prastos krašto
respondentas Paul Watson
doje žinių ir platesnių rašinių, jas tironiškai kankino, naiki- las. Pirmosios „estafetės" pa 23 vasario abiem pusėms yra šiame dienraštyje rašo apie ir merginų gyvybėmis? Žydės ekonomikos.
tarp jų ir vedamųjų, buvo gau- no fą kultūrą, tradicijas, cusi- baigoje, beveik he varžybų už atmintina diena: rusams — NATO taikdarių Kosove sun motinos tvirtina, kad vyriau
Tačiau tos sovietinės. sąly
su, tačiau medžiaga pasirū- no ir kaip jos, 1991 metais tai tikrinta?' susigriebęs visus kariuomenės šventė, o čečė kumus į savo gyvenvietes su sybės bandymai išlaikyti devy
gos
Rusijoje nepasikeitusios.
nių
mylių
ruožą
Lebanono
te
pindayp.patys laikraščių bend kiomis demonstracijomis išsi Iowa respublikonų delegatus, nams — 1944 metais Stalino grąžinti albanus serbų apgy
Jaunuoliai,
šaukiami atlikti
ritorijoje,
savo
gyventojų
sau
Bush.
netikėtai
suklupo
pir
vykdytų trėmimų kasmetinis
radarbiai iš tiesiogių šaltinių laisvinusios, susikūrė-demok
ventose miestų dalyse ir ap gumo sumetimais, yra neveik karinės tarnybos, visokiais
mose,
nedidelėse,
bet
daug
ką
prisiminimas.
Ta-pačia
proga
— iš Lietuvos. Mūsų pagalbos ratines santvarkas bei laisvas
lemiančiose, varžybose New AP primena ir Rusijos nepa saugoti serbus, gyvenančius smingi, todėl reikia kiek gali būdais stengiasi jos išvengti,
jiems nebereikėjo. Dar vėliau, rinkas.
tarp albanų daugumos. Pieti
nes žino, kad laukia sunkus,
atsinaujinus diplomatiniams
„The Register" vedamųjų ra Hampshire prieš iki šiol ma- jėgumą baigti S mėnesius nėje Mitrovica miesto dalyje ma greičiau užbaigti taikos pažeminantis., pavojinga*, gy
derybas
ir
grąžinti
Izraelio
ka
£al
žifadmą
ytetpAmo
karo
veprieš
čečėnų
laisvės
kovotojus
ryšiams, -Aržsienio laikrašti- šytojui atrodąiĮŠatd _tų kraštų
prancūzų dalinys 24 valandas
venimas. Pagal įvairius prane
ninkeflimų apie Lietuvą tei pinigų „pririšimas*, prie dole terasą ir jame sužeistą JAV trunkantį karą,''ir sukilėlių per parą turi saugoti 17 serbų, rius namo.
1 šimus, daug jaunų kareivių,
raudavosi jau ambasadose. Tai rio buvo naudingas: žema in» senatorių John McCain. Ir su sugebėjimą netikėtais puoli gyvenančių tarp 90,000 al
Nerimsta motinos ir Rusi
tęsėsi, kol Lietuvos reikalas, fliacija, maži mokesčiai, paly judo JAV spauda, televizija, mais išblaškyti rusų kariuo banų.
joje, nes ir jų vaikai — kartais nepakęsdami kasdienybės, nu
ypač taikus kelias į nepriklau ginti nedidelės valstybės sko radijas, o paskui juos — ir pi menės dalinius, pridaryti
dar iš paauglystės metų ne- sižudo, pasitaiko ir suluo
somybę ir pirmieji laisvės me los mažiau varžė gyventojus. niguočiai, laimėtojui tiesiog jė daug žalos.
išsiritę — siunčiami į Čečė šinimų bei sužeidimų. Kadan
* Finansų ministerijos niją, dažnai į tikrą mirtį. Nors gi kariuomenės amžiaus "jau
tai, Įftvp „karštas".- Tačiau Nors dėl Rusijos ekonominės ga grūsdami dolerius į kiše
Mūsų, prisimenančių parti
jam „atvėsus", „apsnūdo" ir krizės Baltijos valstybės ir nu nes. Nors ir pradžiugo buvusio zaninį karą, tai nestebina. duomenimis, valstybės biu didžioji dalis Rusijos gyven nuoliai sunkiau pasiekiami,
imami vis jaunesni h* jaunesni
laikraštininkų dėmesys, nors, kentėjo, bet, pagal žurnalisti prezidento . sūnus, varžybas Stebina tik, kad dar ir šian džetas sausį negavo 12.6 proc. tojų pritaria karui Čečėnijoje, vaikinai. 5Fai - galime patys
nepriklausomybę atsikovojusi ką, dabar jos pradeda atsigau laimėjęs So. Carolina valsti dien pasaulyje laisvę ir de planuotų pajamų. Į jį surinkta tikėdami, kad čečėnai 1994- pastebėti žinių laidose," kai
(Eita) 1996 metų susirėmime yra
Lietuva dabar taip pat atkak ti. Jis mini ir kelis JAV inves joje, tačiau šį antradienį jo mokratiją skelbiantieji Vaka 391.2 mln. litų.
tėškė juodą dėmę rusų tautai, rodomi Rusijos kariai Čečė
*
Vilniuje
atidarytas
liai turi grumtis už įsipilieti- tuotojus-: Fluor, Cargli, Moto džiaugsmas dingo, kai McCain rų didieji už ją kovojančioms
automobiliu o ta dėmė tegali būti nuplauta nijoje — kai kuriems, be abe
nimą Vakarų pasaulyje. O rola, WiUiams, ir, žinoma, Mc- vėl netikėtai sutriuškino jį Mi- tautoms taip pat užsimerkia, prancūziškų
jo, dar net ūsai neželia. .....
šioms grumtynėms irgi reikia Donalds. „Vienas pagrindinių chigan valstijoje ir varžybas kaip ir prieš 50 metų Lietuvai. „Citroen" pardavimo salonas „teroristų čečėnų" krauju, bet
Vyriausybė nuo savo tautos
pagalbos, Žinoma, vėl iš užsie mūsų siekių — pastovi pinigų laimėjo savo „namuose" — Čečėnų laisvės kovos Vaka ir techninės priežiūros cent motinos, kurių sūnūs kovoja
su
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tikrąjį žuvusiųjų'skai
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(Elta)
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Arizonoje.
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nio spaudos, į ją patekti — vėl
sužeisti
arba
žuvę,
reikalauja
čių,
bet,
Kareivių motinų "ži
bendrininkai
užsienio
investi
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* Kėdainių įmonė „Vikeužsienio lietuvių sumanumo
žinia. Kai kurie sakys, kad tai
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o
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jau pažanga — apie Lietuvos da" savo produkciją — val
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Saka
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gyventojams
ninkas
Robert
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dau
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Europos
Sąjungos
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Atrodo, kad gyviausia jų —
čiai galbūt nelabai svarbūs
lauskas
dabar
nematąs,
tačiau
nepaaiškinti
savo
veiksmų
ir
giau
nustebino
skaitytojus,
valstybes:
Valstybinėje
veteri
toje srityje kr anksčiau pirma
• Po daugelio metu iš Isla
dokumentuose, tačiau motinos
vusi — pasirodė JAV vakari Rusijos galimas nepastovu primines, kad savo varžovą mo fanatikų diktatūros išsi narijos tarnyboje antradienį neatsiprašinėti už jiems pada kenčia nežinią ir jaučia "pasi
mas
lietuviams
kelia
rūpestį.
įmonei įteiktas ES komisijos rytas skriaudas, nerodo noro
nugalėti senatoriui padėjo pir
nio pakraščio gyventoja An
laisvinantis Iranas Vakarams patvirtintas veterinarijos ko keistis. Biurokratija taip giliai piktinimą, kad valdžia neno
Dėl
to
ir
toks
veržimasis
į
miniuose
rinkimuose
gausiai
gelė Nelsienė, daugiametė
rinti prisiimti atsakomybės už
Baltą laisvės lygos pirminin NATO. Nora žurnalistui atro balsavę demokratai ir nepri irgi ne daug gero Žada. Dabar kybės kontrolės pažymėjimas. ir plačiai išsikerojusi, kad mo šį pragaištingą karą.
dė,
kad
saugumo
sumetimais
tina,
norėdama
gauti
tiksles
vykstančius
rinkimus
laimin
(Elta)
klausomi piliečiai. Ką tai reikš
kė, labai uoliai talkinanti Lie
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I M I balandžio 25. Penktadieni*
Dangus debesuotas, lyja, toks liūdnas pavasaris. Iš
tikrųjų šis pavasaris liūdnas, kiek daug pralieta aša
rų, kiek daug kraujo ir kiek dar jo pralies. Viešpatie,
neleisk daugiau žudyti ir lieti kraujo! Viešpatie, pasi
gailėk ir atleisk jiems, nes jie nežino ką daro!
Vakar buvau kine su mokykla. Filmas „Jų šimtas, aš
viena*. Filmas įdomus, linksmas.
Jau praeina tinginystė. Manęs dar nešaukia, bet kai
undCa, bus Uogai. Šcefanavičiūtė pradėjo manimi įdomautis. Tarp mergaičių buvo kalba, kad aš turiu gratų
Mano siela ramesnė, nes aš šaukiuos į Viešpatį.
Mano geroji mamytė man nupirko šviesias, švelnias
pirštinaites. Bet man per mažos. Gal išsitemps? Suti
kau Aleksą ir Janiną. Jis sublogęs. Jam turbūt kitą
pavasari reiks eiti į kariuomenę, o, kitą pavasarį ne
žinia kas bus. Pabus dar pas mamą. Aš darausi švel
nesnė, $A noriu tokia būti, ypač mane mylintiems tė
vams.
Nors sekmadienis, bet dirbam, nes šventėm gegužės
1, be to, dar gavom dvi dienas.
Reikėjo dalyvauti parade. Tvarkos nebuvo, reikėjo
laukti kelias valandas gatvėje. Pavargau, vos parėjau
.... > .

namo. • • • , . . .
...
•. - J
Šeštadienį buvo svečių.
• ' -•
Kitą šeštadienį, manau bus balius. Švęsime tėvelio
vardinės. Stasė sakė, kad man pakvietė kažkokį Ri
čardą su gražiais dantukais.
Jau artėja egzaminai, reikia pradėti mokytis. Šianj
kvietė pas save šeštadienį į pasi
{ i e n ^WfQ įjį^^
linksminimą — jos vardinės. Aš tikrai nežadėjau, bet
gal nueisiu, sakė, bus daktaras, mokytojas ir kt.
Šiandien Motinos diena, aš pasveikinau mamytę,
Sabutė nupirko mamytei bliuskutę, nekokią, bet ma
mytė giria. Nors jau gegužis, bet lyja, šalta. Aš taip
noriu, kad būtų šilta.
„„Dieve, aš suTavimi".
IMI gegužės 10. Šeštadienis
Jau po tėvelio vardinių. Pas mus buvo balius. Man
truputį skaudėjo galvą, bet -jau nustojo. Turėjome
daug vargo. Kvietėm Šliževičių, bet jis, toks chamas,
neatėjo. Aš tik apsirengiau, dar nebuvau susišukavu
si, kai atėjo Stasės studentas Ričardas ir dar kažkoks
tipas. Aš susipažinau su jais, bet mažai kalbėjau. Jie
pradėjo rūkyti, vyresnis ir man pasiūlė, bet Ričardas
pradėjau šaukti: „Čia, atrodo, nerūko". Atėjo Miliaus
kai, Jadzė, Henka, Stachas su savo panele. Jis su ja
gyvena. Atėjo daug svečių. Buvo labai linksma. Ri
čardas, atrodo, labai doras. Jo draugas irgi nieko, tik
vyresnis. Daug pašokau, bet Ričardas manęs neišvedė,
jis šoko sū Stasė. Stasė, matyt, jam patinka. Tegul su
kasi prie jos, gal kas išeis. Jis dar jaunas, gali prisivi
lioti, turėtų puikų vyrą. Jis turi labai gražius dantis ir
labai simpatiškas. Aš šokau su jo draugu, jis man sakė
komplimentus, kad aš lengvai šoku ir kt.

•O man atrodo, kad aš labai sunkiai šoku. Jie išėjo
anksčiau, man truputį gaila.
Ričardas su manimi neatsisveikino, ar užmiršo, ar
tedariau jam labai blogą įspūdį, nežinau! Jo draugas
šokant man pabučiavo ranką, bet nesuprantu, kodėl...
Buvo irVikcė, Zosė, lenkas, paskui toks blondinas ir
ienas latvis.
Blondinas mane vadino „dzecko". Jis man patinka,
dad nelaikė mane panele, nes aš nenoriu. Buvo iš Muravos. Manė labai keikiasi ir nemoka elgtis. Henka la
bai kvailas, jam vis per mažai degtinės ir vis stato
save aukštai. Buvo linksma. Miliauskienė gražiai dai•MVO. Mamytė buvo labai linksma. Apie 5 vai. visi
Jėjo.
IMI gegulės 11. Sekmadienis
Aš neilgai miegojau, negaliu užmigti, vis sukasi val
sai ir tango. Atėjo Stasė, sutvarkėm kambarius. Vė
liau pas mane atėjo Petrusevičiūtė. Aš sėdžiu veran
doje, noriu mokytis, staiga pakeliu galvą, žiūriu, kaž
kas mėlynuoja už tvoros. Iš tolo ją pažinau. Kažkaip
stebuklingai ji mane atrado. Labai gera mergaitė, ji ir
mamai patinka. Mudvi pasikalbėjome, pajuokavome.
Ta valandėlė buvo tokia maloni. Paskui ją palydėjau.
Grįžusi nuėjau pas Stasę. Ji kvietė mane pas Antoaę. Su mama nuėjome, sutikome Ričardą su draugu,
Stasė juos kvietė... Pas juos buvo tik 3 muzikantai. Iš
pradžių man norėjosi namo, bet vėliau — nieko. Vie
nas gražus vyras manim stebėjosi, kodėl aš negeriu,
nerūkau ir t.t. Aš visą laiką stengiausi būti prie ma
mytės. Aš sakau jam, kad prie mamytės ramiausia ir
geriausia. Pagaliau jis pasodino mane greta savęs ir

pasiūlė man išgerti, bet aš atsisakiau.^ Kai jis suži
nojo, kad aš mokinė, nustojo siūlęs. Jis apsiriko. Tokį
vyrą teko sutikti pirmą kartą. Jis vis spausdavo man
šoną. Einant namo būtinai norėjo man paimti už pa
rankės. Tas dar pusė bėdos, bet kad jis geidulingai
glaustėsi... Aš nesidaviau. Tada jis sako, 22' valstybes
pervažiavau, bet tokios dar nemačiau. Aš negaliu su
prasti, ką jis tokio netinkamo rado manyje. Su tokiu
vyru neverta būti pažįstamai. Jis mane norėjo.paly
dėti, bet aš neleidau, tai jis supyko ir nuėjo. Nežinau,
kas jis, bet neatrodo mokytas, jam trūksta išsiauk
lėjimo. Ten buvo dar vienas, toks Boleslovas, tas irgi
pristojo.
j
Nereikia man ten eiti, kur manęs nesupranta, j *"
IMI birželio 13. Penktadienis
.
. ' ,.,
Sv. Antano šventė. Iš ryto buvau bažnyčioje. Grįjįsi
tvarkiau kambarius. Mamytė taip pat buvo bažny
čioje. Jau praėjo baisūs egzaminai. Dabar esu devin
tokė. Visą vasarą būsiu laisva. Auklėtoja sakė, kad
mes kitais metais greičiausiai būsim baigiamoji klasė.
Mūsų klasėje antriems metams niekas nepasiliko, tik
yra keletas pataisų. Velžytė išlaikė egzaminus, Sabutė
perėjo į 4 klasę su pataisa iš diktanto. Aš dabar daug
dirbu, padedu mamytei.
i
;
v.
Daugiausia man tenka dirbti namuose ir daržą lais
tyti. Reikia prie visokių darbų priprasti.,
Bus šiemet obuolių ir uogų. Mūsų karvute gerai lai
kosi, duoda 12 litrų pienelio. Dabar ypatingai gražiai
žydi alyvos. Kekės dideles, pilnos, žavu..
Aleksas išlaikė į VII klasę. Narcizą, rodos, išvyksta
vasaroti už Vilniaus. Ji turi naują kostiumą, matyt,
niekur nedirba, nes taip išgražėjusi..., (Bus daugiau)
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Rašyt. Vanda Vaitkevičienė.

RAŠYTOJAI, SULAUKUSIAI
BRANDAUS AMŽIAUS
Baigiantis 1999 metams Pa
nevėžio Juozo Balčikonio <buv.
Berniukų) gimnazijos istorijos
muziejų pasiekė netikėta, bet
labai vertinga siunta iš Flori
dos. Buvusi mokinė, vėliau
mokytoja, rašytoja Vanda Tamošauskaitė- Frankienė-Vaitkevičiene perdavė saugoti savo
kūrybinį palikimą — para
šytas knygas, jų recenzijas,
straipsnius periodikoje, laiš
kus ir kt. medžiagą. Muzie
j a u s fondai pasipildė daugiau
kaip 200 saugojimo vienetų.
Nors muziejui tai ne pirmoji
tokia buvusių mokytojų ir mo
kinių dovana i daug vertingos
medžiagos y r a atsiuntę JAV
gyvenantys
buvę
mokiniai
Juozas Masilionis. Zenonas
Dučmanas. Leonas Baltušis,
kanadietis Stasys Janušonis.
Brazilijoje gyvenanti H. Didžiulytė-Mošinskienė ir kt.).
tačiau ši — unikali savo apim
timi ir pilnumu.

sovietine okupacija sutrukdė
j a i išvysti dienos šviesą. Bai
giama spausdinti knyga, kaip
netinkama tarybinėje mokyk
loje, buvo sunaikinta.
Apsakymus, noveles, eilė
raščius V Frankienė-Vaitkevičienė spausdino „Eglutėje",
„Tėviškoje". „Moteryje". „Drau
ge". „Pensininke", „Skautų
aide", „Laiškuose lietuviams"
ir kituose. JAV leidžiamuose
periodiniuose leidiniuose.
Pedagoginį darbą pradėjusi
d a r nepriklausomoje Lietu
voje, jį tęsė Vakaruose, ilgus
metus dirbdama Čikagos Kris
tijono Donelaičio lituanistinėje
mokykloje. Nuoširdžiai ben
d r a u d a m a su mokiniais lietu
viukais, išvydusiais pasaulį
toli nuo senelių ir tėvų gim
tinė.- . gyvenančiais šiuolai
kiniame moderniame didmies
tyje, gerai susipažino su jų gy
venimu, džiaugsmais, rūpes
čiais ir problemomis. Todėl
visa jos kūryba, visos knygos,
periodikoje spausdinti raši
niai, scenos veikalėliai skirti
vaikams, neįkyri didaktika,
ugdo meilę tolimai Lietuvai,
dora. sąžiningumą,
artimo
meilę ir kitas aukštas mora
lines vertybes.

Garbaus amžiaus rašytoja
2000 m. sausio 20 d. minėjusi
savo 91-ąjj gimtadienį, okupa
cijos metais ne tik Panevėžyje,
bet ir Lietuvoje beveik nebuvo
žinoma. Trijuose Lietuviškos
tarybinės enciklopedijos lei
dimuose jai. 1944 m. pasitrau
kusiai į Vakarus, neatsirado
Tad k u r jos darbštumo, kū
vietos. Tik 1987 m. Vyt. Vana rybingumo, meilės vaikams
go „Lietuvos rašytojų sąvade" šaknys?
jai skirtos 7 eilutes.
Šiuo metu Floridoje gyve
Iš siuntinyje rastos medžia n a n t i rašytoja ilgą. sudėtingą
gos
sužinojome,
kad jos ir turiningą gyvenimo kelią
plunksnai priklauso net kelios pradej.) Panevėžyje 1909 m.
knygos, daug apsakymų, dra sausio 20 d. dar carinės prie
mos kūrinių, eilėraščių. Ji pati spaudos metais. Mokėsi vie
pateikė parašytų knygų są noje iš geriausių to meto Lie
rašą: „Karalaites Gintarės il tuvoje Panevėžio gimnazijoje
gesys" (1957 m.. „Sūduvos" lei j a u nepriklausomybę iškovoju
dinys). „Vaidinimai mažiems sioje valstybėje. Po vienu sto
ir dideliems" 1965 m . Lietu gu, vieno direktoriaus vado
vių fondo leidinys . ..Vaidini vaujamos tuo metu tilpo atski
mai mažiems ir dideliems" ros berniukų ir mergaičių
(1965 m.. Lietuvių fondo lei klasės. Jos mokymosi metais
dinys), „Šokoladinis kiškelis" gimnazijoje dirbo tikrai pui
' 1970 m. „Naujienų" dien kūs, nuoširdūs mokytojai, su
raščio leidinys). ..Spindulėlis". gebėję mokiniams ne tik per
vadovėlis antrojo skyriaus mo teikti mokslu žinias, bet ir
kiniams .'1973 m.. Kristijono savo asmeniniu
pavyzdžiu
Donelaičio lituanistinės mo įdiegti jaunose širdyse meile
kyklos leidinys 1 . ..Užburtos tėvynei, išugdyti darbštumo,
kanklės" C1971 m.. „Laiškai pareigingumo, tolerancijos ki
lietuviams"
leidinys'.
„Du tokiai sveikai nuomonei jaus
draugai" '1976 m.. JAV LB mu:?. Tuo metu gimnazijai
Švietimo tarybos leidinys, ap vadovavo gerai žinomi pedagodovanotas LB Švietimo tary ga~-istorikas.
prof.
Jonas
bos literatūros* premija:. „Pa Yčas. tlzikas. vadovėliu auto
sakų pasaulis" < 1980 m.. JAV rius Konstantinas Šakenis. O
LB Švietimo tarybos leidinys i, brandos atestatą 1928 m. ji
.Ąžuolo mirtis" '1991 m., au gavo iš direktoriaus rašytojo,
torės leidinys). Be šių aš filosofo kun. Julijono Lindėstuonių knygų buvo parašyta ir Dobilo, ilgamečio „Meno kuo
devintoji. 1938 m. Lietuvos re pos' globėjo. Ne mažiau gar
spublikos švietimo ministerija sus buvo ir kiti mokytojai.
jos pirmąją knygą „Istoriniai Dailės paslaptimis teoriškai ir
Trakų pilies pasakojimai" bu praktiškai dalinosi „Laisvės"
vo pripažinusi tinkama skaity skulptūros autorius, piešimo
ti mokiniams, tačiau užsi mokytojas Juozas Zikaras l<
tęsusi leidyba ir pasidėjusi torijos mokė buvusi pirmosios

Lietuvoje lietuviškos vidu
rinės mokyklos direktorė, tuo
metu diretoriaus pavaduotoja
mergaičių klasėm Marija Geigaite-Putramentienė Giedrai
tiene. Mokė muzikos, vado
vavo chorams ir klestinčiai
meno saviveiklai mokytojas
Mykolas Karka. Mokslui, kū
rybai, mokymui atsidavusių
mokytojų asmeninis pavyzdys,
„Meno kuopos", jungusios mo
kinius, turinčius polinkį dai
lei, muzikai — dainai, lite
ratūrai, veikla žadino moki
nių kūrybines galias, skatino
rengtis darbui po ilgos carinės
priespaudos
metų
besike
liančiai Lietuvai. Šioje aplin
koje brendo būsimieji istorikai
Adolfas Šap'oka, Povilas Šle
žas, poetai (vėliau lagerių ka
liniai^ Jonas Graičiūnas. Ka
zys Inčiūra. rašytojai Benedik
tas Rutkūnas. Kazimieras Ba
ronas. Juozas Petrulis. Rapo
las Šaltenis, diplomatas Sta
sys Bačkis. kunigai Alfonsas
Lipniūnas '.Štuthofo koncen
tracijos stovyklos kalinys),
Kazimieras Kuzminskas (vie
nas „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos" JAV leidėjų) ir
kt. Iš Vandos FrankienėsVaitkevicienes laidos minėti
ni visuomenes ir politikos
veikėjas Adolfas Darnusis, kal
bininkas Antanas Liberis. la
gerių kalinė dailininkė Valeri
ja Pazukaite. rašytoja, gyve
nanti Brazilijoje, Halina Didžiuiytė-Mošinskienė, mokyto
ja Ona Daugaravičiūtė ir dau
gelis kitų. Gimnazijoje pasėta
gėrio, doros, kūrybos sėkla
buvo daigi ir Vandos Tama
šauskaitės širdyje. Gimnazi
joje susiformavusioms nuosta
toms, idealams ji liko išti
kima visą gyvenimą.

* Kaunas. Gruodžio 18 d.
Katechetikos centro salėje
Kauno sakralinės muzikos
mokykla surengė koncertą
JŠv. Kalėdų belaukiant". Jau
nučių, vaikų chorai, „Pastora
lė", jaunieji
kanklininkai,
smuikininkai, fleitininkai bei
pianistai atliko įvairius lietu
vių ir užsienio kompozitorių
kalėdinius kūrinius. Koncerte
dalyvavo
arkivyskupas
S.
famkevičius, moksleivių tė
vai, gausus būrys kauniečių.
Gruodžio 28 d. Kauno arki
katedros bazilikos jaunimas
po šv. Mišių Kauno arkikate
droje bazilikoje pakvietė kartu
švęsti šv. Kalėdas Kauno arki
vyskupuos Jaunimo centre.
Katedros jaunimas parodė vai
dinimą, koncertavo daininin
kas V. Stakėnas, arkikatedros
•Jau visi esan. •- rdeję apie Lithuanian Mercy laft labdaros organizaciją, jos parama Lietuvai — ligoninėms ir li- bazilikos ministrantai paren
„.Niiaiiii, bei
" -• kurie tiek daug artimo meiles darbų atlieka. Viena tų darbštuolių yra Viligailė (Vilytė) gė videoprogramą apie savo
• adniiiieiit
:;;; > a: .ISHIIO 1(> d Lietuvos gen konsulas Giedrius Apuokas įteikė Gedimino ordiną, kaip kasdienybę ir šventes.
••tuvos pati- . :/. nu-, '.ai teikiam;} parama Nuotr. R a m ū n o A s t r a u s k o

Sveikiname jubiliatę su gar
bingu gimtadieniu, dėkojame
jai už parašytas knygas, kitus
kūrinius, scenos vaizdelius
įvairiomis progomis vaidintus
lituanistinėse mokyklose bei
kituose vaikų ir jaunimo su
sibūrimuose, už lietuvybės pa
laikymą, už palikimą, kurį pa
tikėjo saugoti savosios gimna
zijos istorijos muziejui. Lin
kime geriausios sveikatos, il
gų metų ir aštrios plunksnos
naujiems kūriniams vienai vy
riausiųjų gimnazijos auklėti
nių.
Gimnazijos istorijos muzie
juje jau parengta rašytojos
atsiustos medžiagos ekspozici
ja ir gimtadienio išvakarėse —
sausio 19 d. pristatyta gimna
zijos mokytojams, mokiniams,
Panevėžio visuomenei.
Vytautas Baliūnas
J. Balčikonio gimnazijos
istorijos muziejaus vadovas

tu lietu ių nėra?.. Ses. Mercedes Jeruzalėje susitiko Angelą, lietuvai
t e f l ąžuole Mrs. Lithuania".
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KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC
Kartais tikinčiam krikščio
niui kyla klausimas: ar aš esu
tiesioginiame santykyje su
Dievu? Norint rasti atsakymą
į šį klausimą, verta atkreipti
dėmesį į du žmogaus santy
kiavimo būdus su Dievu. Tie
du būdai yra: tikėjimas ir aukojimas. Šie du terminai dažnai pasikartoja krikščioniškame žodyne, bet ne dažnai šių
žodiių prasmė pasirodo vidiniu savo reikšmingumu. Dėl
to verta sustoti prie šių žodžių
prasmės gilesnio išsiaiškinimo.
Žodis tikėjimas turi tą silp
nybe, kad, kaip mes galime
tikėtis, kitas žmogus kartais
mums praneša netikrą tiesą.
Pats naujos žinios gavimas
yra tam tikras davinys, kuris
pasiekia mūsų protą, bet tuo
pačiu jis dar nepasidaro mūsų
dvasios turtu; jis dar pasilieka
šalia mūsų. Tikėjimas tik tada
pasidaro mūsų asmens turtas,
kai mes gautą žinią taip pri
imame, kad ji pasidarė mūsų
asmeninio gyvenimo turtas.
Tikėjimas tik tada pasidaro
mūsų asmens dalis, kai mes
gautą žinią priimame ir ji pa
sidaro gyvenančio asmens
principas. Kai mes kalbame
apie tikėjimą ryšium su krikš
čioniška religija, turime prieš
akis tą žinią, kurią mes esame
pasisavinę, kaip mūsų pačių
gyvenimo turinį.
Ką reiškia pasakymas:
aš tikiu?
Norint suprasti dažnai mū
sų vartojamą pasakymą: aš ti
kiu, gali mums pagelbėti pa
laimintoji Edita Stein, nužu
dyta Aushwitze. Ji yra para
šiusi studiją apie žmogaus
galią priimti sužinotą tiesą ir
kartais ją ir panaudoti kaip
savo tiesą.
Edita Stein savo studijos
angliškame vertime šitokį gilų
tiesos priėmimą vadina „empathy". Vokiškame originalo
leidinyje šitoks tiesos priėmi
mas yra pavadintas JEinfue
lung". Angliška jos studija:
„On the Problem of Empathy"
buvo išleista Washingtone
1989 m. (ICS Publications).
Ji savo studijoje yra išryš
kinusi skirtumą, kuris yra
tarp tiesos priėmimo vien
žmogaus protu ir tokio tiesos
priėmimo, kurį žmogus padaro
visa savo prigimtimi. Nors tie
sa yra žmogaus proto pažinta,
bet ji pasilieka šalia pažįstan
čio asmens prigimties. Tačiau
žmogaus siela turi galią ne
vien protiškai tiesą pažinti,
bet ir ją išgyventi, kaip kažką
giliai savo paties. Vokiškame
šios studijos originale ši žmo
gaus galia yra vadinama
„Einfueulung", o mes lietuviš
kai galėtume tai vadinti jaus
miniu išgyvenimu.

Asmeniškas tiesos išgyveni
mas yra paties žmogaus reika
las. Ta pačia proga pal. Edita
Stein yra atsargi ir nesako,
kad pažintos ir išgyventos tie
sos teisingumas priklauso nuo
pažįstančio žmogaus išgyveni
mo. Jautriai išgyventa, tiesa
savo teisingą pagrindą turi
turėti iš kitur, o ne iš žmogaus
jausmingumo. Jausminis žmogaus išgyvenimas nepadaro,
kad ta žinia yra teisinga. Žino
gus gali jautriai išgyventi ir
klaidingą žinią. Bet jeigu žino
gus jautriai išgyvena tiesą,
kuri savo teisingumo pagrindą
turi savyje, tai individualus
žmogus pasidaro tiesos nešė
jas ir jos atstovas. Jis tada tie
sai atstovauja ne vien savo
protu, bet visa savo prigimti
mi, (psl. 29)
Krikščioniško „tikiu"
vertė
Padarę iškylą į Editos Stein
filosofiją, grįžkime prie krikš
čioniško Tikiu. Krikščioniškas
Tikiu yra individualaus žmo
giško asmens vertybė. Jo vertė
glūdi tame, kad individualus
žmogus gali pasisavinti krikš
čioniško apreiškimo turinį, ne
vien tik jį pažinti. Tai yra in
dividuali vertybė, bet ne indi
vidualaus žmogaus kūrinys.
Ši vertybė yra gauta kitų žmo
nių liudijimu. Tačiau tos ži
nios pasisavinimas yra įvykęs
ne be atskiro asmens pastan
gų. Krikščioniškas Tikiu, gau
tas ir pasisavintas, sudaro
daugelio žmogaus santykių su
Dievu pagrindą. Nuo Tikiu
priklauso visa įvairybė žmo
gaus maldų, kuriomis jis krei
piasi į Dievą. Net pats šio Ti
kiu išlaikymas jau yra žmo
gaus santykiavimas su Dievų.
Taigi krikščioniškas tikėji
mas yra didelis žmogiško as
mens turtas, sudarantis ga
limybę įvairiomis formomis
santykiauti su Dievu. Į krikš
čionišką Tikiu galime žiūrėti,
kaip į didelę religinę tikrovę,
esančią mumyse pačiuose.
Aukojantis Dievui
žmogus
Žmogus daug ką gali pasa
kyti Dievui. Mūsų maldų įvai
rybė tai liudija. Bet šalia toj
žmogus, santykiaujantis su
Dievu, gali Jam kai ką duoti iš
savęs. Tą davimą Dievui mes
vadiname aukojimu. Aukojan
tis žmogus duoda Dievui kai
ką iš savęs. Žmogaus aukoji
mo Dievui galia yra aukščiau
sias žmogiškumo pasireiški
mas. Tiesa, visa Dievo kūrini
ja, biologinė ir nebiologinė,
yra tam tikroje aukojimo būk
lėje Dievo atžvilgiu. Bet ji tai
atlieka pačiu savo buvimu, be
savo apsisprendimo. Žmogus,
kaip krikščioniškai tikintis,
turi galimybę savyje kai ką

RATAŽODIS

Dalis buvusių ir dabartinių Kristijono Donelaičio, Washington, DC, lit. mokykk* mokytojų sukaktuviniame po
kylyje. Nuotr. Rūtos Petraitienės

VAŠINGTONO LITUANISTINĖ
MOKYKLA ATŠVENTĖ 40 METŲ
SUKAKTI
Sausio 22 d. vakare
Vašingtono apylinkės lietu
viai rinkosi į latvių salę Rockville mieste švęsti Kristijono
Donelaičio lituanistinės mo
kyklos 40 metų sukaktį. Nors
oras buvo šaltas ir sinoptikai
naktį pranašavo sniego, salė
buvo sausakimša. Programos
rengėjai tikėjosi 100 žmonių, o
tą vakarą susirinko maždaug
140.
Programai sumaniai vadova
vo mokyklos tėvų komiteto
pirmininkas dr. Juozas Lau
kaitis, kuris ir daugiausiai
prakaito išliejo, ruošiant šį
renginį. Jis
susirinkusius
kvietė prie bufeto, kurį pa
ruošė mokinių tėvai. Vakarie
nei įpusėjus, dr. Laukaitis
publikai paaiškino, kad vaka
ro tikslai buvo trys: 1. pagerb-

Dievui duoti, kas yra dva
siškai jo paties.
Bet ką ribota būtybė, kuri
yra žmogaus, gali duoti bega
liniam Gerumui, kuris yra
Dievas? Ieškant atsakymo į šį
klausimą, aiškėja, kad gali
mybė priklauso nuo žmogaus
tikėjimo suprasti save. Tikin
tis Dievo apreiškimu, žmogus
yra ne vien biologinis Dievo
kūrinys, bet kažkas iš paties
Dievo, vadindamas Dievą savo
tėvu, ką liudija Kristaus mus
išmokyta „Tėve mūsų" malda.
Dėl to paties žmogaus apsis
prendimas ką nors Dievui
duoti iš savęs, jau priklauso
Dievo ir žmogaus santykiavi
mo sričiai. Kai žmogus sekma
dienio ryte apsisprendžia da
lyvauti Mišiose, jis tai daro ne
savo biologinės prigimties, bet
krikščioniško tikėjimo vedi
nas. Bet dėl to jis taip pat ne
paliauja buvęs biologinė būtis.
Tokiu būdu žmogaus atėjimas
į sekmadienio Mišias yra iš jo
kilęs, visos savo prigimties au
kojimas Dievui.

čios Aldona Aistienė, Angelė
Bailey ir Rūta PenkiūnienėBaker (pastaroji negalėjo daly
vauti). Prie vakaro iškilmin
gumo nemažai prisidėjo tai,
kad kitos dvi buvusios vedėjos
— Virginija Gureckienė ir Re
gina Petrutienė — su savo vy
rais per sniegus ir šalčius at
keliavo iš Connecticut ir Massachusetts valstijų.
Išskirtinai buvo pagerbta
Angelė Bailey, kuri ėjo ve
dėjos pareigas net 20 metų,
tik 1999 metais perdavus pa
reigas dabartinei vedėjai Kris
tinai Nakienei. Angelė Bailey
padėkojo visiems, kurie per
pastaruosius 20 metų mo
kyklai talkino. Buvusioms ve
dėjoms stovint salės priekyje,
visi lituanistinės mokyklos
mokiniai joms padeklamavo
eilėraštį.

Kr. Donelaičio mokyklos mokiniai deklamuoja eilėraštį buvusioms mo
kyklos vedėjoms. Nuotr. Rūtos Petraitienės

Publikai buvo dalinama va ir įvairiose kitose šalyse. Į
ti buvusias mokyklos vedėjas;
karo
programa, kurioje įra Vašingtoną atvyko su savo as
2. linksmai, šeimyniškai ben
šytos
visos mokyklos vedėjos meniškai sukurtu ir režisuotu
draujant, su tinkama progra
ir
maždaug
100 vardų tų, ku spektakliu „Undinėlė". Visi
ma, švęsti mokyklos 40 metų
rie
dėstė
ar
dėsto K. Done mokyklinio amžiaus vaikai
sukaktį ir 3. sutelkti mažajai
laičio
mokykloje.
Kadangi buvo pakviesti į priekį. Ne tik
K Donelaičio mokyklai pa
buvo
neįmanoma
visus
buvu jie, bet ir visa publika buvo
remti, kad ji sulauktų ir 50
sius
mokytojus
atskirai
pa sužavėta programa.
metų sukakties.
gerbti, dr. Laukaitis simbo
Meninei daliai pasibaigus,
Dr. Laukaitis kvietė Lietu
liškai tteikė gėles buvusiai dar vyko laimėjimų traukimas
vos ambasadorių Stasį Saka
mokytojai Ritai Kavolienei, ir šokiai. Ilgai linksminosi ir
lauską, kuris kartu su žmona
kuri kas šeštadienį porą va šnekučiavosi
susirinkusieji.
Jūrate buvo atvykęs į šį ren
landų keliaudavo į mokyklą iš Deramai pradėjome 2000 me
ginį, tarti sveikinimo žodį. To
Pennsylvania valstijos.
tus, mesdami žvilgsnį į praeitį
liau mokyklą sveikino Va
Meninę programą atliko iš ir iškilmingai pasididžiuodami
šingtono LB apylinkės pirmi :
Cleveland
atvykusi
lėlių tuo, kuo mūsų visuomenė,
ninkė Rūta Kalvaitytė-Skuteatro aktorė Ona Pučkoriūtė. nors ir negausi, sugebėjo ; j čienė. Trečią sveikinimą —
Ji dirbusi su Vilniaus lėlių kurti ir per 40 metų išlaikyti.
laišką iš JAV LB Švietimo ta
teatru „Lėlė", dalyvavusi spek
rybos pirmininkės Reginos
takliuose, ne tik Lietuvoje, bet
V. Nakas
Kučienės, perskaitė Juozas
Laukaitis.
Dr. Laukaitis pateikė su
glaustai mokyklos istoriją.
Nors šeštadieninės mokyklos
įsteigimas įvyko 1960 metais,
bet prieš tai pavieniai asme
nys ėmėsi iniciatyvos dėstyti
lietuvių kalbą, istoriją ir pan.
Mokyklos atidarymas įvyko
vasario 11d. senos latvių para
pijos salės rū«yje su 13 moki
nių (tiek pat kiek 2000 metais
mokyklą
lanko). Kadangi
mažoji Vašingtono lietuvių
bendruomenė niekada nesu
gebėjo įsigyti savo židinio,
mokyklos patalpas per 40
metų teko keisti net septynis
kartus, tai dėl finansinio ne
pajėgumo, ari dėl vietos sto
kos. Nepaisant to, mokykla
išsilaikė.
Per
keturis Vaiingtono Kristijono Donelaičio lit. mokyklos vedėjos (buvusios ir dabartinės), iš kairės: Aldona Aistienė, Virgi
dešimtmečius, anot dr. Lau nija Gureckienė, Angelė Bailey, Kristina Nakienė ir Regina Petrutienė. Nuotr. Rūtos Petraitienės
kaičio, mok-klą lankė daugiau
kaip 200 mokinių ir ji išleido
^ > S'* »
94 abiturier.tus.
Vyko buvJsių vedėjų pager
bimas. Dr. Laukaitis pažy
mėjo, kad pirmoji vedėja, Ona
lt makes a vvorld of difference vvhen
Tautvydiena, jau mirus. To
you fly SAS to Lithuania.
liau jis kiek/ieną vedėją atski
rai pakvietė į priekį, kur buvo
įteiktos gėies ir padėkos raš
tai. Buvo Jagerbtos Vašing
tono apylinkėje tebegyvenan-

Velniai lietuvių tautosakoje
Laikrodžio rodyklės kryptimi
Įrašykite praleistus žodžius šiose senovinėse lietuvių liaudies
patarlėse apie velnius:
A. Eidamas su ... obuoliauti — paliksi be obuolių ir be
maišelio.
( B. Kada gi pekloj velnio ..."
C. Neik su ... riešutauti neik su ponu sėbraut.
D. Girtam ir ožka velniu ...
C. Anyta — ... pramanyta, marti — gerklė karti.
F. Velnias, ne ..., kad žiemą kukuoja.
G. Nuo ... gali atsižegnoti, o> nuo pikto žmogaus neatsižegnosi.
H. Be kraičio ... nė velnias nejos.
I. Ne velnių, bet blogų ... bijokime.
J . Greitas kaip .... velnias.
K. Toki..., kad iš peklos velnius išvaikytų
L. Pešk velnią, kolei šeriasi, o kai ne^šers, tai ir su ...
neišpeši.
M. Boba perša — velnias ... šliūbą duoda.
N. Nei jis Dievui tinka, nei jo velniui....
Sudarė Girių Raganius

Q

hub. And whethe r

No one makes roundtrrp travel to Lithuani?.

you f!y Business Ciass

eas*r and more convenient

Econon^y Ciass. you can be

than SAS. From Chicacc. we

sure ou' se'vice wi!! be wcld-ciass.

offer daily service to Vilnius with

and wi!! alicw you to amve rested and

just one hassle-free cb"nect>on

refreshed - ail fcr a reasonable fare

through Stockholm. Our 4:30 p.m

F'od out wnat a worid of difference

departure gives you a reiaxed mcri-

SAS can make for your next tnp.

ing arnval for busmess or D'easye.

Just cal! ycur Travel Agent or SAS

When you're ready to retu rr \ you'll

a' 1-800-221 • 2350. For more iotor-

enjoy same-day travel back to

n a t i o n and special offers. visit

Chicago through our Copenhagen

our website at www.flysas.com

Fiicht 0
SK*M>
SK744
SK743
SK<M3

From

To

O*cago
Stockhotm
\rtnius
Copfhagpr

Stoc*hol^
M n
CoortftayCtucacĮo

Departure Time
430 pm
<*2Cam »1
1? 45 (Rl
3 40pm

Anival Ttme
740 am -1
10-50 ar>-l
21Sr*"
540 0^1

J/fl
Rataiodiio, išspausdinto vasario 12 d., atsakymai: 1.
krivis; 2. Trakai; 3. Romuva; 4. Urbšys; 5. Šapoka; 6. skydas; 7.
Naglis; 8. Basynė; 9. grėsmė; 10. žirgas; 11. lautas; 12. linčas.

- xW\»*ar 4**n^
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 26 d., šeštadienis

\ T , I S U N I A I GALVIJAI —
V A K A R U RINKAI
Tauragiškio ūkininko Alber
to Šiūrnos ūkyje yra bemaž 40
karvių, tačiau jų niekas ne
melžta. Ūkininko laukuose
neįprastos spalvos ir dydžio
bei keistos ragų formos karvės
ganosi antri metai, tačiau jų
pieno skonio nei šeimininkas,
nei jo šeimos nariai nežino, —
rašo „Lietuvos rytas".
Ūkininkas paaiškino, kad
tai mėsiniai ^Aubrac" veislės
galvijai. Karvių pieną bemaž 7
mėnesius žinda veršeliai. Jau
čiai užauga iki 1,300. o karvės
— 900 kg. Šiuos galvijus
ūkininkas pirko Vokietijoje.
Vienas gyvulys ten kainuoja
apie 2,500 Vokietijos markių,
tačiau pusė tos sumos ūkinin
kams buvo sumokėta iš val
stybės biudžeto.

Mėsine galvijininkyste tau
ragiškis pradėjo verstis todėl,
kad Žemaitijoje yra kalvotom
žemes ir užsiimti grūdinių
kultūrų verslu nenaudinga.
Pasak A. Šiurnos, auginant
tokius gyvulius yra mažiau
sios sąnaudos ir reikia nedaug
rankų darbo.
,Aubrac" galvijų mėsa Va
karuose yra labai populiari ir
prilyginama
žvėrienai. A.
Šiurna teigė, kad Lietuvoje
parduoti galvijus jam neapsi- '
mokės, todėl juos parduos Vo
kietijoje. Taip sutarta su fer
mos, iš kurios pirko galvijus,
savininku. Pasak ūkininko,
„Europoje kokybiškos jautie
nos trūksta. Todėl Europos
Sąjungoje mes laukiami kaip
lygiaverčiai partneriai".

Norite kokybiškai atnaujinti

Virgis Tvaskus, CPA
užpildo pajamų mokesčių formas
(income tax). Skambinti 9 v j.-5
v.p.p. tel. 312-382-4700, ext. 130
arba vakarais teL 708-448-8468.
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5058 S. ARCHER AVE,
ODCAGO.IL 60632.
TEL. 773-838-8888.

3000 N.MILWAUKEE
AVE., CHICAGO, IL 60618.
TEL. 773-4894999

KLAUDUU8 PUMPUTI8
W GYVYBĖS DRAUOSaVta
AgMaatFiankZapalBlrOi.Mgr.Auia*
S.KaMkataMuMikai
FRANKZAPOU8
3 2 0 8 1 « Wsst8flKi
M70»4S
TeL
(773)881

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

5150 W. BELMONTAVE,
CHICAGO. IL 60641.
TEL.7734»5-2020.

NILES O F F I C E
9509NAULWAUKEE
AVE., NILES.IL 60714.
TEL. 847-581-9800.

773-*35-0472
7*9»lM43pfr.
Pnaite@MLcgBEHBSJ

SSxS/wm

Vsftfenuo
1921 m.

j»fe%

35 Iki 40 svečių

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
teL 708-422-6558.

]

4 \ '.

Reikalingas
vairuotojas, turintis CDL teises
bei mažiausiai 6 mėn. vilkiko
vairavimo patirtį. Skambinti
Audriui, tel.708-205-3323.

40Įo00svaOų
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m to r i t o o*
jOjįgNggįj

„13" _ j O S Ų LAIMINGASIS NUMEIUSI

Pūtikus maistą*,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
Ar mėgstate tokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais itir'
sekmadieniais groja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene-vyksta
pamokos)
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KAVINĖ

TCLHS-S204155.
•

*

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metini
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:
PRANAS G. MEILE, CPA
5516W.95SL,
Oak Lawn, IL 60453.
TeL Raštine 708-424-4425.

fells to LITHUANIA
,$0.21

9

Dėl platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei.
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BuiUing Personai Banking
Relatumshifrs"*
PRIYEUP;
LOBEE
15014 S. LaGrangeRd.
15255 S. 9 4 t h Avc.
Orland Park, IL
Orland Park, Lt
vir. the Orland Greens Shopping Ce.^ter)

(708) 2 2 6 - 2 7 2 7

«

Annual peir«mtage Yiekf tAPY) is eflecfiva s» or
Minimurr dęposit of $250 i» raeuirtd to obtatn tht
hased upon First Personai Banks pubtiahed n*e on
mthdrswals.

Mtmber
FDtC

(in the InTrust building)
'•'• Z;ir>.y.

T-«Įfl-440-ft44Sl

TIKRAS KAIMIETIŠKAS
SŪRIS PAGAMINTAS
TRADICINIU BODU!

p r r t —Personai Bank

HDP
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7922 S.PuleaH Rd
4365 S.Archar Ava.

DANUTĖ MAYER
773484-1900
jei noriBB parauoD ar psiortarnus
kreipkitės į Danutą Mayar. Ji
profesionalai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

RealmartfjifcB

Aa
Ieskote^i
Patekote į avariją ar
sugedo auto. - tortamoatanat
Norite išsiųsti į Lietuvą

RealtyGroamlac.
6602 S. Pališki Rat
Chkago.IL 60629
BALYS BUDRAITIS
Broker Aasodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Baa. 773.SSS41SS Paasr 3U4SM9S7
Pas773-SS5-9fr7

1 mieg. butas 67 A Kedzie apyl:
$355 į mėn. -f „security"

CARE GIVERS NEEDED!
English is reųuuired, experience and medical background.
Salary $85-$150 per day. Jobs
are in South Wisconsin, Pls.
CaD 262-763-2615.
Ielkomi darblaiakal valymo
darbams. Tori turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
banti po 6*.v„ tsL7884S2-2118.

9201 S.CIcaro
Oak Uw»n, Mnoai 60453
Buatr»ae(70S)423-oi11
VotoaMair706) 233-3374

Fax (708) 423-9235
Pagar (312) 7074120
Rae.70S-*23-0443

A8TA T.MIKUNA8
rmaMranaaai • aayonaioss
tvairtų nuosavybių pirtdma Ir pardavimą

SlOLOME DARBUS!
Q a i . sassrų padsjėjūmg komŲSPĘpnsms to namų

ruošos

kartu arba atvykti į darbą ir
Hvykti. Kreipus:

ALLCARE
TeL773-736-7fO0
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE
2348 W 690) Straat
TsL: 773-776-1488

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
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Lietuvišku metodą dažau
antakius ir blakstienas, darau
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus
ir atlieku kt. plaukų paslaugas.
Nuimu su vaiku nuo veido plaukus.
Skambinti po 6 va], p * . taL 773476-0513.

* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.20% APY
* Je: bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti
savo sertifikato nuošimtį.
„LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
trylika pelningų mėnesių!

350 N. CUrk, Chicago, D 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

WlndowWathersNaaaaa1 40,000 per year. Wc aeed 100 crews.
No exp. necessary Will tnaS. Mušt
have valid driver' s liceaae and transportation. Mušt be tluent in English.
LA. McMahon Window Waaatnt>

Jūs laimėsite dvigubai!

»Nuosavybių jkainavirnss veltui
> Parkams ir parduodama namus

0avt)aTaTkSfns. Gsarna gyventi

*W

Atidarę 1 3 - k o s m ė n e s i ų sertifikatą First Personai Banke,

•Greaa»iraa^aiiripa»pstamsvirnss

TeL773-77»-1451

6216 VV. Archer A v s . , C h i c a g o , IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"

BUCE

/

SkaaabiDtiSicUaa,

K
100 Iki 138 svečių

wm-:

.

Dengiami stogai, kalamas „siding",

adiekami cemento, „ptumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
,il Jrfnif d i iaasred, bsnoca

apšildomas 4 karab.

• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

/

830-241-191Z.

Skambinkite 815-723-7650.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

\

• S-Bsosos, «ei

teL773-7«7-1929.

8900 Sotmi AnoVJt ROAO, Vftucnr SPMNGS, IUSMOIS TEk 708.839.1000

GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių
formas. (Accounting Tax
Services). Pageidaujant,
atvyksta į namus.

Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www.immigration-service.corn

«

RIMAS LSTANKUS
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Stataus darbai, ruski vonių ir
virtuvių įrengimas: priestatai;
keramikos plyteles; "siolngs*.
t o m s * , Mseks", *gunsrs*, plokšti
ir*sNngls" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo drsudbną.

coNSimicnoN co.

5637 W. BELMONTAVE.
CHJCAGOIL 60634.
TEL.773-237-4747.
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G.L.QuaBty Body Sbop

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for

11

OUTOF STATE
TEL. 1-800-342-5315

WM

GREIT PARDUODA

garantuotai ir sąžiningai.
773-770-3313

5316N.MILWAUKEE AVE.,
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-4f57-<r78<i.

R. J a k u t y t ė

Ttf • juaa lanualtb
D R A U G A S

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

MAIN OFFICE

Brolis ir sesuo i«Sko darbo. Gali
prižiūrėti vyr. amžiaus žmones,
vaikus, gali atlikti namų mošą ir
gyventi kartu. Taip pat gali dirbti
prie statybų. Danguolė ir Gintas,
tel. 815-886-9777.

Statybos korporacijai EURO
Cons'ruction. Inc. reikalingi
staliai gyvenamųjų namų vidaus
ir išorės apdailos darbams. Darbai
vykdomi ištisus metus South
Carolina valstijoje. Hiltoa Head
-,:loįe. Tr.formaciia telefonu: 843298-0S23 nuo 7 v.r. - 5 v.p.p.
;irba S43-S36-3912 po 6 v.v.
(kviesti Valdą).
Nebrangiai atliekame visus namų
vidaus remonto darbus. Dides
niems darbams taikomos didelės
nuolaidos. 4 metų darbo patirtis.
Skambinti: 773-972-9556; 773-778\ l\m. Kviesti Saulių.

A M E R I C A i V ^ ^ ^ ^ ^ ^0ROAIX INC.

Reikalinga seimininkė, neseniai
atvykusi iš Lietuvos, kuri galėtų
apsigyventi New Buffalo, MI, 60
mylių nuo Čikagos. Rašykite: Mr.
Edward, P.O. Box 246, New Buf
falo, Micfaigan, 49117. Tel. 616469-2892.

Housekeeper needed!
FuTJ time; come and go or
!ive in. Lake Shore Dr.
•ocation. Mušt have good
references. Mušt ansver in
English. Tel. 312-255-1919
or 312-255-1197.

S K E L B I M A I

ANDRULIO Šeintt Micbigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamins sūrius.
Turime jų įvairiausių, paragaukite; sūriai be priedų, be druskos,
sūriai su kmynais, fu „cbives", Pešto, su krapau, su česnaku ir
svogūnais ir Fets sūriai. SW)t/*firius rasite
maisto parduotuvėse, „deliM skyriuje.
Galite užsisakyti ir telefonu:
616-4*2-3301
arba per world wide web:
*u*pm pana omm o*n*c
www.andrulischeete.com
«xn i •• sš» Ha—fc MI mtm

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mOsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visut foto laboratorijos
darbus.
Darbo vaL: kasdien I V A - 6 V.V^
ieitd, 8 v.r.-t v.p.p.; stksad.
uždaryta. Antrad. ir tts&L ss>
tikaftcntaUa^BviikaL

3314W.63St

SALAMANCA

m^as-ėm
773-260 3<a<
CsatssL

AUDRIUS MIKULIS
Spraanmai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinata pirkti, parduoti ar BssaaSl
nakilsojamą Urtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums proMonanai patars ir
tajintogai patarnaus

AUDRIUS MIKULIS
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas ir
iiuklles i sąvartyną.
TsLi

atittlfcZUet
Jtt
STASYS!
YS SAKINIS

Dažytojas ii vidaus ir g lauko,
popieriuoja kambarių sienas
Darbas garantuotas.
4611 S. ramnaaa, C M r s p , IL.

Tat 773-W7-fl87.

Tel. 773-776-8998
Turite kredito proMermj?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KąukatvykotįJAV?
NainHiaaal
Žemos automobilių karnos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokeafio!
Galasitaaastasi
(638) 1871748

dedame gipso seneles,
klojame plyteles,
rūsius.

laim-aVBMOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.

GEDIMINAS
773-»2S-4331.

773-3S5-9SOO

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba'
RuoSia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkitienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773)476-2655; Fax (773) 436-6906

VYRESNIEJI IR MEDICARE
APDRAUDOS PASIRINKIMAS
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Amerikoje be sveikatos ap
draudos negalima gyventi.
Nueini \ ligoninę, pas daktarą
ar į kokią medicinos įstaigą,
pirmas klausimas ne kas tau
yra, ką tau skauda ar pa
nagiai, . bet kokį draudimą
turi;
O susirgus rimtai ir atsigu
lus ligoninėn, gali prarasti
viską _ką turi ar ateityje tu
rėsi, nebent nieko neturi, tad
valdžia už tave mokės.
Prieš kurį laiką daugelis vy
resnio amžiaus žmonių greitai
ir su džiaugsmu perėjo į Medicare HMO (Medicare Health
Maitenance Organization), kai
HMO,' gaudamas už kiekvieną
vjh^snįJV (66 m. ir vyresnį)
tam tikrą sumą pinigų iš Me
dicare apdraudos, žadėjo ne
tik gydymą, bet ir apmokamus
receptinius vaistus, kas yra
ypač svarbu vyresniesiems.
HMO taip pat žadėjo akių
priežiūrą ir pigų gydimą (pvz.,
primokant tik 10 dolerių į
mėnesį) ir t.t. Bet po kiek lai
ko daug žmonių įvairiose JAV
vietovėse pradėjo reikšti ne
pasitenkinimą HMO, nes jie
negalėjo kreiptis į norimą gy
dytoją, gulti į norimą ligoninę,
ar skundėsi, kad kai kurie
HMO ne visada, kada reikia,
siunčia pas specialistus.
O taip pat ne visi žmonės —
p4<A|ftai žino ir moka, kaip
reikia derėtis su HMO dėl
jiems palankesnių gydymo są
lygųSveikatos apdraudų žinovai
s^ke*t-..JQg vyresnieji turėtų
žinoti, "kad milijonai vyres
niųjų, kuriems neseniai suėjo
65 metai (ar greit sueis), ir
maždaug 300,000 dabartinį
Medicare HMO turinčių žmo
nių tur»pereiti vėl atgal į Me
dicare, nes jų turimos HMO
apdraudos išeina iš Medicare
programos, jie turi rinktis sau
tinkamą draudimą.

Vyresnieji, kurie turi iš
Medicare HMO pereiti į Medi
care, ar neseniai įstoję į vyres
niųjų eiles, pradedą gauti Me
dicare draudimą, turi tris pa
sirinkimus:
1. turėti tik Medicare ap
draudą, kuri yra pigiausia, bet
ir mažiausia apdraudžianti;
2. Medicare plius papildomą
apdraudą (supplemental insurance plan), kuri gali kainuoti
nuo keleto šimtų iki kelių
tūkstančių dolerių kiekvienais
metais, atsižvelgiant į tai, kur
jūs gyvenat ir kokį apdraudos
planą pasirenkat;
3. Medicare HMO apdraudą,
kuri siūlo daugiausia patarna
vimų, pradedant daktarų pa
tarnavimais ir baigiant recep
tiniais vaistais, ir ši apdraudą
kainuoja tik šiek tiek daugiau
nei Medicare, ar ir vigai nieko
nekainuoja.
Nors visiems, gaunantiems
Medicare, yra suteikta gali
mybė keisti Medicare ap
draudą kartą metuose, bet
geriausia, jei išmintingai pa
sirenkate pirmą kartą. Ir tai
yra dėl to, kad Medicare tai
syklė reikalauja apdraudėjus
leisti pasirinkti vieną iš
dešimties eilinių Medicare pa
pildančių apdraudų planų
tiems, kurie pirmą kartą
įsijungia į apdraudą. Ir jiems
nereikia mokėti daugiau, jei
jų sveikata ir nėra gera.
Bet, jei pasirenkate tik Me
dicare, arba Medicare HMO, o
vėliau pakeičiate savo nuomo
nę, tada galite paimŲ tik kai
kurias papildomas Medicare
apdraudas, tas, kurios gal ne
turi receptinių vaistų apdrau
dos, ir tai galite padaryti tik
ypatingais atvejais. O kiek už
tą apdraudą mokėsite, pri
klausys nuo jūsų sveikatos
stovio. Jeigu esate vyresnis ir
ligonis, mokėsite daugiau.
Todėl yra labai svarbu, kad

vyresnieji pasirinkdami svei
katos draudimą, gerai apgal
votų, kuris jiems yra tinka
miausias.
Ką reikia pagalvoti, pasi
renkant pridėtinę apdraudą?
1. Kokią apdraudą turėjote,
prieš išeidami į pensiją? Jei
dirbdamas turėjote gerai ap
draudžiant} HMO, tinote,
kaip tas HMO veikia, taip pat
žinote, kaip palenkti sistemą
savo naudai. Pvz., HMO tu
rėjote gydytoją, kuris rūpinosi
jūsų sveikata. Bet jei tas dak
taras nekreipė pakankamai
dėmesio į jūsų sveikatos po
reikius, tai kažin, ar norė
tumėte tokį draudimą turėti?
Tačiau tokiu atveju turėtu
mėte žinoti, kad didžioji dau
guma HMO leidžia jums bet
kuriuo laiku pakeisti savo gy
dytoją.
2. Pagalvokite, kiek galite
mokėti ui papildančią Medi
care apdraudą. Jei norite, kad
tokia papildoma apdraudą
daugiau už jūsų gydymą mo
kėtų, reikės už ją daugiau
mokėti. Tie papildomi apdrau
dos planai turi 10 standarti
nių dalių nuo A iki J. Pigiau
sias yra „A* planas, kuris gali
kainuoti nuo 350 iki 900 dole
rių metams. 0 JT planas, ku
ris siūlo daugiausia apdrau
dos, gali jums kainuoti nuo
1,200 dolerių iki 3,500 dolerių
metams.
Jei esate pajėgus turėti Me
dicare ir jį papildančią ap
draudą, tada galite rinktis sau
daktarus, galite pats nuspręs
ti, kada norėtumėte būti spe
cialisto patikrintas ir jums ne
reikia laukti, kol jūsų dak
taras nusius pas specialistą.
Jūs nesusidursite su jokiu biu
rokratizmu, kurio yra labai
daug visuose HMO planuose.
Jei vėliau jūs nusprendžiate,
kad visų tų apdraudų nerei
kia, ar kad yra per brangu,
galite atsisakyti papildomos
apdraudos ir isiiungti į Medi
care-HMO. Bet negalite te
' padaryti atvirkščiai,'fcly. atat^
sakyti HMO, nebent jūsų
HMO pats išeina iš Medicare.
Bet ir tada nėra garantuos,
kad galėsite įstoti į jūsų nori
mas papildančias Medicare
apdraudas. Ir, be to, jums
reikės daugiau mokėti už tas
papildomas apdraudas. Todėl
vyresniesiems patariama, ku

rie gali tai sau leisti finansiš
kai, įsigyti papildomą ap
draudą, nors jie ir pereitų į
Medicare HMO. lai iš dalies
gali atrodyti keistai, nes, jei
turite Medicare HMO ap
draudą, tai jums ir nereikia
papildomos apdraudos, nes
HMO užmoka daugumą tų pa
tarnavimų, kuriuos apmoka
papildoma apdraudą. Bet
HMO bus jūsų pagrindinė ap
draudą ir ji mokės už jūsų gy
dymą pirmiausia. Kai kas
sako, jog praktiškai naudos iš
įsigytos papildomos apdraudos
neturėsite, bet, jei kas atsi
tiks su jūsų HMO, turėsite ap
draudą, ir tai yra labai vertin
ga. Tai tik atsarginis žingsnis
tiems, kurie negali apsispręs
ti, kas jiems geriausiai tinka,
o yra labai svabu turėti garan
tuotą priėjimą prie papildo
mos apdraudos. Ir jei po kiek
laiko nuspręstumėte, kad
HMO jums netinka, būtumėte
nepraradę teises įsigyti papil
domą apdraudą.
Šios srities specialistai pa
taria neturėti tiktai vienos
Medicare apdraudos. Nors
Medicare moka ir ligoninės, ir
gydytojų išlaidas, bet moka
tiktai dalį visų medicinos
išlaidų, o pacientas turi kar
tais -gan nemažai pats pri
mokėti. Jei reiktų atsigulti li
goninėn, jums reiktų užmokėti
766 dol. pradinio mokesčio

(taip buvo 1999 m. „deductible"), pirm negu Medi
care mokės likusią jūsų ligo
ninės sąskaitą. O jei jums
tektų ilgiau būti ligoninėje,
jums
nustatyta
ligoninės
išlaidų suma gali būti iš
naudota ir likusią visą sumą
gali tekti jums patiems už
mokėti.
Jeigu reikia pagalbos, apsi
sprendžiant, kokią apdraudą
pasirinkti, galite kreiptis į
kiekviename didesniame mies
te esantį „Department of
Aging", jie jums patars. Jų
adresą galite rasti telefono
knygoje „government section",
po pavadinimu „Senior Servi
ces". Pagalbos šiuo reikalu
galite gauti ir kreipiantis į
jūsų gyvenamosios valstijos
„Department of Insurance".
Kai žmogus sulaukia vy
resnio amžiaus, jis dažniau
serga. Todėl kiekvienas, ypač
vyresnis, negali būti be ap
draudos. Amerikoje daktarai,
ligoninės — sveikatos taisy
mas labai brangiai kainuoja
ir, jeigu neturėsite draudimo,
susirgęs galite viską ką per
savo gyvenimą uždirbote ir su
taupėte, prarasti. Geriau apsi
moka užmokėti kelis šimtus
ar tūkstantį už draudimą,
negu šimtus tūkstančių už gy
dymąsi
Naudotasi įvairia spauda.

Mylimai Motulei

Gyveno Cicero, IL. Mirė 2000 m. vasario 25 d. 2:30
vai. ryto, sulaukusi 85 metų.
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Mikšiškių kaime.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: vyras Albinas, sūnus ir dukra su
šeimomis; aštuoni anūkai ir šeši proanūkai.
Velionė priklausė Lietuvių Bendruomenei, Cicero
Lietuvių namų savininkų draugijai, BALFui ir Šv.
Antano parapijos Visų šventųjų draugijai.
Aa. Aldona pašarvota pirmadienį, vasario 28 d. nuo 3
iki 8 vai. vakaro Nosek laidojimo namuose, 6716 W. 16
St., Bervyn, IL.
Laidotuvės antradienį, vasario 29 d. IS laidojimo namų
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Šv. Antano, Cicero, D.,
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.Mišios
ui jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, sūnus ir dukra su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 708-652-5246.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SAJUNCA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Oirectors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. CalHornia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ava.
Now in Oak Lawn & Ortand Park

pas Viešpatį išėjus, liūdinčioms dukroms —
MARYTEI REMIENEI, seselei MARGARITAI
BAREIKAITEI reiškiu nuoširdžią ir gilią užuojautą.
Magdalena Birutė Stankūnienė

ALL PHONES

1-773-523-0440

' =*
A.tAvELEONORAI BAREIKIENEI
išsKlmvus Amžinybėn, jos dukrai, lietuvių visuomenės
veikėjai MARIJAI REMIENEI nuoširdi užuojauta.
Giedra Gudauskiene

1

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
mCKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM,
NES AŠ PASITIKIU
WESTERNUNION!
į

Siųsdamas doleriu? savo gįminėms
Lietuvoje per WE$TERN UNION,
galite būti ramus. Si didžiulė bendrovė,
veikianti viiš 120 metų 78,000 vietovių
ir 178 -iose šalyse, aūlo saugų pinigų
persiuntimą per kelias minutes.
Lietuvoje WESTERN UNION agentai
aptarnauja 130 vietovių.
Be to, WESTERN UNION
kainos yra prieinamos.

•

•

•

»

Informacya:
*-ur

VVESTERIM
UNION

teL 1-800-325-0000
.westerniinion.com

MONEY
TRAIMSFER

Tht faattmt way to mnd monty voortdtoid**"
.-

A. t A.
ALDONA KALINAUSKAITĖ
KARALIŪNIENĖ

GAIDAS —

A.tA.
ELEONORAI BAREIKIENEI

L

_»

DRAUGAS, 2000 m. vasario 26 d., šeštadienis

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.
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) TeL 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
YVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES
1-708-652-5245

PALOS - GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir Lemonto
.• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. S o u t h w e s t H w y .
P a l o s H i l l s , IL
708-974-4410
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 26 d., šeštadienis

ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE\

Kovo 12 d., sekmadienį, 3
val.p.p. 10 metų Lietuvos Ne
priklausomybes
atstatymo
proga įvyks ekumeninės pa
maldos Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Marąuette Parke. Dalyvaus jung
tinis parapijų choras. Rinklia
va bus skirta caritarinei lab
darai Lietuvai. Visi Čikagos
apylinkių lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti.

L i e t u v o s nepriklausomy
b ė s atstatymo dešimtmetis ir
Kovo 11-oji bus minima kovo
12 d., šeštadienį, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Šv. Mi
šias aukos kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, pagrindinę kalbą
sakys dr. Jonas Jasaitis, „Dir
vos" redaktorius, neužmiršta
mų Kovo 11-osios įvykių liudi
ninkas, meninę programą at
liks Ričardo Šoko vokalinis
moterų ansamblis. Minėjimą
ruošia
Amerikos
Lietuvių
Lietuvos Vyeių pokylio, vykusio vasario 6 d. Martiniąue salėje, Čikagoje, Tautinė sąjunga.
garbe? svečių eisena. Priekyje: kun. Anthony Puchenski, lydimas Estelle
P.ocers. Nuotr. Jono Tamulaičio
K i e k v i e n a i s m e t a i s ren
giama Nekalto Prasidėjimo M.
M a ž o s i o s L i e t u v o s Lietu* Marijos seselių rėmėjų metinė
Beverly Shores Lietuvių
klubas rengia Tautos švenčių vių d r a u g i j a kviečia v i s u s \ vakarienė. Šių metų šventė
- Vasario 16-osios ir Kovo 11- t r a d i c i n i U ž g a v ė n i ų šiupi įvyks kovo 19 d., sekmadienį.
osios - minėjimą šv. Onos baž nio v a k a r ą šeštadienį, kovo 4 Ji prasidės 3 val.p.p. šv. Minyčioje, Beverly Shores, IN. d., ruošiamą Balzeko Lietuvių šiomis, kurias tėvų jėzuitų
Minėjimas vyks kovo 5 d., sek kultūros muziejaus „Gintaro" koplyčioje aukos kun. Riman
madienį. Šv. Mišias 12 vai. au salėje, 6500 S. Pulaski Rd., tas Gudelis, giedos Margarita
kos kun. Antanas Puchenski, Čikagoje. Pradėsime 6 vai. ir Vaclovas Momkai, jiems
vargonais gros muz. Vytautas vak. pabendravimu ir atgaiva. akompanuos Manigirdas MoGutauskas. Po Mišių bus pro 7 vai. meninė programa — tekaitis. 4 val.p.p. Jaunimo
grama ir vaišes. Pagrindinis Ričardo Šoko vokalinis moterų centre bus suruošta vakarie
kalbėtojas - dr. Kazys Ambra ansamblis. Vakarienė su tra nė, kurios metu žodį tars sese
zaitis. Meninėje programoje diciniu šiupiniu. O paskui — lė Margarita Bareikaitė, meni
dalyvaus Meno mokyklėlės šokiai, šokiai, šokiau Ričardo nę programą atliks Vilija Kejaunimas. Kviečiame dalyvau Šoko estradiniam orkestrui relytė ir Algimantas Barnišgrojant. Laukiami visi. Susi kis. Bilietus į šventę jau galite
ti!
domėjimas didelis, todėl pra įsigyti „Seklyčioje".
Vyresniųjų lietuvių cen šoma spie dalyvavimą jau da
tre, „Seklyčioje", kovo 1 d., bar pranešti Ramūnui BuntiAR NEPAMIRŠOTE
trečiadienį, 2 vai. p.p. obuoli nui, tel. 630-969-1316.
PINIGŲ BANKUOSE?
nių blynų paragauti atvyks ne
Gal esate milijonieriai, tik to
A l e k s a n d r a s Jasčemskas
tik trečiadienio popiečių lan
nežinote?
Apsilankykite
kytojai — čia susirinks ir bei E l e n a ir Antanas Stan„Drauge"
ir
sužinosite!
Illinois
Užgavėnių „kaukės" — Kana čiai, atsiųsdami po 50 dol.
valstijos
iždininkė
Judy
Baar
pinis ir Lašininis, Raseinių Dieviško kryžiaus benamių
Topinka praneša, kad daug
•fondui,
ištiesė
pagalbos
ranką
Magdutė bei kiti veikėjai, kad
gyvenantiems užmiršto turto ir neatsiimtų
pasivaišintų „Seklyčios" gar skurdžiausiai
Lietuvoje.
Pasaulio
lietuvių palikimų yra bankuose, drau
dumynais. Visi maloniai kvie
dimo bendrovėse, darbovietė
bendruomenės
fondo
anonimi
čiami ir laukiami (su kaukė
se, „Safety Deposit" dėžutėse
nio
mecenato
įkurtą
benamių
mis ar be; atvykti ir linksmai
ir kt. Iždininkė teigia, kad vie
praleisti popietę. Iki pasima fondą Lietuvoje administruoja
nas
iš penkių asmenų turi pa
arkivyskupas Audrys Bačkis
tymo trečiadienį!
mesto
ar užmiršto turto. Vien
su savo komitetu, o JAV —
Illinois
valstijoje tokio turto
mecenato
įgaliota
Indrė
TijūAteitininkų n a m ų valdy
vertė
siekia
800 milijonų dole
nėlienė
su
komitetu.
Nuošir
ba, kartu s u Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos džiai dėkojame, „Divine Cross rių. Pernai tokio turto buvo
skyrium kovo 18 d. Ateiti Fund", 419 VVeidner Rd., Buf- rasta daugiau negu 33 milijo
ninkų namuose,
Lemonte, falo Grove, IL 60089. TAX ID nai dolerių. Užmiršto turto sa
vininkų sąrašus galite patik
ruošia Gavėnios susikaupimą. #36-3097269.
rinti „Draugo" raštinėje darbo
Kun. Sigitas Žilys, svečias iš
dienomis nuo 8:30 vai. r. iki
VVashington, D.C., vadovaus
susikaupimui. Kun Žilys yra
„ N o r m a n Rockwell pats 4:30 vai. v. Sąraše yra apie
ne tik geras kalbėtojas, bet ir yra kaip istorinė figūra, - 26,000 pavardžių.
įdomi asmenybė. Gimė Pa taip apie amerikiečių dailinin
„Draugo" skaitytojas Augus
langoje. Mokėsi Telšių kunigų ką sakė Chicago Historical So- tinas Varškys iš Brighton Par
seminarijoje, vėliau studijavo ciety presidentas D. Green- ko jau daug metų seka minė
Šv. Kryžiaus kunigų seminari berg, - jo darbai mums atsk tus sąrašus spaudoje, ieškoda
joje. Romoje, kurią 1998 m. leidžia, kaip buvo mąstoma mas lietuviškų pavardžių. Ra
baigė? Telšių vyskupo Antano šalyje tuo metu". Realistine dęs, mėgina tų asmenų ieško
Vaičiaus buvo įšventintas ku maniera nutapyti paveikslai ti, jiems skambina, praneš
nigu. Šiuo metu jis VVashing keliauja po šalį pirmą kartą damas džiugią žinią. Tai pa
ton. D.C. Amerikos katalikų per 30 metų. Čikagos N. Rock- garbos vertas asmuo, kuris dėl
universitete studijuoja istori well paroda vyks vasario 26 - to neieško sau atpildo ar nau
ne teologiją. Visi kviečiami. gegužės 21 d. Chicago Histori dos. Jei sąrašuose rasite savo
Susikaupimas tęsis visą die cal Society (Clark Str. ir ar
giminaičių
pavardes,
ną. Reikės parūpinti maistą, North Ave.). Muziejus veikia „Drauge" turime ir turto atga
todėl visi norintieji dalyvauti kasdien nuo 9:30 iki 4 val.p.p., vimui reikalingus užpildyti la
prašomi jau dabar registruotis sekmadieniais - nuo 9:30 iki 5 pus.
pas Ireną Polikaitienę. tel. val.p.p. Informacija tel. 312Valentinas Krumplis
630-257-2022.
542-4600.
„Draugo" administratorius

Lietuvos Nepriklausomybės diena vasario 12-aja šventė Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai.
Nuotr. Dalios Badarienės
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DRAUGO

FONDAS

4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

UŽBAIKIME DRAUGO FONDO
PIRAMIDĘ
Prieš šešerių* metus pradetas milijoninis Draugo fondas
yra lietuviška piramidė mūsų
periodinės spaudos gyvenime.
Aukų laukia visa išeivijoje lei
džiama lietuviška spauda fi
nansiniams trukumams papil
dyti ir savai egzistencijai pra
ilginti. Spauda yra svarbiau
sia priemonė tautinei savimo
nei palaikyti ir mūsų tauti
nėms aspiracijoms perduoti
jaunesnei kartai, gyvenančiai
už Lietuvos ribų. Sąmoningi
savos spaudos prienumeratoriai negali nesirūpinti jos atei
timi, jos tolimesne egzistenci
ja, lietuvybės išlaikymu.
Draugo fondo „piramidė" pa
statyta „Draugo" dienraščio
prenumeratorių lėšomis. Be
lieka tik „piramidės" viršūnę
užbaigti. Didysis „piramidės"
statybos darbas jau atliktas,
šiais metais reikia dar sutelk
ti apie 90,000 dolerių lėšų,
Draugo fondo nariams bei rė
mėjams papildant įnašus, į
užbaigimo talką ateinant nau
jiems nariams. Užbaigus galė
sime džiaugtis, turėdami mi
lijoninį Draugo fondo kapitalą,
kurio palūkanos per ateinan
čius metus papildys „Draugo"
leidybai reikalingas lėšas. Jei
nebūtų Draugo fondo, iš kur
„Draugas" būtų gavęs 318,400
•dolerių, reikalingų dienraščio
leidybai per tuos šešerius me
tus? Juos & dividendų išmo
kėjo Draugo fondas, nejudi
nant pagrindinio kapitalo.
Nuo kovo 1 dienos prasideda
2000-ųjų metų. pavasario lėšų
telkimo vajus „piramidės" už
baigimui.
Visus
„Draugo"
skaitytojus
greit,
pasieks

Draugo fondo 2000 metų pa
vasario vajaus laiškai. Į juos
labai prašome visus atsiliepti
su nauiu įnašu Draugo fondui.
N a u j i įnašai D r a u g o
fonde
S u 3 6 0 doleriu:
Kun. Jonas Vėlutis, g a r b ė s
n a r y s , jš viso 1,600 dol., Chi
cago, IL.
S u 2 0 0 doleriu:
Jonas ir Juzė Žebrauskai,
g a r b ė s nariai, iš viso 2,000
dol., Newport, NC.
Agnės Bigelis, iš viso 600
dol., Three Oaks, MI.
Saulius ir Stasys Šimoliūnas, g a r b ė s nariai, iš viso
1,057 dol., Detroit, MI.
Jurgis ir Regina Mikailos,
g a r b ė s nariai, iš viso 1,600
dol., Seminole, FL.
S u 100 doleriu:
Vytautas Musonis, iš viso
800 doL, Oak Lawn, IL.
Marija Titienė, iš viso 400
dol., Cleveland, OH.
Vincas Jonikas, iš viso 100
dol., Hot Springs, AR.
Irena Valiulis, iš viso 100
dol., Inyokern, CA.
S u 50 doleriu:
Jadvyga ir Edvardas Biskis,
iš visi 450 dol., Placitas, NM.
Saulius ir Stasys Šimoliūnai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso
1,107 dol., Detroit, MI.
Jonas Abraitis, iš viso 300
dol., Oak Lawn, IL.
John Motiejūnas, iš viso 335
dol., Chicago, IL.
Veronika Andrašiūnas, iš
viso 50 dol., Los Angeles, CA.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE"
Vyresniųjų lietuvių vasario
16-osios minėjimas — šventė
įvyko „Seklyčioje" vasario 16
dieną. į šventiškai išpuoštą
salę rinkosi vyresnieji sesės ir
broliai iš arti ir toli, jų vei
duose buvo matyti, kad tai ne
paprasta trečiadienio popietė,
o iškilminga tautos nepriklau
somybės šventė.
Prisirinkus pilnutėlei salei
žmonių programų vedėja Elenutė Sirutienė pradėjo šventės
popietę, pasidžiaugdama, kad
mūsų brangi tėvynė Lietuva
laisva. Ji džiaugėsi taip pat,
kad Illinois gubernatorius G.
H. Ryan Vasario 16-ąją pas
kelbė Lietuvos diena Illinois
valstijoje.
Buvo sugiedotas
Tautos
himnas vadovaujant solistui
Algimantui Barniškiui. Šven
tės vadovė paprašė pagerbti
žuvusius už Lietuvos laisvę
atsistojant.
Džiaugiamės, kad su mumis
kartu iią šventę šventė garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas
Kleiza. Ypač džiugu, sužino
jus, kad Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus
Gedimino III laipsnio ordinu
apdovanojo garbės konsulą
Vaclovą Kleizą. Visi buvę sa
lėje smarkiai plojome. Tada
šventės vadove pakvietė die
nos prelegentą garbės konsulą
Vaclovą Kleizą pasakyti pag
rindinę kalbą. Džiaugėmės
prelegento kalbos užsklanda,
kad mūsų tėvynė Lietuva žen
gia į šviesesnį rytojų. Atsi
dėkodami už tokią turiningą,
išmąstytą paskaitą ir už vil
ties įžiebimą kalbėtojui nuo
širdžiai ir ilgai plojome.
Po to vyko meninė dalis, ku
rią vedė visų labai mėgiamas
muzikas, solistas Algimantas
Barniškis.
Pasveikinęs
su
Tautos švente, kvietė visus
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džiaugtis, nes juk tai —
džiaugsmo šventė! Savo reper
tuare solistas dainavo tik pa
kilias patriotines dainas —
apie Lietuvą ir Žemaitiją bei
kitas, į dainavimą ir mus
įjungdamas. Taip pat padekla
mavo „Vasario šešioliktoji ir
trispalvė vėliava". Algimantas
Barniškis taip pat pakvietė
Aldoną Pankienę dailųjį poezi
jos žodį tarti. Deklamatorė
puikiai padeklamavo poeto
Sešplaukio-Tyruolio „Tėviškės
legendą". Ir vėl muzikas Algi
mantas atidarė savo dainų
skrynelę, dainavo apie tris
spalvas, prie mažo namelio.
Pabaigai kvietė visus susikibti
rankomis ir įsijungti į dainą
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos".
Šventės vadovė Elenutė Si
rutienė, baigdama popietę, pa
dėkojo garbės konsului Vaclo
vui Kleizai, solistui Algiman
tui Barniškiui, deklamatorei
Aldonai Pankienei ir visiems
šventės dalyviams už dalyva
vimą tokioje brangioje mums
šventėje, o Lietuvai linkėjo,
kad ąžuolai ten visada ža
liuotų.
Šventės dalyviai savo ruožtu
dėkojo šventės rengėjai Elenutei Sirutienei už puikiai suor
ganizuotą šventės popietę.
O. L u k i e n ė
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J u z ė s D a u ž v a r d i e n ė s su
darytoje receptų
rinktinėje
anglų kalba „Popular Lithuanian Recipes" - apie 157 re
ceptų. Knygelėje taip rašoma
apie tradicinius Velykų ir Kū
čių valgius, jų gaminimo pas
laptis.
„Popular Lithuanian
recipes" kainuoja 10 dol., su
persiuntimu - 13.95 dol.

Tėvas diriguoja, mama dainuoja, o vaikai klausosi. LB Lemento apy
linkės Vasario 16-osios minėjime dalyvavo jaunieji Polikaitiai - Daina ir
Kovas.
Nuotr. Baniutės Kronienėa

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k R o a d .
TeL (773) 847-7747.
mm
• Automobilio, namu ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
s i e m s iš Lietuvos ir k i t ų
kraštų. Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & L. Insurance Agency, # 4 3 9 8. K e d z i e A v e . ,
E v e r g r e e n P k „ IL 808052325. TeL 708-422-3466 (ak.)
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave, Chica
go, IL 60629. TeL 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
TĖVIŠKĖSEV.
LIUTERONŲ BAŽNYČIA
6641S.TroySt.,
O»cago, IL 60629
sekmadieniais 10:30 vtl ryto
lietuviškos pamaldos
ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas H a n s a s Dumpys
Td.7W-38*-32f9

ADVOKATAS
CsKTARASP.
MM STvšmH iš. OacajA IL t W »
TeL 77*5824500
VusVatkv p i g u s\MltaViina|
GibsJtis
Crfufaoes ir kiintmaoDSi bylos
AVSBSJS

C"anSS#B,lL6iSaf
TeL 718-7766700

mm*

Darbo vai. ano 9 « . 9J 6 v.v.
»TJ\ ikilTpp.
ADVOKATAS
Vytsa*IJettr*aaksjs
4SMW 63Strttt
Chicago, IL 60639
(Skanai gatvaa nuo „Draugo")
TaL77S-lM41M.
TaL tSS-SOT-SesO, Laaont, IL

ADVOKATAI
L J U M A LFeyuan

40 m«tų patirti* ir profeatonalumaa automobilių avarijų,
aamaniikv) suleidimų ir kt byloae
UlSSJtKaarAvawCaiea«o,
IL SOSn. TaL 847-SM.7SM
(kalbame lietuviškai) Mct joau.
paalauĮomt 7 dienaa per lavaita.

• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite 8 t .
Casimir Memorialą, 3 9 1 4 W.
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite g r a n i t o
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. S a v .
Lilija ir Vilimas N e l s o n a i .
TeL 773-2334336.
(ak.)
• A . a. V l a d o R a c k a u s
atminimą pagerbdama, žmona Eugenija Rackienė aukoja
Lietuvos vaikams-našlaičiams
$ 1 0 0 . Reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems',""* ir
dėkojame poniai Eugenijai!
„Lietuvos Našlaičiu g l o b o s "
k o m i t e t a s , 2711 West 71
Street, Chicago, IL 60629.
• „Saulutė", Lietuvos vai
k ų globos būrelis, dėkoja u i
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams
Lietuvoje. Aukojo: anoniminiai
$ 1 , 2 0 0 ; anoniminiai 3 , 3 5 0 ;
Philadelphia skautai-ės (per
Danute Surdenienę) metams
paremti vaikutį. Labai ačiū!
„Saulutė", 419 Weidner Rd-,
BufTalo Grove, IL 60089, teL
847-537-7949. T a x I D # 3 6 3003339.
• Ieškomi g i m i n ė s —Zig
manto Patapavičiaus, kilusio iš
Petrašiūnų, Tverečiaus para
pijos, vaikai: Albertas, J u o z ą pas, Klemensas, Leokadija,
F l o r e n s a ar j ų a n ū k a i . Si
šeima gyveno Rokford.LL, 1958
m. Prašo parašyti giminaite
Albina Pivoriūniene, tel.
L i e t u v o j e 412923, V i r š u n *
l d u 79-56, Vilnius.
• D a u g Amerikos l i e t u v i *
globoja vaikus Lietuvoje.
Pratęsdami paramą kitiems
m e t a m s , po $ 1 5 0 a t s i u n t ė :
Vincas Skladaitis, Waterburs,
CT, Vytautas ir Vanda Jankai,
Delran, NJ, Robert Norbut,
Colorado Springs Co., 3.
Skurdenis, Broiucville, NY, Ada
Sutkus, Beverly Shores, IN,
Kostas ir Karolina Brusai,
Homearood, IL.
• A. a. J u o s o 8tdaslaMit
a t m i n i m ą p a g e r b d a m i , au
koja Lietuvos vaikams-našlaičiams: Adolfas S a g e v i c i u g ,
Romualda Petraitienė, Birutė
Bernotienė, Jonas ir B r o n ė
Zdaniai, Vytautas ir Aldona
Zdaniai, Vytas ir Aldona Sei
mininkai, Aleksandras KenistH
šis. Viso $285. Reiškiame wtaa»
jautą velionio artimiesiesjs,«o
aukotojams dėkojamel „Lis>
t u v o s Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 7 1 8 t r e e t ,
Chicago, IL 60829.

