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Aptarti rinkimų rezultatai, 
išdalinti tarybų narių 

pažymėjimai 
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) bus sušaukti iki kitos savaitės 

— Vyriausioji r inkimų komisi- pabaigos, 
ja (VRK) ketvirtadienį per- A p y g a r d u k o m i s i j ų p i r m i . 
davė saviva'dybių tarybų na 
rių pažymėjimus apygardų 
rinkimų komisijų pirminin
kams. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė, kad jie 
pažymėjimus įteiks savo mies
tuose ir rajonuose išrinktiems 
politikams. 

Iš viso Lietuvoje yra 60 rin-
kimų apygardų, kur per kovo sakė"vRK vadovas." 
19 dieną vykusius rinkimus 
išrinkta 1,562 savivaldybių ta
rybų nariai. 

Pirmieji naujų tarybų po
sėdžiai turi būti sušaukti per 
dvi savaites nuo oficialių re
zultatų paskelbimų. VRK rin-

ninkai taip pat aptarė rin
kimų organizavimą, juose ki
lusius nesklandumus. Z. Vai
gauskas pažymėjo, kad di
delių pažeidimų nepastebėta, 
tačiau ateityje galbūt reiktų 
patikslinti kai kurias įsta
tymų nuostatas. „Akivaizdu, 
kad reikia galvoti, ką daryti 
su teistais iki 1990 metų", 

Likus savaitei iki rinkimų 
VRK ir Valstybės saugumo de
par tamentas paskelbė, kad 
kai kurių partijų sąrašuose 
yra teistų asmenų. Šis pa
reiškimas sukėlė partijų ne-

^~J Tėvynėje pasižvalgius 

tuuaių pastvciuiuių. v n i \ nu- « *^ 
kimų rezultatus paskelbė pasitenkinimą, nes jos nebe-
praėjusį šeštadienį. Pasak Z. t u r ė J ° t e i s e s k e i s t i kandidatų 
Vaigausko, tarvbos posė- sąrašų. 
džiauti pradės j au šį penkta- P o rinkimų paaiškėjo, kad 
dienį. Tikimasi, kad visuose jokių ypatingų sovietmečio nu-
rajonuose pirmieji posėdžiai sikaltėlių į tarybas neišnnkta . 

Lietuvos vadovai aptarė derybų 
su rusų naftininkais planą 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) investuotojai, pasak V. Milak-
— Lietuvos prezidentas, Sei- nio, dėl akcijų paketo dydžio 
mo pirmininkas ir premjeras galėtų būti svarstoma iš nau-
penk tądien į ap tarė Lietuvos jo. 
vyriausybės derybas su Rusi- Lietuvos naftos susivieni-
jos naftos bendrovėmis dėl su- j imą nuo pernai rudens valdo 
sivienijimo „Mažeikių nafta" JAV bendrovė „Williams In-
akcyų pardavimo, mainais pa- ternational", įgijusi trečdalį 
sirašant ilgalaikes žaliavos akcijų, kitos priklauso vyriau-
tiekimo sutart is . sybei. 

Po susitikimo premjeras An- Oficialiai nepatvirtintomis 
drius Kubilius sakė, kad Lie- žiniomis, „Jukos" siekia gauti 
tuva pradeda derybas su 12.5 proc. „Mažeikių naftos" 
„Jukos" bendrove ir tikisi, kad akcijų ir vietą valdyboje ir per 
aktyviau derybos vyks ir su Būtingės terminalą kasmet 
„LUKoil" bendrove. „Mūsų eksportuotų 2.5 mln. tonų, o 
planas — iki gegužės vidurio Mažeikių gamyklai patiektų 
turėti bent vieną ilgalaike su- 1.7 mln. tonų naftos, 
tartį", pabrėžė A. Kubilius. Jo „LUKoir, neoficialiais duo-
teigimu, Lietuvai būtų geriau- menimis, norėtų valdyti trec-
sia, jei abi Rusijos naftos ben- dalį „Mažeikių naftos" akcijų 
drovės pirktų „Mažeikių naf- ir dalyvauti jos valdyme. Jie 
tos" akcijas ir t iektų jai ža- garantuotų 6 mln. tonų naftos 
liavą. Derybų strategiją šią sa- tiekimą per metus, 
vaite parengė Ūkio ministeri- A. Kubiliaus teigimu, kol 
ja. kas nenumatoma, kad Lietu-

Pasak premjero, su „Jukos" vos vyriausybės atstovai daly-
atstovais vyksta derybos dėl vautų kitą savaitę Londone 
10 proc. akcijų paketo, o vyksiančiame „Mažeikių naf-
„LUKoil" nėra pareiškęs savo tos" ir „LUKoil" susitikime, 
pageidavimų. Penktadienį vykęs pokalbis, 

Šią savaitę ūkio ministras pasak Seimo pirmininko Vy-
Valentinas Milaknis sakė. kad tauto Landsbergio, surengtas 
vyriausybė Rusijos naftos prezidento kvietimu. „Kartu 
tiekėjams planuoja parduoti pavalgėme pusryčius nemoka-
iki 10 proc. „Mažeikių naftos" mai ir slaptai", pridūrė Seimo 
akcijų. Tačiau jei atsirastų du vadovas. 

Lenkijos lietuviai šaukiasi 
pagalbos 

Varšuva , kovo 31 d. (BNS) Gasperavičiūtė ir protesto 
— Lenkijos lietuvių leidinys komiteto pirmininkas Kle-
„Aušra" paskelbė atvirus laiš- mensas Jurkūnas laiške Len
kus aukščiausiems Lenkijos kijos seimo ir senato vado-
vadovams ir švietimo mini- vams, premjerui bei centri

niams dienraščiams. 
Laiško autoriai kritikuoja ir 

tuos lenkų politikus, kuriems 
„rūpi viešojoje nuomonėje 

Nuotr^ Kovo 29 dien* penkiems Lietuvos politikams bu''. ..<.-. metų apdovanojimai — „Auksiniai svogūnai". Iš 
kaires — Seimo narys, Socialdemokratu partijps vadovas Vytenis Andriukaitis, Naujosios demokratijos/Moterų parti
jos pirmininkė. Seimo nare Kazimiera Prunskienė, iš kalėjimo paleistas parlamentaras Audrius Butkevičius, Kūno 
kultūros ir sporto departamento direktorius Rimas Kurtinaiti- r buvęs premjeras. Liberalų sąjungos vadovas Rolan
das Paksas. Vladimiro GulevKiaus 'Elta' nuotr. 

nis direktorius Kęstutis Jan
kauskas, nepriklausoma tapo 
ir Elta. Buvo sugrąžinti tiesio
giniai Eltos ryšiai su didžio
siomis pasaulio agentūromis. 
Dabar Elta visą parą siunčia 
ir gauna žinias iš Reuters, 
dpa, AFP, ITAR-TASS ir kai
myninių valstybių agentūrų. 
Iš viso pasaulio Elta operaty
viai gauna fotoagentūros EPA 
fotoinformacijas. 

Elta elektroninio ryšio ke
liu kasdien perduoda apie 200 
autorinių ir verstinių informa
cijų apie Lietuvos ir užsienio 
įvykius. 

Sučiupti kredito kortelių 
klastotojai 

Viln ius , kovo 31 d. Elta) turėjo gerus pažįstamus Lietu-

nus . visuomenės veikėjas Va
lentinas Gustainis. 

1920-1940 na. Elta turėjo 
tiesioginį ryšį su žymiausio
mis užsienio agentūromis, 
o spausdintuvai ...-:ukseno" ži
nias iš Reuters, DN'B. Havas, 
Stefani ir TASS 19-*0 m. bol
ševikams ohupč) .-us Lietuvą, 
Elta buvo pimingta prie bend
ros TSRS mm* icinių tarny
bų sistemos — TASS. 1940-
1990 m. užsienio žinias Elta 
gaudavo iš Maskvoj. TASS at
rinktas ir išverstas į rusų kal
bą. 

strui. Laiškuose vietos lietu
viai šaukiasi pagalbos. 

„Daugiau kaip metus Puns
ko valsčiaus visuomenė pro
testuoja prieš pusės vietos įtvirtinti lietuvio kontrabandi-
sveikatos centro patalpų per- ninko įvaizdį" ir „tokiu būdu 
davimą Palenkės vaivadijos pasėti lenkų visuomenėje ne-
pasienio uždardai. Daugiau pasitikėjimo ir nepalankumo 
negu metus kai kurie lenkų Punske gyvenantiems lietu-
politikai, dažnai pasinaudo- viams sėklą", 
darni žiniasklaida, stengiasi Antrajame laiške Lenkijos 
įteigti plačiajai visuomenei, valstybinio švietimo ministrui 
kad punskiečių, kurių daugu- Miroslavv Handke nerimauja
ma — lietuvių tautybės Lenki- ma dėl Lenkijos lietuvių švie-
jos piliečiai, protestas yra ne- timo padėties. Primenama, 
pagrįstas, kad tai vien tik kad šiais mokslo metais dvi 
užsispyrimo ir Lenkijos vai- pagrindinės mokyklos lietuvių 
stybės esminių interesų nesu- dėstomąja kalba pertvarkytos 
pratimo rezultatas", rašo Len- iš aštuonmečio į trimetes, 
kijos lietuvių bendruomenės „Minėtų mokyklų pertvarky-
Tarybos pirmininke Irena mas ir mokinių vežiojimas į 

Žinių agentūra ELTA pažymi 
savo 80-metą 

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) 
— Lietuvos valstybiniame ar
chyve saugomi dokumentai 
rodo, kad Lietuvos telegramų 
agentūra ELTA įkurta 1920 
metais balandžio 1 dieną Kau
ne. Pirmasis jos direktorius 
buvo Lietuvai pasišventęs 
šveicaras literatūros profeso
rius, publicistas, visuomenės 
veikėjas, filosofijos daktaras 
Juozas Eretas. J is Užsienio 
reikalų ministerijos pavedimu 
suderino Pirmojo pasaulinio 
karo metais veikusių lietuvių 
spaudos įstafgų Šveicarijoje, 
Danijoje, Švedijoje, vėliau — 
Vilniuje ir Kaune darbą. 

Eltos s t ruktūra galutinai 
susiformavo ketvirtojo dešimt
mečio pabaigoje. Ją nulėmė 
agentūrai keliami uždaviniai. 
Visų pirma Elta turėjo aprū
pinti užsienio telegramų agen
tūras objektyviomis žiniomis 
apie Lietuvos politini, ekono
minį ir kultūrinį gyvenimą. 
Už tam tikrą honorarą Elta 
teikė Lietuvos spaudai, savi
valdybėms ir privačioms įstai
goms žinias apie kitų kraštų 
gyvenimą. Eltai taip pat buvo 
keliamas reikalavimas duoti 
bankams ir kitoms sudomin
toms įstaigoms žinias apie pa
saulio prekių biržų kursus, 
kitą finansinę bei ekonominę 
informaciją. 

Ketvirtojo dešimtmečio pa
baigoje Elta turėjo užsienio, 
vidaus informacijos ir ekono
minį skyrius, taip pat foto ir 
sporto tarnybas. .Iki 1939 m. 
kovo naėn. Eltos skyrius veikė 
Klaipėdoje, o 1939 m. skyrius 
buvo įkurtas Vilniuje. 

Per pirmąjį Lietuvos Res
publikos dvidešimtmetį Eltai 
vadovavo iškilios, visuomenei 
žinomos asmenybės — prof. 
Juozas Eretas, iš JAV atvyku
si publicistė, sociologė, visuo
menės veikėja Magdalena 
Avietėnaitė, žurnalistas Jus
tas Paleckis, diplomatas Edu
ardas Turauskas, teisininkas, 
publicistas Pranas Dailidė, ra
šytojas keliautojas Matas Šal
čius ir kiti. Paskutinis prieš 
bolševikinę okupaciją Eltos di
rektorius buvo žymus žurna
listas, daugelio knygų auto-

didesnius centrus atėmė iš 
mokinių galimybę dalyvauti 
kultūriniame gyvenime, o 
Punsko mokyklos pastatas, į 
kurį suvežami vaikai iš naiki
namų mokyklų, tiesiog plyšte 
plyšta", pažymima laiške. 

* A t o m i n ė s e l ek t r inės va
d o v a s L i e t u v o s tu r t ą siūlo 
veltui perleisti Rusijai, skelbia 
„Lietuvos rytas" (03.31). „Tu
rint galvoje tai, kad dabar val
stybei reikia uždaryti atominę 
elektrinę, išeitų, kad 1991 m. 
buvo padaryta klaida perda
vus ją Lietuvos nuosavybei. 
Kam užsikrovėme tą naštą ir 
dabar vieni ją turime temp
ti?", klausė Ignalinos atomi
nės elektrines generalinis di
rektorius Viktoras Ševaldinas. 
„1991 metais galėjome pasa
kyti Rusijai, kad jie pasiliktų 
atominę elektrinę, vėliau nu
trauktų jos eksploatavimą ir 
darytų joje reikiamą tvarką", 
aiškino jis. Paklaustas, ką rei
kėtų daryti dabar, jis atsake, 
kad vienas variantų — priva
tizuoti jėgainę. Naujasis šei-

• mininkas uždirbtų pinigų ir 
1990 m. atkūrus Lietuvos galėtų uždaryti elektrinę. Pa-

nepriklausomybę, kaip prime- sak jo, tai būtų lengviausia, 
na dabartinės Eltos generali- jei valstybė neturi lėšų jai už-

— Tardymo valdyboje prie Vil
niaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato sėkminga; ti
riama . kreditinių mokėjimo 
kortelių gaminimo, klastojimo 
bei pardavimo baudžiamoji 
byla. 

Šiais nusikaltimais įtaria
mi kovo 29 'i. savo namuose 
Vilniuje sulaikyti Eugenijus 
Narbutavičiu- (gimęs 1961 
m.), Zigfrydas Neniškis (g. 
1969 m.) ir J mas Dambraus
kas (g. 197'. m.). Manoma, 
kad jie klasto/o kreditines mo
kėjimo korte ies „Visa Elect
ron", „Maste: Card" bei oficia
lius dokumentus, paleido j 
apyvartą netikrus JAV dole
rius ir įvyko kitų nusikalti
mų. 

Tardymas nustatė, kad nuo 
1998 m. pabaigos iki sulaiky
mo minėti asmenys su kitais, 
kol kas neįvardijamais įtaria
maisiais, gamino kreditines 
mokėjimo koreies. Jų nurody
mu įvairiose vietose buvo sta
tomi bankų aparatai, skirti at
siskaityti kreditinėmis mokė
jimo kortelėmis. Speciali įran
ga ir kompiuteriai buvo gauti 
iš JAV ir Vokietijos. Nusikal
tėliai „iššifruodavo" ir į spe
cialias garsajuostes įrašydavo 
kreditinių mokėjimo kortelių 
informaciją, o vėliau įvairio
mis priemonėmis šią informa
ciją perrašydavo į kitas, padir
btas, korteles Techninį darbą 
atliko šiuo motu tardymo ieš
komas asmu''. Viską finansa
vo Z. Neniški>. 

Padirbtomis kreditinėmis 
mokėjimo kortelėmis naudojo
si visi minėt: asmenys ir kiti. 
kadangi jos :>uvo pardavinė
jamos. Buvo -tropiai vedama 
kortelių apskaita. Sulaikytieji 

vos bankuose bei kitose įstai
gose. Pelną dalijosi asmenys, 
įtraukti į šį verslą. Tai — di
delių įstaigų vadovai, kuriuos 
taip pat numatyta sulaikyti. 

Sulaikytų asmenų butuose 
atlikus kratas,-rasta padirbtų 
JAV dolerių, dokumentų (įvai
rių techninių pasų, asmens 
pasų — ne tik Lietuvos Res
publikos piliečių, bet ir užsie
niečių). Dar rasti trys kompiu
teriai (įtariama, jog jie įsigyti 
pagal padirbtas korteles), įvai
rių automobilių raktelių bei 
valstybinių numerių, tarp jų 
ir vokiškų, įvairaus pobūdžio 
dokumentų. automagnetolų, 
mobiliojo ryšio telefonų, kredi
tinių kortelių bei kitų daiktų. 

Policijos duomenimis, ši ge
rai organizuota grupuotė vei
kė ne tik sostinėje ir didžiuo
siuose miestuose, bet ir už 
Lietuvos ribų. Ji aktyviai ben
dradarbiavo su Latvijos kredi
tinių mokėjimo kortelių klas
totojais. Visi sulaikytieji gerai 
žinomi policijai. į tariant įvyk
džius nusikaltimus, anksčiau 
jie buvo sulaikyti Lenkijoje bei 
Vokietijoje. 

* Aly taus r a jono apy
linkės p r o k u r a t ū r a trečia
dienį iškėlė baudžiamąją bylą 
dėl savivaldybių tarybų rin
kimų dokumentų klastojimo. 
Alytaus vyriausiasis prokuro
ras Juozas Balčius sakė, kad 
byla buvo iškelta, kai rinkimu 
apygardos komisijos pirminin
kas informavo prokuratūra, 
kad 7-se rinkimų apylinkėse 
suklastoti Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatori i . į r i 
šo narių rinkimų rezultatai. 
Jtanama. kad suklastota apie 
90 biuletenių. mm 

daryti. 
* P e n k t a d i e n i o rytą Vil

n iu je , Universiteto gatvėje. 
kai Eskortavimo rinktinės pa
reigūnų lydimas prezidento 
Valdo Adamkaus automobilis 
rengėsi sukti į prezidentūros 
kiemą, staiga į važiuojamąją 
kelio dalį išėjo 56 metų kau
nietė Ina Mišeikienė, rankose 
laikanti plakatą, kuriame 
reiškė nepasitenkinimą tiėi 
esą neteisėtai nuteisto sū
naus. Norėdama atkreipti pre
zidento dėmesį, L Mišeikienė 
bandė pakišti koją po pirmojo 
prezidento palydos automobi
lio ratu. Netrukus ji paslydo ir 
pargriuvo. Po įvykio moteris 
nugabenta ligoninę, mediku 
teigimu, jai gali būti lūžęs de
šines rankos alkūnkaulis. Įvy
kis tiriamas. 

* K a u n o ra jone ap t ik tos 
žemėje į r e n g t o s s lėptuvės , 
kuriose rasta įvairios karines 
amunicijos, šovinių ir sprogs
tamųjų medžiagų. „Lietuvos 
ryto" (03.31) žiniomis, šie 
ginklai buvo netoli garsiojo sa
vanorių maištininko Jono 
Maskvyčio sodybos Šiulių kai
me. Pareigūnai rado apie 
9.000 įvairaus kalibro šovinių. 
68 automatų AKM ir AKS dė-
tuves šoviniams, 70 elektrode-
tonatorių, 11 apkabų dėtuvių. 
4 kilogramus trotilo. 3.4 kg 
plastito. 6 plokštes heksogeno, 
8 juostines apkabas ir vieną 
sprogdinimo mašinėlę. Mano
ma, kad J . Maskvytis žinojo 
apie šią slėptuvę. 

* G a m y k l o s „Li tuanica" 
p r i e i g o s e , prie kontrolinio 
punkto, jau keli mėnesiai vei
kia neįprasta parduotuvėle, 
kurioje nuolatos būriuojasi 
chalatais vilkintys Kauno ak
cinės bendrovės ..Lituanica" 
darbininkai. Pasirodžius paša
liečiui, vienas darbininkų iš 
karto prie jo prisigretina ir 
laukia, ar bus nupirkta batų 
pora. Jei batai nuperkami, pi
nigai iš karto atitenka ten bu
dinčiam darbininkui. Jis pasi
rašo, jog gavo dalį vėluojančio 
atlyginimo. Už kitą batų porą 
sumokėti pinigai skiriami jau 
kitam eiieje stovinčiam darbi
ninkui. Labiausiai pasiseka 
tam. kurio ..klientas" nusiper
ka ne pigiausias šlepete.-, be' 
pasirenka solidesnį apavą 
Kas mėnesį taip parduodama 
batų už 70-90.000 litu. Taip 
gamyklos darbininkams suda
roma galimybe gauti šiek tiek 
pinigų. DM 

* Šiaulių mies to m e r e 
i š r i n k t a Seimo n a r ė , Naujo
sios sąjungos (socialliberalui 
partijos narė Vida Stasiūnai
tė. J i yra baigusi Vilniaus in
žinerinio statybos instituto 
v dabar Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas) Sta
tybos ekonomikos ir organiza
vimo fakultetą. Dirbo Durpy
nų statybos valdyboje Tytu
vėnuose, vėliau — Šiaulių li
goninėje, miesto vykdomojo 
komiteto kapitalinės statybos 
skyriuje, Šiaulių ryšių staty
bos ir montavimo valdyboje. 
1996 m. pagal Socialdemokra
tų partijos sąrašą V. Stasiū
naitė išrinkta į Seimą. (Eita. 

* Par t i jos b ič iu l iams iš
p l a t i n t a m e m e m o r a n d u m e 
A. Sakalas nesutinka su So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
prezidiumo nuomone, kad rin
kimų į savivaldybių tarybas 
rezultatai yra patenkinami: 
„Mes žiauriai pralaimėjome". 
Buvęs Socialdemokratų parti
jos vadas mano, kad dabariinė 
LSDP vadovybė, neišnaudoju
si visų galimybių dirbti bend
rai, padarė pačią didžiausią ir 
galbūt lemtingą klaidą ir yra 
už ją atsakinga. Todėl jeigu 
nebus imtasi priemonių, gali ' 
prasidėti LSDP agonija. Pasak 
A. Sakalo, LSDP galėtų jung
tis su LDDP, „Socialdemokra
tija 2000" ir Naująja demokra
tija/Moterų partija bei su Val
stiečių partija. MMm 

* Nuos to l inga i d i r b a n t i 
va l s tyb inė bend rovė „Lie
tuvos geležinkeliai" garbingoje 
Vilniaus vietoje pastatė 113 
kv. metrų ploto butą su gara
žu ir perleido jį iš darbo atleis
tam įmonės vadovui Stasiui 
Labučiui. Prieš tai S. Labutis 
iš valstybinės įmonės lėšų pa
siskyrė sau beprocentį 
246,400 Lt kreditą, kurį grą
žins tik per 14 metų. Tad nors 
geležinkelių įmonės nuostoliai 
pernai siekė apie 60 mln. litų. 
o už tai generalinis direkto
rius buvo atleistas iš darbo. S. 
Labutis net 14 metų. nemokė
damas už tai nė cento, naudo-
sis ..Lietuvos geležinkelių" pi
nigais. L'ž nuostolius valstybei 
— butas, susumuoja „Lietu
vos rytas" (03.31). .Eita. 

9 Konkursą skelbt i ofi
cialią informaciją apie tei
sės aktų svarstymą Seime vėl 
laimėjo UAB ..Respublikos lei
diniai". Seimo kanceliarijos 
paskelbtame konkurse dalyva
vo 4 uždarosios akcinės bend
rovės — „Kauno diena", „Lie
tuvos rytas", „Lietuvos žinios" 
bei ..Respublikos leidiniai". 

• Vyr iausybės s ek re to 
r ius Algirdas Šemeta prem
jero pavedimu kreipėsi į Susi
siekimo ministeriją, prašyda
mas įvertinti jos valdomos 
bendrovės „Lietuvos geležin
keliai" veiksmus, perleidžiant 
bendrovei priklausantį butą 
tuometiniam generaliniam di
rektoriui Stasiui Labučiui. 
Susiekimo ministerija privalės 
informuoti vyriausybę, kokių 
priemonių imasi ministerija ir 
„Lietuvos geležinkeliai" susi
grąžini: bendroves lėšas, -B-NS-

KALENDORIU8 " 
Balandžio 1 d Teodora. HURO-

nas. Venancijus, Dainora. 
Balandžio 2 d.: Gavėnios IV sek

madienis Pranciškus. Nicetas, Elo
na. V'arda. 

Balandžio 3 d. Ričardas, Irena. 
V\t< rii-i. Rimtaute 

I 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

SIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKŲ TARYBOS 

RINKIMAI 
Šiaurės Amerikos Ateiti

ninkų tarybos Rinkimų komi
sija 2000 m. kovo 10 d. proto
kole pranešė Tarybos rinkimų 
duomenis. Pagal šių rinkimų 
rezultatus Šiaurės Amerikos 
Tarybą sudaro šie asmenys; 
Nijolė Balčiūnienė, Ona Dau
girdienė, Petras Kisielius, Ro
mualdas Kriaučiūnas, Vėjas 
Liulevičius, Vytautas Narutis, 
Marytė New»om, Aloyzas Pa
kalniškis, Dalilė Polikaitienė, 
Darius Polikaitis, Lidija Rin-
gienė ir Vytautas Žemaitaitis. 
Kandidatais liko: Raimonda 
Kontrimienė ir Raimundas 
Šilkaitis. 

Sveikiname naujai išrinktą 
Tarybą ir linkime jai veiks
mingos bei našios veiklos, sie
kiant įtvirtinti ateitininkų 
veiklą Šiaurės Amerikoje. 

Šia proga norime išreikšti 
nuoširdžią padėką Rinkimų 
komisijos pirm. Pranui Raz-
gaičiui bei nariams Stasei 
Kazlauskienei ir Rimantui La-
niauskui už sklandų bei profe
sinį Tarybos rinkimų prave-
dimą. 

J A S , SAS i r ASS Valdybos 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKŲ TARYBA 

Siaurės Amerikos Ateiti
ninkų tarybos Rinkimų komi
sija, jos nariai — Stasė Kaz
lauskienė, Rimas Laniauskas 
ir Pranas Razgaitis, 2000 me
tų kovo mėnesio 8 dienos pro
tokole rašo: 

„2000 metų vasario mėn. 11 
dieną, pagal balsavimo teisę 
turinčių ateitininkų sendrau
gių sąrašus, buvo išsiųsta 793 
laiškai su 1,085 balsavimo 
kortelėmis Amerikos ir Kana
dos balsuotojams. Balsavimo 
terminas baigėsi kovo mėn. 4 
d. (pašto antspaudo data). Dėl 
pakitusių adresų 43 laiškai 
adresatų nepasiekę grįžo at
gal. Pagal vietoves laiškai-grį-
žo: 16 iš Čikagos ir apylinkės, 
po 7 iš NY ir MA. po 2 iš CT, 
VL, NJ, SC, Ont.. ir po 1 iš 
WA, CA, DC. 

ŠAAT Rinkimų komisija, 
Stasė Kazlauskiene, Rimantas 
Laniauskas ir Pranas Razgai
tis, • talkinant Aleksandrai 
Razgaitienei. Onutei Rociūnie-
nei ir Vaclovui Rociūnui, 2000 
m. kovo 8 d. patikrino gautus 
balsavimo vokus ir suskai
čiavo rinkėju balsus. 

Iš gautų 341 balsavimo vo
kų, penkiolikos balsai nebuvo 
užskaityti, nes siuntėjas neži
nomas. Galiojančių balsavimo 
kortelių rasta 425. Iš 1,045 
sendraugių baldavo 425 arba 
40.7 proc. 

Toliau trumpas aprašymas 
kiekvieno išrinkto tarybos na
rio ir kandidatų. Žinios paim
tos iš Rinkimų komisijos bal
savimui paruošto biografijų 
lapelio. 

Nijolė Balč iūnienė gyvena 
Willoughby Hill>. OH. Čleve-
land Clinic Dermatologinio 
skyriaus sekretore Ateitinin
kė nuo 1948 m., jaunučių glo
bėja 4 metus, moksleivių glo
bėja 6 metus. AF-jos Tarybos 
dviejų kadencijų nare, stovyk
lų vadovė, buvusi Sendraugių 
CV-bos pirmininkė. 

O n a D a u g i r d i e n ė gyvena 
Hinsdale, IL. Vaikų gydytoja. 

Ateitininkė nuo 1959 m. val
dybų narė, stovyklos vadovė, 
jaunučių globėja, JAS CV pir
mininkė. 

P e t r a s Vytenis Kis ie l ius 
gyvena Dovvners Grove, IL. 
Chirurgas, gydytojas, urolo
gas. Ateitininkas nuo vaikys
tės. AF-jos Tarybos narys, sto
vyklų vadovas, Lietuvos MAS 
Pavasario akademijos rekto
rius Eišiškėse, Lietuvoje. 

Romualdas K r i a u č i ū n a s 
gyvena Lansing, MI. Kliniki
nis psichologas. Ateitininkas 
nuo 1946 m., MAS kuopos pir
mininkas, MAS CV narys, 
SAS CV narys, pora kadencijų 
Ateitininkų federacijos gene
ralinis sekretorius, JAS CV 
pirmininkas, ateitininkų ideo
loginės komisijos pirmininkas, 
Ateitininkų federacijos tary
bos narys. 

Vy tau tas N a r u t i s gyvena 
Riverside, IL. Chemikas, 
Ph.D. Ateitininkas nuo 1958 
m., vienas iš „Ateities" savait
galio rengėjų, „Ateities" redak
cijos talkininkas, SAS CV pir
mininkas, MAS Lipniūno kuo
pos pirmininkas. 

Vėjas Liulevičius gyvena 
Knoxville, TN. Istorikas. Sto
vyklų vadovas ir kursų pas
kaitininkas, buvęs MAS CV 
narys. 

Aloyzas P a k a l n i š k i s gyve
na Naperville, IL. Gydytojas. 
Ateitininkas nuo 1969 m., 
Lipniūno kuopos pirmininkas, 
dabartinis Čikagos moksleivių 
globėjas. 

Dali lė Po l ika i t i enė gyvena 
VVestlake Village, CA. Mokyto
ja. Ateitininkė nuo 1946 m., 
valdybos narė MAS kuopos, 
SAS CV-bos, ASS CV-bos, 
SAS draugovės pirm., JAS, 
MAS kuopų globėja, šiuo metu 
SAS skyriaus pirmininkė. 

D a r i u s Pol ikai t is gyvena 
Downers Grove, IL. Inžinie
rius. Ateitininkas nuo 1969 
m., MAS CV narys, SAS CV 
vicepirmininkas. 

Lidija Ringienė gyvena 
Lemont, IL. Komunikacijos 
projektuotoja. Ateitininkė nuo 
1964 m., JAS CV sekretorė, 
JAS stovyklų ir studijų savait
galių talkininkė. 

M a r y t ė S a n d a n a v i č i ū t ė -
N e w s o m gyvena Beverly 
Hills, CA. Mokytoja. Ateitinin
kė nuo 1959 m., moksleivių 
kuopos valdybos narė ir stu
dentų, moksleivių globėja nuo 
1977 m., stovyklų vadovė ir 
organizatorė, nuo 1990 metų 
ruošia moksleivius kandidatus 
įžodžiui. 

V y t a s Žemaitai t is gyvena 
Chicago, IL. Inžinierius. Atei
t ininkas nuo vaikystės, Daina
vos stovyklos vadovas, SAS 
CV pirmininkas, MAS stovyk
los ruošėjas. 

Kandidatė R a i m o n d a Kon
t r i m i e n ė gyvena Mission 
Viejo, CA. MS iš chemijos. 
Ateitininkė nuo 1937 m., narė 
SAS C V ir kuopos valdybose, 
sendraugių skyriaus pirminin
kė. 

Kandidatas R a i m u n d a s 
Š i lka i t i s gyvena Pepper Pike, 
OH, Ph.D., vicepirmininkas 
vaistų tyrimo įmonėje. Ateiti
ninkas nuo 1961 m., mokslei
vių kuopos pirmininkas. 

ASS CV-bos pirmininkas dr. 
Algis Norvilas čia rašančiai 
pranešė, kad gegužės mėnesį 

Pasitarimo dalyviai kartu su Bernardo Žukausko -'.ipendijų laureatais. Iš kairės: sėdi — ASS pirm. Petras 
Plumpa, JAS pirm. Vilhelmina Raubaitė, AF vicepr-r, Vilmante Borutaitė, AF vicepirm. Vidas Abraitis ir And
rius Kurtinaitis. Stovi — Aurimas Šukys, AF valdybos sekretorė Edita Bagdžiūtė, Ramonas Aušrotas, AF pir
mininkas Vygantas Malinauskas, Rita Kundrotaitė Rima Bernataviciūtė, Sigutė Sadzevičiūtė, Irena Grigalio-
nytė, Aliona Permekova, ASS sekretorė Reda Soprasaite, Mindaugas Kuliavas ir AF Tarybos pirmininkas Sau
lius Girnius. 

B. ŽUKAUSKO 
STIPENDIJŲ 
ĮTEIKIMAS 

Vidas Abraitis, Ateitininkų 
federacijos valdybos vicepirmi
ninkas, rašydamas B. Žukaus
ko fondo vardu, praneša, kad 
Bernardo Žukausko fondo sti
pendijų įteikimas įvyko 1999 
metų gruodžio 19 dieną, Atei
tininkų rūmuose, Kaune. Sti
pendijos buvo įteiktos Ramū
nui Aušrotui, Rimai Bernata-
vičiūtei, Ritai Kundrotaitei, 
Alionai Permekovai (SAS pir
mininkė), Rimai Petkevičiūtei 
ir Sandrai Meidutei. Jau tre
čias kar tas stipendijos įteikia
mos humanitar inių ir teisės 
mokslų s tudentams, veikliems 
ateitininkams. 

Fondas steigtas Bernardui 
sulaukus garbingo 100 metų 
jubiliejaus. Stipendijos skiria
mos Lietuvos studentams atei
tininkams veikliai besireiš-
kiantiems ateitininkų veik
loje. Rita Žukauskaitė-Venc-
lovienė, fondo iniciatorė, rū
pinasi, kad ir toliau Fondas 
veiktų ir teiktų paramą sto
jantiems Lietuvos studentams 
ateitininkams. 

L.Š. 

2000 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Biržel io 17 - 24 d. — De
troito „Baltijos" ir "Gabijos" 
tuntų skautų stovykla. 

L iepos 3 - 1 1 d . — Mokslei
vių ateitininkų stovykla. 

L iepos 13 - 22 d. — JAS -
jaunųjų ateitininkų stovykla. 

L iepos 23 - 30 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L iepos 30 - r u g p j ū č i o 6 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

R u g p j ū č i o 6 - 13 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugsėjo 1 - 4 d. — Ateiti
ninkų Studijų savaitgalis. 

Rugsėjo 5 - 10 d. — Lietu
vių Fronto bičiulių stovykla. 

Liepos 30 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

bus pirmasis bendras susitiki
mas naujai išrinktų tarybos 
narių su dabartinėmis sąjun
gų valdybomis Ateitininkų na
muose, Lemonte. Numatyta 
data: sekmadienis, gegužės 21 
diena. 

L. Ša l č iuv ienė 

SENDRAUGIŲ 
ATSTOVAI J 
KONGRESĄ 

Ateitininku federacijos val
dybos praneša, kad šių metų 
vasarą vyksiančiame kongrese 
iš kiekvienos MAS, SAS ir 
ASS sąjungv bus skiriama po 
100 atstovų. Petras Plumpa, 
Sendraugių sąjungos pirmi
ninkas Lietuvoje, prašė pra
nešti kiek atstovų iš užsienio 
dalyvaus. Sužinojęs; kiek iš 
užsienio d&yvaus kongrese, 
likusį skaičių skirs iš Lietuvos 
atei t ininkais sendraugiams. 

Užsienio sendraugiai, pla
nuojantys da.yvauti ateitinin
kų Kongrese prašomi praneš
ti Laimai Šalčiuvienei raštu, 
ei. paštu, telefonu. Rašykite 
šio skyriaus vinjetėje pateiktu 
adresu. E\ paštu rašykite: 
mlaima@ate!tis, org Telefonu 
skambinkit 847-482-1904. 

Ateitininkų XIII kongresas 
vyks Kaune šių metų liepos 
21 , 22, 23 d. 

LIETUVOJE 

Atei t ininkų K o n g r e s a s 
Kaune vyks š.m. liepos 21-23 
d. 

I Laisvę fondo s tud i jų sa
v a i t ė vyks Šilutėje š. m. lie
pos 23 - 26 d. 

Š E I M O S Š V E N T Ė 
D E T R O I T E 

Detroito apylinkės ateitinin
kų Šeimos šventė vyks sekma
dienį, gegužės 21 d. 10:30 vai. 
šv. Mišios. Po j ų įžodžio iškil
mės, kuopų veiklos praneši
mai, jaunučių pasirodymai ir 
kt. 

ŠEIMOS Š V E N T Ė I R 
GEGUŽINĖ Č I K A G O J E 
Čikagos atei t ininkų Šeimos 

šventė birželio 11 d. vyks kar
tu su Ateitininkų namų ge
gužine Ateitininkų namuose ir 
jų ąžuolyne. 

ASYA SEGALENE. M.D. 
Rush Untverelty Consuftants in 

AUergy and bnmunoiogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams. 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicinini išsilavinimą JAV su 

dideliu patvrimu Europoje ir JAV. 
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 W.Harrteon St-207 
Chicago, IL 60612 
Tai. 312-942-6296. 

JAUNUČIŲ STOVYKLOS 
REGISTRACIJA 

JAS sto^kla Dainavoje 
vyks liepos 13 - 22 d. Registra
cijos lapai ir informacija jau 
pasiųsti kuopų globėjoms ku
rios juos išdalins norintiems 
stovyklauti. Pavieniai nariai, 
gyvenantieji toli nuo kuopų, 
registracijos lapus gali gauti 
iš stovyklos registratorės Lo
retos Grybą jskienės, 72 Šilo 
Ridge Rd., Orland Park, IL 
60467. Tel. 708-349-7426. 

Stovykla visuomet būna 
perpildyta, todėl pirmenybė 
teikiama JAS nariams. Regis
tracija turi boti atlikta iki 
gegužės 15 d. Laukiame sma
gių stovyklautojų. 

JAS Cen t ro v a l d y b a 

J A U N Ų J Ų ATEITININKU 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Daumante — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas Ateitininkų na
muose, Lemonte, vyks sekma
dienį, balandžie 2 d., tuoj po 9 
vai. r. šv. Mišių Pal. J . Matu
laičio misijoje. Susirinkimo 
mintis — „Atidarykime duris 
Dievui ir Jo gražiam pasau
liui". Visi dėvime uniformas, 
išskyrus Prano Pranckevi-
čiaus ir Sauliaus Čyvo būre
lių narius, kurie prašomi apsi
rengti darbo drabužiais. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vafcųgydytoia 

Paloe Peetatries 
7 0 8 - 9 2 3 - 6 3 0 0 

Chicago Pediatrics 
773582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Mato S t 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą. 

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

7915 W. 171 S t 
TMsyPark, IL 80477 

708814-8871 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. E. DECKYS • 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 70B-246-O087 « t » 708-246-6681 
6449S.PubMMRaad 

Valandos pagal suefcartmą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Valkų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-348-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JOOVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

Su*s101 
Lsrnont, IL 

Tat 830-243-1010 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8 . Ksdzis Ava., Chtoago 

773-7788889 arba 773-468-4441 

Dr RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS^ 
parėmė dr. P. Kisieliaus 

praktika Vai, •urtaruą, srba 
na pkrnd. 11-7,BHMK 9-6, 

trefldTlO*. penMd. 10-s. tas 
antrą MkL^O-2.1443 8.60 

Avs., Ctosfo, 8_ 
Tat 708-862-4168. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora Maricai Center 

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

Ramoną C. Manh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. BJGUUS LELIS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaMerSt, Lemont, IL 60439 
1301 Copparfletd Avs., Sulto 113, 

JotetlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3168 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v43.p. 
Kitomis dienomis — susitarus. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Woat Ava. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HtekoryHBte 

TeL 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMN.Y MEDICAL CUMC 
1560*127 St, Lsrnont IL 60430 
Pitrtaueo Palos CommunKy Hospitai 

StverCreesHospital 
V ai arrioipaoal susitarimą 

TaL 630-257-2265 

CanfacDktgnoata, LTD. 
6132S.KedzieAve. 
Chicago. IL 60629 
Tai. 773438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
TaL 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

EUOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Nortrnvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avs.. Hfcfcory Hflto, H. 
Tel. (708) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFttDALLASPRUNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
UMnoto Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
važb, sužeirJmų darbovietėje bei kt. 
vistų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
iNinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

826 S. Mannheim Rd. 
VVsstchaater.lL 60154 

Tsl. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.KedzieAve. 
Chicago, IL 60652 
T«l. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

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

7722 S. Kedzie Avs. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tsl. 773-229-8966 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA, M.D 
INDRĖ RUDAITIS, O J). 

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

Naperville. IL 60563 
Te*. (630) 527-0000 
3825 Mghland Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tsl. (630) 4350120 

UNASSIDRYS,M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, P0SLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
CerSer tor Heaflh, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 80126 
630-941-2809 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Tat 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. 69 81, Chtoago. H. 
Tai 773-736-6666 

4707 8. rjsjsrt, U Orange. IL 
Tel. 708-362-44*7 

BIRUTE LPUMPUTJS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practka 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAv». 
Hobart. IN 46342 Fax H •47-5271 

847-6231 

I M . vILUA AEA&V7P 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumeng gydymas, 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, BrMfevk*, IL 

60455. Tel. 7M-S94-640A. Kalbam* 
lietuviškai Valandos susitarus 

http://SL.Oak.Lawn.IL
http://iNinoispain.com


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

IŠRINKTAS AR TIK PAVELDĖTOJAS? 
Praėjusios savaites žinia-

sklaidos dėmesy buvo dideli 
įvykiai ir dideli žmones. Rusi
ja rinkosi prezidentą, JAV 
prezidentas kelio j Vidurinę 
Aziją, popiežius — į Artimuo
sius Rytus. Pirmiausia apie 
Maskvą —ji arčiau Lietuvos. 

Kovo 26 d. Rusijoje buvo 
išrinktas antras Rusijos prezi
dentas. Įvykis tikrai nepa
prastas — nuo valstybės įsi
kūrimo pradžios iki šio tūks
tantmečio paskutinio dešimt
mečio ją valdė tik diktatoriai. 

Kandidatavusi vienintelė mo
teris, Ella Pamfilova, gavo 1 
nuoš. balsų, o paskutinis likęs 
verslininkas Umar Dzhabrai-
lov gavo nuošimčio dešimta
dalį balsų. 

Boris Jelcin buvo laimingas. 
Savo šalia Maskvos esančioje 
viloje tarp šeimos narių ir ar
timųjų gėrė šampaną ir džiau
gėsi — Putin j am visas nuo
dėmes atleido ir niekas nebe-
kibs, nors milijardų „plovimo"' 
siūlo galas jau gana arti jo 
buvo. Pasaulis atsiliepė teigia-

Todėl ir patys rinkimai buvo mai, nors ir atsargiai. JAV 
keistoki. Vargu, ar Vladimir Valstybės sekretorei Albright 
Putin būtų buvęs išrinktas. Putin dar mįslė, bet preziden-
jeigu Boris Jelcin nebūtų jo į tas Clinton mano, kad su juo 
tą kėdę įsodinęs. Politiškai ir bus galima derėtis. Britų mi-

nisti as pirmininkas Tony 
Blair kartu su žmona Cherie 
maloniai šypsojosi Vladimir ir 
jo simpatiškai atrodančiai, 
dailiai pasipuošusiai Liudmi
lai St. Peterburge. Kažin ką 
Lietuvai reikš buvęs KGB pa
reigūnas, dėl pirmos vietos 
nurungęs dar tebeesantį ko
munistą? Jiems abiems Mokė
jai sumetė net 82 nuošimčius 
visų Rusijos balsų. Tai turi ką 
nors reikšti, nors Lietuvos po
litikai, kartu ir prez. Adam
kus, mano, kad Rusija gali 
tapti pastovesnė, tvarkinges
nė ir daugiau nuspėjama. Be 
to, paskiausi Putin pasisaky
mai Lietuvos atžvilgiu buvo 
gana raminantys. Daug rašy
dami, „Nevv York Times" ir 
„Chicago Tribūne" nuolat kar-

fiziškai visaip svirduliuoda
mas, sirgdamas, pirmasis Ru
sijos prezidentas sau įpėdinio 
ieškojo apie pusantrų metų, 
išbandymui naudodamas mi
nistro pirmininko kėdę. Per 
aštuoniolika mėnesių Jelcin 
pakeitė penkis premjerus, tir
damas, kuris iš jų būtų ge
riausias jį pakeisti. Lsitikinęs, 
kad Putin atitinka tai. ko jis 
nori, o gal ir pristigęs laiko 
ieškoti, paskutinę praėjusių 
metų dieną iš prezidento pa
reigų pasitraukė ir vos kelis 
mėnesius pabuvusį ministrą 
pirmininką įsodino į aukščiau

s i ą Kremliaus kėdę. Visiems 
pasidarė aišku — naujas Rusi
jos prezidentas bus Vladimir 
Putin, nebent jis per tris mė
nesius, iki Jelcin tyčia pa
ankstintų rinkimus, sugebėtų tojo jo karą Čečėnijoje ir žmo-
nepataisomai susikompromi- gaus teisių pažeidimus — be-
tuoti. Niekas neabejojo, kad je, tai priminė ir jį sveikinda-
rinkejų daugumas pritars Jei- mas Clinton. Gal įdomiausiai 
cun pasirinkimui. Toks ėjimas naująjį Rusijos prezidentą.api-
patraukė pasaulio politikų, budino „Chicago Tribūne" 

ypač žiniasklaidos dėmesį, ir 
apie Rusijos prezidento rin
kimų eigą, jam pačiam mažai 
ką darant, žinių buvo pilni 

•JAAMaikraščiai, televizijos, ra
dijo programos. Taigi su nauju 
Kremliaus viešpačiu galėjome 
neblogai susipažinti. 

Putin susikompromituoti ne-
-guspėjo, nors prieš pat rinki

mus jo populiarumas ir buvo jais ir aktoriais 
nukritęs, tačiau jo dar užteko knygų neskaitąs 
surinkti 52,6 nuoš. balsų ir 
rinkimų kartojimo išvengti. Iš 
vienuolikos kandidatų tik vie
nas, komunistų partijos vado
vas Gennadij Ziuganov. buvo 
jam šioks toks varžovas, su
rinkęs 29.3 nuoš. balsų, o visi 
kiti — nereiškė nieko. Net ir 
pasaulyje žinomas liberalas 

bendradarbis, anksčiau apie 
Lietuvą ir Latviją nesąmonių 
pritauškęs. Colin McMahon. 
Pagal jį, Putin yra kietas, ne
bijantis spręsti ir sprendimus 
vykdyti vadovas, pasiryžęs 
skubiai reformuoti 'Rusijos 
ekonomiką, nepakenčiąs suk
čiavimo, sąžiningas, kultūrin
gas, mielai kalbąs su rasyto-

Solženycin 
- autorius 

niekina savo tėvynę. Ne kartą 
dėjęs gėlių ant Andrėj Sacha-
rov kapo, kėlė tostą ir už Sta
liną. Gimęs ir augęs St. Peter
burge, komunisto sūnus, da
bar 47 metų Putin sukūręs 
šeimą slaptai krikštijęs vai
kus. Berlyno sienai griūvant, 
buvęs Rytų Vokietijoje KGB 

aiškiai demokratiškos partijos tarnyboje ir nuo demonstruo-
— Yabloko — vadovas Grigorij jančių vokiečių apsiginti jam 
Jevlinskyj, už kurį sakėsi bal- tekę šauktis net rusų kariuo-
savusi ir nauja Lietuvos radijo 
Vilniuje direktorė Rusijos pi
lietė Jūratė Lau'aūtė, gavo tik 
5.8 nuoš. balsų ir buvo trečias. 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 1 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Urbana miesto Metodistų šventovėje į.m. kovo ll- t4 Mtar.ibejo Lietuvos himnas, paminint Nepriklausomybes 
atkūrimo dešimtmetį. Iš kairės: Lietuvos amb. JAV-se Stasys Sakalauskas, Jūrate Sakalauskiene ir kiti svečiai. 

menės pagalbos. Po to greit 
grįžęs namo, iš tos tarnybos 
pasitraukė ir nuėjo dirbti pas 
liberalą politiką. Jelcin rėmė

ją. St. Peterburg merą Anato-
ly Sobchak. -Jeicin pakviestas į 
Maskva, kurį laiką vadovavo 
naujai Valstybė* saugumo tar
nybai. Kai kurie Rusijos libe
ralai ir užsieniu politikai, ste
bėdami jo. kaip ministro pir
mininko ir taikino prezidento, 
darbą, baiminasi, kad Putin. 
linkęs daugiau į autokratinį 
valdymą, kietos raukus poli
tiką, nepradėtų varžyti sun
kiai iškovotu laisvių, pilietinių 
teisių, laisves rinkos ir kitų 
demokratijos teikiamų privile
gijų. Būdingiausiai tai apta
ria žurnalas „Commentary" 
kovo laidoje straipsniu „Jelcin 
— and ai'ter". Autorius Ri-
hard Pipes taip rašo: „Putin 
mano, kad Rusija demokrati
jai dar nepriaugusi. Jai reikia 
vadovo. Valdžia turi kištis į 
ekonomiką, tvarkyti valstybės 
saugumo reikalus, žmonių gy
venimui pagerinti reikia stip
rios kariuomenės. Prieš , de
šimtmetį JAV laikęs valstybės 
medeliu, -dabar mano, kad jos 
yra Rusijos priešas ir reikia 
jas šnipinėti" Žodžiu. Putin 
yra už visa tai, prieš ką Jelcin 
laisvėjimo pradžioje kovojo". 
Lietuvai reikės išmintingos 
Rusijos politikos. 

* „Prezidentui Cl in ton In
dijoje derėtis buvo sunkoka, 
kai j isprivačiai , viešai ir par
lamente bandė įtikinti šio 
krašto politikus sustabdyti 
atominių ginklų lenktynes su 
Pakistanu ir valstybinius skir
tumus spręsti taikiai, nes tai 
esą labai svarbu JAV - Indijos 
santykiams" — rašo „Nevv 
York Times" vedamasis kovo 
23 d., pastebėdamas, kad „In
dija jam mandagiai neprita
rė". Pagal .liieM York Times", 
ši JAV prezidento kelionė, pir
ma po 22 metų, kurios tikslas 
buvo padėti taikiai išspręsti 
Indijos - Pakistano nesutari
mus dėl Kašmiro. buvo ir pa
vojinga. I Pakistaną jis turėjo 
skristi ..nežinomu" lėktuvu ir 
atsisakyti kelionės į provinciją 

dėl galimo teroristų puolimo. 
Nepriėmė jo patarimo nė Pa
kistano autoritetinė valdžia 
grįžti į demokratiją, nė Indija 
— tarpininkavimo del Kašmi
ro, kurio Clinton norėjo, siek
damas pagerinti JAV santy
kius su šiais abiem kraštais 
dar prieš savo kadencijos pa
baigą. Kaš mirui sutramdyti 
Indija pati turinti ir noro, ir 
priemonių. Šiek tiek vilčių 
davė premjero Atal Behari 
Vajpajee pažadas tartis su JAV 
dėl atominių ginklų naudoji
mo apribojimo ir pokalbio at
vykti į Ameriką. Taigi Ameri
kai atominių ginklų pavojus 
kyla ne vien iš Rusijos. O kas 
bus, jeigu ir Putin su savo ato
mais pasuks Indijos link? Ne 
kovoti, bet susitarti. 

• „Popiežiui Jonui Pau
liui II geriau sekėsi išlaikyti 
pusiausvyrą tarp šventų ir pa
saulietiškų reikalų Palestinoje 
ir Izraelyje" — taip pat ve
damuoju skelbė NYT kovo 24 
d. „Šiek tieR'nepasitenkinimo 
buvo pastebėta, kai popiežius 
vengė ryškiau paaiškinti Va
tikano santūrumą pasiprie
šinti žydų žudynėms per pra
ėjusį karą. nors jis Jeruzalės 
Jad Vąše m muziejuje labai 
gražiai pagerbė šešis milijo
nus nacių išžudytų žydų, prisi
mindamas nužudytus ir savo 
vaikystės draugus, su kuriais 
kartu lankė mokyklą Lenki
joje" — rašė toliau NYT, dar 
pažymėdamas, kad šis popie
žius „buvo pirmas meldęsis si
nagogoje, pirmas pripažinęs 
katalikų abejingumą dėl žydų 
žudynių ir pirmas antisemi
tizmą pa-adines 'nuodėme 
prieš Dievą ii prieš žmogų' ". 

Palestiniečiams popiežius 
aiškino, suprantąs jų sunkų 
gyvenimą, kančias tremtyje, 
teisę grįžt: į namus. „Jūsų 
kančios prieš pasaulio akis — 
tęsiasi daug kartų per ilgai", 
— stovėdamas šalia Arafat, 
kalbėjo popiežius. „NevvYork 
Times" primena, kad ši Vati-

Rūškanas Veidas ir 
užjūris 

kano politika, remianti pales
tiniečiams tėviškės sukūrimą. 
derinasi ir su dabartinėmis 
palestiniečių ir Izraelio dery
bomis. „Tačiau vos tik popie
žiui išskridus namo, kažkur 
išskrido ir pakili taikos dva
sia", — skelbė žiniasklaida. 
aprašydama iš naujo stringan
čias Izraelio - Sirijos taikos de
rybas. 

• „Pakeis tas pamaldų lai
kas nepat inka kai kuriems 
Šv. Antano parapijos nariams" 
— praėjusią savaitę rašė 'Ci
cero Life'. Laikraščio bendra
darbis J i m Har is aprašo jau 
daugiau kaip pusmetį užsitę
susias Cicero lietuvių grum
tynes su parapijos klebonu 
kun. J im Kastigar, aiškinda
mas savo skaitytojams lietu
vių pagrįstus bei logiškus rei
kalavimus ir klebono užsispy
rimą su lietuviais nesiskaity
ti". Atrodo, lyg tai būtų klebo
no noras šią parapiją įkūru
siais, bažnyčią bei kitus pasta
tus pastačiusiais , savo parapi
j ine bei visuomenine veikla 
Cicero apylinkę pratur t inu
siais, lietuviais atsikratyti . 
Lietuvių bažnyčią kažkodėl j is 
bando perpildyti kitataučiais, 
kai kelios kitos netolimos baž
nyčios yra pustuštės" — Haris 
skelbia lietuvių pasisakymus. 
„Lietuviai nepatenkinti jiems 
paskirtu pamaldų laiku — 
sekmadieniais 9 vai. iš ryto — 
ir tikisi, kad j ų išrinktas komi
te tas ras kokią nors geresnę. 
kompromisinę išeitį" — baigia 
straipsnį lietuviams palankus 
autorius. 

* L i e t u v o s s t a t i s t i kos 
d e p a r t a m e n t a s , ruošdama
sis visuotiniam gyventojų su
rašymui, kitą savaitę pradės 
demografinį tyrimą. Visuoti
nis gyventojų surašymas nu
matytas kitų metų balandį, o 
šiemet statistikai atliks spe
cialų tyrimą, kuris leis suži
noti, ar gyventojai teisingai 
supranta būsimus klausimus. 

Nors šiandien ir ba
landžio pirmoji, kažkaip ne
linksma, nes atsirado ne
tikėtas laisvesnio laiko 
trupinėlis ir buvo įmanoma 
atidžiau pavartyti Lietuvos 
spaudą. Vargiai būtų galima 
pasakyti, kad tai atvangos va
landėlės pasiskaitymas — vi
sos neigiamybės, plūstančios 
iš kiekvienos pačių svarbiųjų 
laikraščių eilutės. nedaug 
malonumo suteikia, kaip ir 
užuominos apie Vakarus: tiek 
juose veikiančias net pačios 
Lietuvos, ištaigas, tiek ir 
gyvenančius lietuvius. 

Ypač rūškanai į tai žvel
gia „Veidas". Jo pastaruo
siuose numeriuose po padidi
namuoju stiklu pakišamos ir 
Lietuvos ambasados už
sienyje, ir už Lietuvos sienų 
gyvenantys lietuviai. Kai tuos 
straipsnius pasiskaitai, pasi
junt i tarsi kažkas labai nema
lonaus burnon pateko— nei 
spjaut, nei nuryt... 

Štai kovo 16 d. numeryje 
..Veidas", pasitelkęs, kaip 
didžiausią žinovą ir geliančių 
nuomonių išsakytoją, mums 
gerai pažįstamą gydytoją, ku
ris, grįžęs į tėvynę ir metų 
metais ieškodamas sau pride
ramos nišos, blaškosi iš de
šinės į kairę, nelyginant pel
kių žiburėlis vėjuotą rudens 
naktį, nepraleisdamas progos 

I aštr iai durstelėti visiems, ku
rie, jo nuomone, kliudo tą 
nišą atrasti . 

Kai tas gydytojas gyveno 
šiapus Atlanto, rodos, labai 
karštai kovojo su „visais lietu
vių tautos priešais — ar jie 
būtų atėję 'nuo Uralo, žemės 
galo", ar savo tarpe kažkokio 
aitvaro išperėti". Narsiai jis 
kovojo ir su tais. su kuriais 
dabar meiliai „už vieno stalo 
alų midų (arba bent „bobe-
linę) geria, skersai kelio ne
peržengia, aitraus žodžio ne
ištaria" — kaip sakytų lietu
vių liaudies pasaka. 

Š.m. kovo 16 d. „Veidas" 
imasi ..tvarkyti Lietuvos am
basadas užsienyje". Ypač 
Amerikoje. Čia vėl į talką 
ateina minėtas gydytojas su 
patarimais, kaip ir kur 
L'žsienio reikalų ministerija 
turėtų remontuoti, statyti am
basadas („kad nejuokintų ki
tataučių ir Lietuvos nepasta
tytų į 'bananų respublikos' 
kategoriją;, ką samdyti jų va
dovais. 

Visai „balandiškai" skam
ba, kai tas gydytojas api
būdina Lietuvos Respublikos 
ambasadą Vašingtone. įdomu, 
kada jis lankėsi toje ambasa
doje? Kodėl straipsnio ..No- ti sugrįžus. 

menklatųrinių ambasadų sta
tyba tęsiama" autore Jonė 
Kučinskaite nesikreipė i am
basados tarnautojus ar patį 
ambasadorių ir nepasiteirav?», 
kokiame stovyje yra pastatas, 
ar tikrai ..tinko Įimtai krinta 
nuo lubų ir sudaro pavojų ten 
esantiems žmonėms"... 

Apskritai straipsnio tonas 
pašiepiantis, užgaulus, o r e 
gimai, kad „Daugelį metų 
gyvenęs Amerikoje daktaras 
Kazys Bobelis pasipiktinęs 
užsienio reikalų ministrų Al
girdo Saudargo ir Povilo Gylio 
neveiklumu... 'Tai skandalas. 
Vienos svarbiausių Lietuvos 
ambasadų — JAV būklė ava
rine'..." ,,K. Bobelis antrino, 
jog Lijtuvai turėtų būti gėda, 
kad per dešimt metų nesu
gebėjo didžiausiose pasaulio 
valstybėse įrengrti padorių 
ambasadų patalpų". Čia tai 
tikrai norisi ambasadoriui 
Stasiui Sakalauskui pasik
viesti dr. Bobelį į Vašingtoną, 
aprodyti gražiai, švariai ir 
tvarkingai atrodančius amba
sados pastatus, patalpas (jos 
buvo remontuotos ir anksčiau, 
ambasadoje dar dirbant dr. A. 
Eidintui.). O gal gerbiamasis 
daktaras tikisi ateityje šiuose 
ambasados pastatuose apsigy
venti ir eiti ambasadoriaus 
pareigas? Gal dėl to toks 
aštrus rūpestis jų kokybe0 

Bet tai dar ne viskas. Štai 
kitas „išsamus" straipsnis, 
gvildenantis užsienio lietuvių 
santykius su tėvyne. Tai 
Rūtos Grinevičiūtės, Vaidos 
Samuolytės ir Romualdos 
Stonkutės „stadija"? pavadin
ta „Išeiviją nuo Lietuvos skir
ia provincialumo siena". Tik 
nelabai aišku, ar mes esam* 
tuo „provincialumu" pažy
mėti, ar tėvynėje gyvenan
tys... Vienaip, ar kitaip, pa
minimas kone kiekvienas lie
tuvis, grįžęs po nepriklau
somybės atkūrimo į Lietuvą, 
apibūdinant ypač jo ..akcentą" 
— vienų itališką (arkivysku
pas Bačkis). kitų ..ameriko
nišką" (Vaiva Vėbraite. Rita 
Dapkute;, o kariuomenės va
das vis per kietai taria .r", kai 
sveikina karius... Paminimas 
ir D. Šilas, ir prezidentas 
Adamkus. ir daug kitų. 
Žinoma. į tą neigiamą katego
riją neįeina dr. K. Bobelis ir... 
Kazimieras Žoromskis. grįžęs 
į Lietuvą dar bolševikų lai
kais ir ten ..pasiekęs dailinin
ko kūrybos aukštumas". Tai 
šviesūs pavyzdžiai kitiems 
išeiviams, neskubantiems su
grįžti ir nemokantiems pritap-

; . 

KETVERI BAIMĖS IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENĖ 
(Tęsinys) N r 8 

Užsnūdau. Kiek miegojau — nežinau. Pabudusi iš
girdau mamos žodžius. 

Dėkui Tau, Pone Dieve. Panele Švenčiausia! Jau 
manėme, kad gyvo nebematysma. kad abudu būsit 
galą gavę kokiame durpynalyje. Per tokią pūgą, per 
žingsnį nieko negali matyti. 

Babūnelė puolė kurti ugnį ir virti liepžiedžių arba
tą, tėvas atsisėdo ir užsikniaubė ant stalo. Nuo jo var
vėjo vanduo ir asloje greit sujuodavo purvina bala. J i s 
sėdėjo ir ty'ėjo. Mama numovė batus, iš kurių šliūkš
telėjo vanduo, nuvilko permirkusius kailinius. 

Babūnelė atnešė puodelį karštos arbatos su medum. 
Išgėręs arbatą ir truputį apšilęs, tėvelis pradėjo pa

sakoti, kas nutiko. 
— Beeidamas pakrūme, išlydau į linmarką. Liktarna 

iškrito ir nuskendo. Karzinką laikiau iškėlęs, kad ne
sušlaptų, įsikibęs į karklo krūmą, šiaip taip išsika
panojau. Gerai, kad mažele nesušlapo. 

Prie Stulpino trobos išėmiau mergelę iš karzinkos ir 
padėjau prie durų. Pats pasikavojau už namelio kam
po. Mažoji pradėį- verkti. Troboje užsidegė šviesa, at

sidarė durys. Tarpduryje stovėjo vienmarškinis Stulpi
nas su lempa rankoje. 

— Vo Jėzau, motin, veizėk mums vaką kažin kas 
primetė. Jau tris sava torem, dabar da į ketvirts bus, 
vo kon daba bedarysma? 

— Jog ne šunytis, tėvą. nepaliksma ož dorų. Kap 
nuorintas pramartinsma. geri žmuonis padies... 

Stulpiniene paėmė verkiančią mergytę, įsinešė į 
trobą. 

— Lengviau atsidusau, pasiėmiau tuščią karzinką, 
kelaliu patraukiau namų link. Nebėjau per durpynus, 
kur vos galo su mergele negavom. Nešdamas vaiką bi
jojau, kad kas nepamatytų, todėl ir klampojau per 
raistus. 

Dar kiek pakalbėję, visi sugulė. 
Aušo. Pusryčiaujant mama pasakė šeimynai, kad 

gaspadorius apsirgo, ir jie vieni išėjo į jaują. 
Prieš pietus atėjo labai susirūpinęs Stulpiną.- ir 

pradėjo pasakoti, kad šiąnakt kažkas jam vaką prime
tęs ir jie nebežiną, ką daryti, gal valdžiai pranešti? 

Mama su tėveliu ėmė, kaip įmanydami, atkalbinėti, 
raminti, pažadėjo padėti. Visi sutarė, kad mergelę rei
kia pakrikštyti. 

Kūmais pažadėjo būti tėvelis ir mama. Tėvelio var-
das Juųzapas. tai mergytei davė Juzytės vardą Po 
savaitės Juzytę krikštijo Žemaičių Kalvarijos klebonas 
Kačergis. 

Taip mažoji Blataitė, antroji Bintų dukrytė, tapo Ju
zytę Stulpmaite. 

Visus tuos metus, kol Juzytė gyveno pas Stulpinus, 
tėvai savo krikšto dukrai veždavo maistą. 

Kaimynai labai nesistebėjo —juk našlaitėlė, pames
t inukė ir dar krikšto dukra, — reikia padėti. 

Juzytė (Izra) Blataitė gimė 1942 metų žiemos pra
džioje mūsų sodyboje, Žarnelės kaime, vištidėje iškas
tame bunkeryje. 

Alsėdžių pris iminimai 
Artėjo rugsėjo pirmoji. Laikas ruoštis į mokyklą. 

Šarnelės pradinė mokykla nuo mūsų namų tolokai. 
Anksčiau į mokyklą mane ir kaimynų vaikus nuvež
davo ir parveždavo tėvelis. Dabar jis labai užsiėmęs: 
važiuoja tai į malūną, tai pas gimines ar draugus, 
namuose būna mažai... Turi maistu ir saugiu būstu 
aprūpinti dvidešimt šešis žmones. 

Teta Emilija pasiūlė, kad per žiemą aš. babūnelė ir 
Vanda gyventume pas ją Alsėdžiuose. 

Teko sutikti. 
Teta nuomojo butą Telšių gatvėje, priešais bažnyčią. 

Medinė bažnyčia ir sena, pakrypusi varpine — mieste
lio centras. Šalia bažnyčios raudonų plytų namas, ja
me nuomojo butą tetos draugė gydytoja Justina An-
toškiene. Jos vyrą sušaudė rusai. Ji gyveno su ketve
rių metų dukryte Dalyte. 

Abi našlės gerai sutarė, dažnai viena pas kitą sve
čiuodavosi. Antoškienė talkindavo tetai Emilijai, kai 
reikėdavo gauti vaistų, kai susirgdavo, kuris tėvelio 
„globotinių". Blatas arba Kaplanas ant lapelio į r a š y 

davo reikiamų vaistų pavadinimus, teta Emilija su la
peliu eidavo pas Antoškicnę. ši parašydavo receptus ir 
padėdavo įsigyti vaistus. Antoškienė parūpino Kapla-
nui švirkštų ir pačių reikalingiausių medicininių inst
rumentų. J i žinojo apie slepiamus žydus ir niekad ne-
atsisakejiems padėti. 

Pradėjau lankyti mokyklą — trečią klasę. Pradžioje 
buvo nedrąsu, neturėjau draugų. Teta (Spėjo, kad. 
žaisdama >u vaikais, niekad neprasitarčiau apie žy
dus. Tylėjau... 

Mūsų klasėje mokėsi viena mergaite, su kuria nei 
vienas vaikas nebendraudavo, piktai pravardžiuodavo. 
vadindavo „žydšaudžio mergele". Vėliau mudvi susi
pažinome. Sužinojau, kad jos tėvas — Baltiejus. — pa
garsėjęs visoje apskrityje žydšaudys. Janytė BaltiejOtė 
turėjo vieną mažesnę sesute. Ji mokėsi pirmoje kla
sėje. 

Teta Emilija pasodino mane su Janyte. Liepė drau
gauti it nepravardžiuoti mergaites. Ji nekalta, kad jos 
tėvas tikras pabai>a. kad. Baltiejaus pavarde'išgirdė, 
senesni žmonės žegnojasi ir vadina .Antikristu"... 

Kartais Janyte ateidavo pas mane į namus pažaisti, 
tada Vandai tekdavo slėptis. Koridoriuje stovėjo dra
bužiu spinta. Reikėjo įrengti slėptuvę Spintą atitrau
kėme nuo sienos, kad būtų galima uz jos užlįsti, gale 
pastatėme taburetę l'žspincio pradžioje ant vmių su
kabinome kailinius ir kitus viršutinius drabužius, 
užkabinome užuolaidėlę. Gavosi visai gera slėptuve. 

(Bus daigiau) 
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ranką. Mietais vyresnė — -di
džioji'" — Laura būdavo, tai 
prie vieno, tai prie kito savo 
tėvu. 

4 DRAUGAS. 2000 m. balandžio 1 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
NAUJAME KRAŠTE — NAUJA ŠEIMA 

Šių metų Kaziuko muges. Pla ines . IL vedėja. Kuomet 
įvykusios kovo 5 d. Jaunimo pi rmasis sugrįžta iš savo dar-
centre, lankytojų akis į save bo. tada Sigita pajuda į savo 
patraukė jauna Sigitos ir Arū- darbovietę, kurioje turi išbūti 
no Augustaicių šeima su jų iki po vidurnakčio. Ir taip die-
trimis mažamečiais vaiku- n a iš dienos, nakt is iš nakties: 
ciais. Jauniausias jų — Lukas, t ik savaitgaliais turi galimybę 
kuris balandžio 9 d. švęs savo pasinert i į normalesnį gyve-
pirmąjį gimtadienį, dažniau- nimą. ..Tačiau, kuomet mes 
šiai būdavo ant savo tėvo ran- da r j aun i ir sveiki, tas mums 
ku. O dvejų metų Inga beveik didelių sunkumų nesudaro", 
visada buvo Įsikibusi į mamos — kalba Augustaičiai. nors ti

kėdami, kad ateityje norėtų 
patogesnių sąlygų. 

Beje. čia reikia dar pridėti, 
kad Arūnas ir laisvalaikiu ne-

Tiek Sigita, tiek Arūnas dar gali nusėdėti. J au iš Kauno 
yra palyginti naujokai Dėdes laikų įpratęs prie organizavi-
Samo žemėje. Jiedu atvyko sa- mo ir muzikos, jis ir Čikagoje 
vais keliais iš Kauno po to. tuoj pat pradėjo groti lietuvių 
kada Lietuva atgavo nepri- ta rpe . O prieš 3 metus suor-
klausomybę ir atsidarė keliai į ganizavo ..Baltijos klubą", už-
uzsienį — 1991-siais. Xoxs jie siimantį įvairiu oramoginių 
ir buvo pažįstami Kaune, ta- renginių ruošimu. Sis klubas 
c:au ten apie vedybas visai ne- yra suruošęs j au ne vieną ren-
galvojo. Tačiau, kuomet Sigita ginį įvairiose salėse ir dar 
su Arūnu vel susitiko Čikago- aceityje jų daugiau žada pa-
je, tarp jų užsimezgėjau glau- teikti . 
desne draugystė, k u r i | prieš Šių metų balandžio 5 d. su-
daugiau negu 3 metus buvo eina treji metai nuo ..Baltijos 
pažymėta vestuvėmis. klubo" įsteigimo. Taigi šį jubi-

Sigita. kuri Kaune buvo ži- lieju kiek vėliau šį pavasarį 
noma. kaip Andrijauskaite, žadama iškilmingai paminėti . 
yra baigusi Kauno Politechni- Dar šį kartą prie šio rengi-
kos institutą (dabar žinomą nio suruošimo, gaila, negalės 
Kauno Technologijos universi- prisidėti Augustaicių prieau-
teto vardui. Arūnas, aukštąjį glįs. O po dešimtmečio ar dau-
niokslą baigęs Klaipėdoje, giau metų j iems talkos j au ne-
Kaune daroavosi kultūros t ruks . Tik reikia palinkėti, 
skyriuje, taip pat pasireiškęs kad Augustaičius ir jų vaikus 
ir kaip muzikantas. lydėtų sėkmė ir ligos nepa-

Nelengvas buvo jų įsikūrimo stotų kelio. O tada buvusiems 
Čikagoje kelias. Patyrė abu ir kauniečiams ir jų atžaloms gy-
šilto ir šalto, kaip ir daugu- venimas naujame krašte bus 
mas kitų. atvykusių į šį kraš- šviesus ir malonus. 

Augustaicių .šeima Kaziuko mugėje Čikagoje. Motina su Laura ir Inga, levas Arūnas su Luku. 
Nuotr. E d v a r d o Šula ič io 

Dvi ,.Pipirų ratelio" lankytojos iis kaires; Gabija Trečit.hii ' .e ir K lyte 
McCarthy. Šis ratelis yra j a u n ų lietuvių motinų suorganizuotas Čikagos 
priemiestyje, kad jų vaikučiai galėtų tarpusavyje lietuviškai pakalbėti , 
pažaisti, pabendraut i . 

PASAULINIO GARSO SOLISTAS IR 
VIETINIS KOMPOZITORIUS 

tą. Bet tas jau praeitis ir nė 
Sigita, nė Arūnas apie tas die
nas nelabai nori kalbėti. 

Jiems vsvarbu tik dabartis ir 
ateitis. Džiaugiasi, kad liki
mas jiems buvo palankus. Da
bar jau augina tris gražius ir 
sveikus vaikučius, turi neblo-

Edvardas Šula i t i s 

St. Petersburgo apylinkės 
gyventojams vel teko išgirsti 
žavėtiną operos solisto prof. 
Vladimiro Prudnikovo balsą. 
Šių metų kovo 1 d.. Palladium 
salėje įvyko koncertas, kurį 
atliko solistai mezzosopranas 
Judi ta Leitaite. bosas Vladi
miras Prudnikovas ir pianistė 
Nijole Ralytė. Šie pasaulinio 
masto solistai atliko kūrinius, 
parinktus ne tik iš lietuviško, 
bet ir mišraus tarptautinio re
pertuaro. Tobulas solistų dai
navimas žavėjo gausiai susi
rinkusią publiką. Juditos Lei-
taites puiki balso tembro kon
trolė suteikė ypatingų įspū
džių. V. Prudnikovas, kaip ir 
anksčiau, parode didelį uni
versalumą. Jo griausmingas 
balsas gerai pasitarnavo dra
matiškuose ir herojiškuose IŠ

DĖSTYS ETIKĄ 
TEISININKAMS 

Teisininkų etikos dalyką 
VDL" Teisės instituto magist-

sireiškiinuose. Tat 
lui esant, jo šilkini 
žis glostė lyriška-
dalis. 

Yra paminėtina 
Prudnikovas padai: 
neseniai sukurtą, 
dainą: „Trakų piL-
žodžiai — mūsų p< 
nio, muzika — St. I 
gyventojo — dr. D. 
vinsko. Kompozito: 
kad savo kūriniu, 
gavęs iš V. Prudn; 
grožio, kada jį i-
anksčiau įvykusį 
Daina pagrįsta s 
lietuviškais motyvs 
tose girdėti ir mod< 
monijos bruožai. Dfc 
mas buvo pasigėrėt 
vo daug pagyrimų i 
Linkime Dariui ir t 
lietuviškas dainas. 

r a n t a m s atvyko dėstyti žino-
gus darbus, finansiškai neblo- mas JAV advokatas dr. Povi
lai įsitaisę. Ko gi daugiau jie las Žumbakis. Kurso metu yra 
galėtų norėti0 Arūnas sako. lyginami Lietuvos. Europos 
kad dar būtų gera antrą bei- Sąjungos ir JAV advokatų eti-
niuką turėti, nes tada būtų kos kodeksai. Dėstoma, nau-
dvi porelės. Sigita maždaug dojantis VDU Teisės inst i tuto 
sutinka, kad būtų mišrus puoselėjamų sprendimų ana-
kvartetas. ližės metodu. Vytauto Didžiojo 

Kaip ir visose jaunose šei- universi tetas yra vienintelis 
mose, ypač neturint tėvų. ku- universi tetas , kuriame desto-
rie galėtų talkinti prieauglį ma teisininkų etika, kaip 
prižiūrint, jie turi patys vieni 
tai atlikti. Jiedu gyvena Čika
gos šiaurės vakaruose esan
čiame priemiestyje. Mt. Pros-
pett miestelyje, bet dirba skir
tingose vietovėse. Arūną.-, die-

a tsk i ras kursas. 
VDU Teisės institutą kovo 9 

d. aplankė Aarhus Verslo mo
kyklos (Danija/ teises fakulte
to doc. Karsten Sorensen dėl 
bendradarbiavimo ryšių ož

iu, reika-
:;also gro-
koncerto 

kad V. 
;vo vieną, 
lemjerinę 

Dainos 
to Mairo-
'.ersburgo 
:iaus Sia
us teigia, 
įkvėpimo 

j)vo balso 
:irdo per 
koncertą, 
nov iškaiš 
-. bet vie-
-nios har-
os atliki

mas ir ga-
• publikos. 
iau kurti 

Z.D. 

NAUJAGIMIS BUNTINŲ 
ŠEIMOJE 

An/oims l.H apylinkes ruoštame Lietuvos Nepriklausomybes šventes paminėjime, kurio metu buvo pagerbtas 
visuomenininkas Vincentas Ruseckas už jo didelį įnašą ir nenui l s tama darbą Arizonos lietuvių t>ei Lietuvos la
bui Iš kaires Arizonos LB apylinkės valdybos nare Antonija Petrul ienė, V. Ruseckas ir Arizonos LB apylihk*s : 

pirmininkė Danguole Balceris. Nuotr. A ldonos Vai tk ienės 

nomis darbuojasi tarptauti- mezgimo 'magistrantų mainų 
neje JRC Inc. bendrovėje Hill- programa, ir 1.1.), 
side. IL kaip „District" vado- Kovo 24 d. JAV teisinės lite

r a s , o Sigita yra „Domino" pi- natūros leidykla. Aspen Pub-
cu bendrovės restorano Des lishing Co.. suteikė VDU Tei-

Advokatas Povilas Žumbakis 

sės institutui licenziją naudoti 
jų konstitucinės teises knygą 
kompiuterinės programos for
ma. Ši knyga ir paieškos siste
ma dabar įruošta Teisės insti
tuto kompiuterių klasėje. 

T a d a s Kl imas 

Lina ir -Arūną 
džiaugiasi š.m. kov 
laukę pirmagimi" 
liaus Adomo. Karti 
šiais tėvais Aziau 
kais tapę: Lile 
Buntinai, Regina 
Didžbaliai. Džiug 
močiutėms — Bro 
nei. Albina Savi 
dėdėms, tetoms. 
Eienutei. 

Lina. Arūnas 
Buntinai gyven 
Springs, Illinois. 

s Buntinai 
0 24 d. su-
sūnelio Vi-
. su jaunai-
_'iasi tėvu-

Ramunas 
r Adomas 
i ir pro-

•lei Srūgie-
kienei, ir 
pusseserei 

r Viliukas 
;. VVillovv 

Šiaulių vysk Eugenijus Bnrtulis. \.idt>\.itid.im.is .•.•kolekcijoms Švc. M Marijos (imtinio parapijos bažnyčioje 
Manjuette Parke, susipažįsta su j a u n e s n i a i s ir vyresnia is parapij iečiais Su vyskupu Anele Pncieai n įm 
anii tni ' iš kaires • Paulius Mat t is . Oovaa ir S imona K.u k.msk.n 

(irupele ..Vaiko vartai į mokslą" organizacijos narių, kurios peržiūri „Charakter io ugdymo programą" 

SU MEILE PASIEKSIME VAIKŲ ŠIRDIS 

Aleksas ir Dale Š; 
„Rota" nariai 

Dcnvci (\il I". Iietuv u t.pit.mu šokių gni|X'S 
\ : . i ' : I lonos DUl /ba l i enės 

„Vaiko vartai į mokslą" 
būrelis įsisteigė 1998 m. rem
ti ir rūpintis apleistais, nu
skriaustais ir asocialių šeimų 
vaikais. Šiuo metu būrelis re
mia šešis apleistų vaikų cen
trus: Vilniuje, Kazlų Rūdoj, 
Marijampolėj ir Rumbonių bei 
Obelių kaimuose. Ten yra 
siunčiamos įvairios mokslo, 
sporto ir žaidimo priemonės. 
„Vaiko vartai į mokslą"' padali
niai veikia Clevelande ir De
troite. 

Būrelio pedagogės, socia
lines darbuotojos ir kitų pro
fesijų nares paruošė Charak
terio ugdymo programą kurią 
planuoja perduoti vaikams po 
pamokų mokykloje ateinan
tiems į laikinos globos cen
trus. Si programa yra pagrįsta 
moralinėmis vertybėmis, pvz.. 
atsakomybe, darbštumu, dos
numu, pagarba, sąžiningumu 
ir 1.1. Šių vertybių sąvokos bus 
pristatytos įvairiuose užsi
ėmimų būreliuose, nagrinėja
mos, įprasminamos ir prakti
kuojamos. 

2000 metų vasarą trys sa
vanorės įsipareigojo vykti į 

Lietuvą įgyvendinti šią pro
gramą Vilniaus centruose. Jų 
šūkis „Su meile ir pasišven
timu pasieksime vaikų širdis'. 

Kviečiame jaunimų, jaunos 
dvasios pensininko, pensi
ninkus ir visus, galinčius pa
sišvęsti vieniems mokslo me
tams savanoriškam darbui 
Lietuvoje. 

Tačiau tie, kurie negali fi
ziškai prisidėti, bet prijaučia 
šiam tikslui, prašome padėti 
kitais būdais. Charakterio ug
dymo programai sėkmingai 
vykdyti reikia geros kokybes 
kompiuterių, auklėjančio turi
nio vaizdajuosčių, vaikiškų 
knygučių, meno reikmenų ir 
kitų mokslo, sporto bei užsi
ėmimo priemonių. Taip pat 
prašome finansinės paramos. 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. 

Jeigu norime sulaukti gra
žesnes Lietuvos ateities, pa
dėkime jos vaikams! Dėl infor
macijos prašome rašyti: -Vai
ko vartai į mokslą"' c/o Rita 
Venclovienė, 507 Longtellow 
Ave. Deerfield. IL. 60015. 
elektr. paštas 847 945-4sr,4. 
tel. 847 940-02.?3. 



Dr. Jonas Šliūpas ir dr. Andrius GraiCiūnas. 1936 m. Čikagoje. 

DR. A. GRAIČIŪNO ARCHYVAI 
LITUANISTIKOS TYRIMO IR 

STUDIJŲ CENTRE 
J Lituanistikos tyrimų ir 

studijų centro archyvą gauta 
labai įdomi ir vertinga praeito 
šimtmečio istorinė medžiaga. 

Atidarę iš Dovvners Grove 
atėjusią dėžę, nustebome: dr. 
A. L. Graičiūno giminaitė Gle 
Gray atsiuntė ne tik daktaro 
asmeninius dokumentus, bet 
ir lietuviškos bei profesinės 
veiklos medžiagą. 

Dr. Andrius L. Graičiūnas 
gimė Kupiškio valsčiuje, Pa
nevėžio apskrityje 1890 m. 
spalio 31 dieną. Gimnaziją 
baigė Liepojoje. Tėvai norėjo, 
kad jis baigęs gimnaziją, stotų 
į kunigų seminariją, tačiau 
pasipriešinęs tėvams, pradėjo 
mokytis farmacijos ir dirbo 
Maskvos vaistinėse. Pradėjo 
savo daktaro-visuomenininko 
kelią Maskvoje, priklausė 
Maskvos lietuvių s tudentų 
draugijai. Tėvai, išsižada sū
naus, kad nepakluso jų valiai. 
Andriui nieko nebeliko, kaip 
tik važiuoti į Ameriką laimės 
ieškoti. 

1889 m. atvykęs į JAV ir ne
mokėdamas anglų kalbos, 
nors gerai mokėjo lietuvių, 
rusų, vokiečių kalbas, pradėjo 
dirbti juodus darbus, kad 
galėtų pragyventi. Kaip ir 
daugumas „grinorių", pradžio
je dirbo anglių kasyklose. 
1894 m. persikėlė gyventi į 
Čikagą, būdamas užsispyręs 
ir atkaklus, nenustojo vilties 
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ir pradėjo dirbti Ališausko 
vaistinėje. Tuo pačiu metu 
pradėjo studijuoti mediciną 
geriausiame Čikagos universi
tete, tačiau gydytojo laipsnio 
j is ten neįsigijo, nes susi
ginčijo su vienu profesoriumi 
dėl vitaminų teorijos, todėl 
turėjo iš paskutinio kurso pa
sitraukti . Praktikos teisės ir 
gydytojo diplomą gavo kitame 
universitete. 

XX a. pradžioje lietuvių gy
dytojų nebuvo daug, o dr. A. L. 
Graičiūnas, baigęs savo moks
lus, greitai įsijungė ne tik į 
profesinį, bet ir į visuomeninį 
darbą. 

Dr. Andrius L. Graičiūnas 
labai artimai bendradarbiavo 
ir asmeniškai bendravo su di
deliu kovotoju už Lietuvos at
gimimą dr. Jonu Šliūpu ir ki
tais. (Atsiųstoje medžiagoje 
stebina fotonuotraukų su dr. 
J . Šliūpu gausumas). 

1894 m. dr. A. L. Graičiūnas 
kartu su dr. J . Šliūpu įsteigė 
savaitraštį „Naujoji Gadynė", 
organizavo Lietuvių mokslo 
draugystę ir buvo jos sekreto
riumi. Dr. A. L. Graičiūno 
priklausymą Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, liudija, 
jam 1902 m. išduotas pa
žymėjimas. Jis buvo aktyvus 
šios organizacijos narys, 1900 
m. įkūrė 36-ąją kuopą ir buvo 
jos pirmininku. Aktyviai daly
vavo ir kitų organizacijų veik-

*£&4d£JBm f£z~ •• < ;!ž^£rfO. 
j ' imt tunui mttoin^ j Stmmą muJfaiitu&r 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 1 d., šeštadienis 

Šiuo raštu patvirtinama, kad dr. Andrius Graičiūnas 1902 m. kovo 30 d. paaukojo Susivienijimui lietuvių Ame
rikoje 150 dol. Tais laikais tai buvo nemaža suma. Kaip pažymėta, dr. Graičiūnas buvo 13-asis aukotojas! 

loje, tai liudija asmens pa- mus, pagrįstus humaniškumo, mas ir kova su jomis", 1912 
žymėjimai, nuotraukos ir 
laiškai: daktaras buvo akty
vus Tėvynės mylėtojų draugi
joje, Lietuvių socialistų sąjun
goje. Kartu su dr. J . Šliūpu, 
atnaujino Lietuvos laisvama
nių etninės kultūros draugiją, 
rinko jai aukas; jis pats aukojo 
ir kitus kvietė aukoti Ku
piškio, Kruopių, Žagarės lais
vamanių kapinėms, lietuvių 
namų, bibliotekų statybai. 

Lietuvai i r Amerikos lietu
viams renkant įvairias aukas, 
dr. A. L. Graičiūną randame 
įvairių finansinių ir kitokių 
komitetų vadovaujančiuose 
postuose. Tačiau vienas la
biausiai jam rūpimų klausimų 
buvo jaunuomenės auklėjimas 
ir švietimas. 1918 m. gruodžio 
24 d. jis su kitais Amerikos 
lietuviais visuomenininkais 
įregistravo liaudies universi
tetą „Žinyčią", nors jo idėjai ir 
sumanymui nebuvo lemta il-
eai gyventi. Tačiau 1932 m. 
VDU susikūrusiai medicinos 
studentų korporacijai „Ąžuo
las" daug padeda iš užjūrio dr. 
A. L. Graičiūnas. j is buvo net 
korporacijos garbės narys, 
kaip ir dr. J . Staugaitis, medi
cinos fakulteto doc. chr. dr. V. 
Kanauka, chir. dr. V. Kuzma, 
dr. J . Šliūpas. Pagrindinis šios 
korporacijos tikslas — auklėti 
mediko visuomenininko jaus-

demokratijos, tautiškumo ir 
sąžinės laisvės principais, kas 
labai atitiko dr. A. L. Grai
čiūno pasaulėžiūrą. 

Kaip rašė 1937 m. Kauno 
„Literatūros Naujienos': Dr. 

m.; „Blogi kūdikių įpročiai", 
1914 m.; „Naminė musė", 
1924 m. Taip pat buvo „Jour
nal of the American Medical 
Association" bendradarbis, ge
rai mokėdamas rusų kalbą, 

A. Graičiūnas... radikaliai gal- rašė santraukas iš Europos 
vodamas, yra lietuvis patrio
tas, ir patriotas ne žodžiais, 
bet darbais". Dr. A. L. Grai
čiūnas, kaip ir dr. J. Šliūpas, 
buvo varpininkas, ir ne tik tai, 
jis, norėdamas paremti akcinę 
bendrovę „Varpas", supirki-

mediciniškos spaudos. Bene 
daugiausia dr. A. L. Grai
čiūnas nusipelnė, palaikyda
mas glaudžius ryšius su Lietu
vos medikais. 

Įdomu tai, kad retos praeito 
šimtmečio fotonuotraukos, fo-

isrinkta gražiausia lietuvaitė. 
Parodoje muziko A. Vana
gaičio iniciatyva Čikagos sim
foninio orkestro buvo pirmą 
kartą atliekami lietuvių kom
pozitorių kūriniai. 

Daug žmonių dr. A. L. 
Graičiūno pažiūras laikė so-
cialistiškomis, o gyvenimo pa
baigoje, sako, tapo „raudonu"', 
nors visą gyvenimą, iki savo 
mirties 19-52 m., kovojo už Lie-, 
tuvos nepriklausomybę ir jos 
gerovę. 

LTSC archyvų direktorė 
S k i r m a n t ė Migl in ienė 

KULTŪROS VERTYBIŲ 
APSAUGA 

Sausio 26-30 d. Vilniuje. 
Kultūros ministerijoje vyko 
Baltijos jūros regiono kultūros 
vertybių apsaugos monitorin
go grupės susirinkimas. Gru
pė buvo sukurta šio regiono 
kultūros ministrų konferenci
jai Gdanske 1999 m. nagrinėti 
kultūros paveldo apsaugos 
klausimams. Monitoringo gru
pe, susirinkusi Vilniuje, susu
mavo kultūros ministrų foru
mo rezultatus, numatė ben
dradarbiavimo kultūros pavel
do srityje gaires, aptarė ben
drus projektus. 

Susitikimo metu užsimezgė 
glaudesnis bendradarbiavi
mas tarp Rumšiškių muzie
jaus ir kitų apie Baltijos jūrą 
esančių muziejų po atviru 
dangumi. Šalys — monitorin-

nėjo akcijas, nes ši bendrovė tografuotos apie 1930 m. Či-
leido laikraščius, knygas ir kagoje, fotografo Stankūno, la-
kitą spausdintą žodį. 

Daug laiko skirdamas vi
suomeniniam darbui, dr. A. L. 
Graičiūnas nepamiršo ir savo 
profesijos. 1912 m. jis buvo 
vienas iš nedaugelio Amerikos 
Lietuvių daktarų draugijos 
steigėjų. 1921-1924 m. redaga
vo „Gydytoją", išleido keletą 
knygų: „Sveikata", 1911 m.; 
„Užkrečiamųjų ligų išsiplėtoji-

bai gerai išsilaikiusios, nepa-
geltusios, o ryškūs visuome
nės veikėjų veidai byloja apie 
lietuvių Amerikoje gyvenimą 
ir veiklą. 

Įdomi Ievos Paulekiūtės por
tretinės fotonuotraukos istori
ja, kurią papasakojo, P. Petru-
tis. I. Paulekiūtė buvo 1932 m. 
Čikagoje vykusios pasaulinės 
parodos dalyvė. J i buvo 

LITHUANIA 
$0.21 
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lt makes a vvorld oi difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
tnp trave! to Lithuania 
easier and more conven:ent 
tr*an SAS. From Chicaco, we 
offer daily service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gives you a relaxed ,-norn-
ing amVai for business or pleasure 
When you're ready to return. you'll 
enjoy same-day trave! back to 
Chicago through our Copenhager 

hub. And whether 
'ou fly Business Class 

Economy Ciass, you can be 
sure our service wili be wckj-ciass. 
' wil! aHow you to arrive rested and 
eshed - all for a reasonabie fare. 
J out what a wond of difference 
5 can make for your next tnp. 
t cal! your Travel Agent or SAS 
-800-221-2350 For more mfor-
tion and speoal o"ers. visit 
website at www.flysas.com. 
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3:40 pm 

Time ! 
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2:15 pm 

5:40 pm 

VinAvAP A*fcm 

Irvuti-s Paulekiūtės nuotrauka. 1926 m autografuota dr. A Graičiūnui. 

go grupes dalyves — pasi
skirstė užduotimis rinkti in
formaciją apie programas, įvy
kius, renginius, skirtus įvai
rioms kultūros paveldo apsau
gos sritims. Atsižvelgiant į tai. 
jog mūsų šalyje skiriamas di
delis dėmesys kilnojamųjų 
kultūros vertybių apskaitai 'su
kurta programa „Lobynas"), 
buvo nutarta, jog Lietuva ku
ruos kilnojamųjų kultūros ver
tybių apsaugos sritį. Neto
limoje ateityje bus surengtas 
pasitarimą.- kilnojamųjų kul
tūros vertybių apsaugos speci
finiais klausimais, kuriame 
sutiko dalyvauti ir Suomijos 
bei Norvegijos specialistai. 

Susitikimo su monitoringo 
grupės nariais metu kultūros 
ministras A. Bėkšta atkreipė 
dėmesį į būtinybę surengti 
mokymo kursus apie kultūros 
paveldo apsaugą bei jo vaid
menį visuomenes vystymuisi, 
skirtus naujai išrinktiems sa
vivaldybių vadovams. Šiam 
pasiūlymui pritarė Švedijos 
kultūros paveldo vadovai ir 
pažadėjo ieškoti finansinių 
galimybių padėti surengti to
kius kursus. 

Kitas monitoringo grupes 
susitikimas vyks rugsėjo mė
nesį Kopenhagoje. 

KG. 2000 vasaris 

•Kol tėvai pamato savo vai
kus dideliais, vaikai jau seniai 
juos laiko senais. 

BRANGIEJI LIETUVIAI 
Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmeti, turime 
prisiminti ir asmenis, kurie visuomet rėmė ir teberemia Lietuvos 
reikalus. Vienas jų yra JAV senatorius RICHARD J. DURBIN 
Lietuvos laisvės siekių metu jis vaidino svarbią rolę, ragindamas 
Kongresą priimti Lietuvai reikšmingas rezoliucijas dėl jos 
nepriklausomybės pripažinimo ir sovietų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. Jis įtaigojo prez. Bush ir vėliau prez. Clinton remti Lietuvos 
reikalus. 
Kaip visi žinome, Richard Durbin didžiuojasi savo lietuviška kilme 
— jo motina buvo jurbarkietė — ir Lietuvoje apsilankė ne vieną 
kartą, ir ne tuščiomis rankomis. 
Sekmadienį, balandžio 9 d., Amerikos lietuviai ruošia pobūvį su 
senatoriumi Durbin, norint surinkti lėšų ir padėti jam laimėti 
būsimuosius rinkimus. Pobūvis vyks Wilowbrook Ballroom, 8900 
Archer, Wilow Springs, IL, nuo 5 iki 7 vai. p.p. Tai gera proga 
parodyti, kad mes įvertiname sen. Durbin rūpestį Lietuva ir padėkoti 
jam už atliktus darbus. 
Jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, pasiųskite auką šiuo adresu: 
Lithuanian Americans for Durbin, c/o Alexander Rimas 
Domanskis, 1144 West Fulton Street. Suite 200, Chicago. IL 
60627. 
Bilieto kaina> vienam asmeniui — S75. porai —SI25. Vietas 
užsisakyti arba gauti daugiau informacijų, prašoma skambinti A. R. 
Domanskiui, tel. 312-541-0151. 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 

LIKO TIK DVI SAVAITĖS NUSKRISTI Į 
VILNIŲ IŠ: 

CHICAGO $449 
NEW YORK $399 

P a s k u b ė k i t e užsisakyti bilietus! 

TAIP PAT TURIME SPECIALIAS 
KAINAS IŠ VILNIAUS Į: 

CHICAGO $575 
NEWYORK. $575 

Prie bilietų kainų reikia pridėti mokesčius. 

EUCHARISTINIS KONGRESAS LIETUVOJE 
Ši specia l i ke l ionė įvyks 

š. m. g e g u ž ė s 29 d. — birže l io 14 d. 
S u d a r y t a l aba i adomi p r o g r a m a , k e l i a u j a n t r e t a i 
t u r i s t u l a n k o m o m i s v ie tomis . Dėl i n fo rmac i jo s i r 

r eg i s t r ac i jos s k a m b i n k i t e 
708-422-3000. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park. IL 60805-2.125 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web:wvrw.americantravelservice.com 

http://www.flysas.com
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://americantravelservice.com
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Norite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išore ar vidų ir 
neišleisti daugybės pinigu! 
S k a m b i n k i t e 
tel. 815-577-1797 Egidijui 

Bal/.eko l i e t u v i ų k u l t ū r o s 
m u / i e j u s i e š k o aukštąjį 
išsilavinimų turinčio darbuotojo 
direktoriaus pavaduotojo vietai. 
Reikia turėti žalią kortelę, mokėti 
anglų kalbų, mokėti rašyti 
kompiuteriu, nusimanyti apie 
menų. turėti vadovaujamo darbo 
įgūdžių. Skambinti Karilei 773-
582-6500. 

Jlrf KJ 
Tel . : 773-735-3555 

D i r e c t l i n e : 
773-461-0961 

(iail. s e s u o su patyr imu ieško 
darbo nebūtinai Čikagoje. Gali 
prižiūrėti ligonį arba vyr. am/ 
žmogų ir g y v e n t i kanu . 
Skambinti Barbarai , 773-476-
2655. :--..,*. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus. 
Gali gyvent' kartu, atlikti 
namų ruošą. Tel. 773-776-
6753. 

N A U R I S T A N K E V I Č I L S 
Loan Officer 

• Nuosavybės pirkimas be pra
dinio įnašo 
• 49c dovana pradiniam įnašui 
Čikagos mieste 
• Nuosavybes pirkimo programa 
netikrinant atlyginimo ir turto 
(nuošimčiai nuo 6Ci) 
• Nemokamai: išankstinis pasko 
los t v i r t in imas (pre-approval >. 
kredito patikrinimas 
I s lund M o r t g a g e N e t w o r k , I n e 
5958 S. P u l a s k i 
C h i c a g o , IL 60629 

Ryga 

Kijevn< 

Lvovą? 

Minske 
Vihtiu? 

Masina 
Virgis Tvaskus, C P A 

užpildo pajamų mokesčių formas 
(inco.Tiv: u o . Skambinti 9 v.r.-5 
v.p.p teL M2 JS2-4700, e x t . l 3 0 
arba vakarais tel. 708-448-8468. 

Vidutinio amžiaus moteris 

ieško d a r b o . Tur; savo 

automobilį. Gyventi karta 

nedali Tel. 708-839-8447. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Dėmesio langų plovėjai? 
Reikia 2<X) asmeng. Galinu užilirtHi . nš 
$1000 i ^a\alt<; Darba-* piTnd -srsld 
SckmJ dirbti ncp-nvalitma Puiirtî  i.rrj:iiw 
Keikta mokcti î̂ k tiek. tnghškai. tuieu -«ivo 
JUU' Dirbama grupėmis po 2- ; -.*•'. T:k 
^\\enamuose namuose, ne dangiiraiymcse 
Atvykite šijfulKn :r pradekite liai'b.* kovo > 
j Tel. 630 ?24-<W»0. 19S9 l ni>ersil> 
Lane. t'ni; I. Laslt Ogden iki Yack.le>; 
važiuot į pi.tits iki Ohiu; tada į rvtas.iki 
Acaderuv; kairėn iki Loivcrsitv Lane. 

40 metų lietuvė gydytoja, turinti 
rekomendacijas, nori prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus, 
gali suleisti vaisius, atlikti namų 
ruoša. Tel . 708-924-1644 . : w , w 

Kutai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiška: tvarkytis, 
gražioje r.pi:nkoje Marijo: Nekalk) 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
pasinaudokite šia proga, kicipi uc 
\ i l l a M a r i a , P. 6 . Box 155. 
1 humpson, Ct. 06277. 

Ieškau dalininko pradėti 
nuosavą biznį. Skambinti 

nuo 6 v.v. iki 10 v.v. 
tel. 773-267-0468. 

M T A 

AMERICAjyy, v ^ I ^ ^ftROADį INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.M1LVVAUKEE AVE., 
CHICAGO. IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

PAVASARIO K A N O S 
ten ir atgal į viena pus*; 

$409 $385 

Reikalinga moteris namų 
valymui. Darbas nuo 7 vai. ryto 
3-5 dienas į savaitę. Pageidautina 
rliibusi valymuose. Skambinti 
tel.: 708-499-4656. 

A L V V A Y S W I T H F L O V V E R S ! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Justice,IL 

»ll N'' IAME ••-. PKIs r \ rOME SIL V| INIL s 
. ' ,HD\k.A ||( KOMERCINES SIUNTAS 

MUN<TAM1-. 1 AtVU IK AIR CARCIO 
I I lTtV. i . I ATVUA. LST1JA. UKRAINA 

S\! TARUMIA . KARAI LAUCIAUS SRITĮ 
RliSIJA. MASKVA IR PhTfcRBLRCiA, 

PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS IR 
'. I/Os. PRATESIMO DOKUMENTUS 
VI R(' 1AML IR NO! ARIZUOJ\Mfc 

DOKUMbN ILS 
PARDUODAMOS DOVANOS 

iš MOLIO. Si ik.l.O. KERAMIKOS. 
123C' S NEVVAVS STE2 _£MCNT -L SOa239 

2719 WES~ 71" STR CHCA3C t 50629 

A K U P U N K T Ū R A 
G\ Jvmas adatą pagalba be vaistu 
galvos" menstruacijų* strėnų* artnto* su-
"ir.ašimų ir k; skausmų numalšinimas 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė' Davdodge. R. N., Dipl. Ac. 

Board Cėrtified Acupunctunst 
Tel. 312-563-1501 

Pji;k::e žinutę lietuvių arba anglų kalba 
Appointmems available on Tuesdays 9 am-

2pm.andThursc!avs4pm.-7 p m 
3216 S. Halsted St., Chicago, IL. 

Stambi Čikagos kompanija 
ieško naujų darbuotojų 
da/.vfojų. Patyrimas nebūtinas. 
Galimybe užsidirbti nemažus 
pinigus. Skambinti nuo 5 v.v. 
iki 11 v.v. tel. 847-921-5107. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinj 
mokesčių formų užpildymų. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės. 
PRANAS G. MEILE, CPA 

5516 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

VELYKINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
s iū lo j ū s ų g i m i n ė m s i r d r a u g a m s L i e t u v o j e 
r ū k y t o s k i a u l i e n o s m ė s o s p r o d u k t ų r i n k i n i 

, \ KTRt, AINIAI" bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmone 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos maSinas. produktus gamina iš 
aukščiausios kokvbes mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
Čekius rašyti DS Kngineering. Ine Ulsaktymai priimami telefonu, faksu 
.irh.T paštu 
I)S KNGINEERING. INC. Tel. «3O-257-2034 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, II, 60439 Fa*. S30-257-S852 

$409 $385 
$509 $385 
$409 $385 
$409 $365 
$409 $385 

St Peterburgas $409 $385 
Ten ir '--'• išvykstama iki 04.06.00 
Į viena - m išvykstama iki 0331.00 

5150V BELJvlONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

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

OL'TOF STATE 
TEL. 1 -800-342-5315 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773*38-8888. 

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

NILES O F F I C E 
9509 N.MILVVAUKEE 

AVE., NILES. IL 60714 . 
TEL. 8jr7-581-98O0. 

773-935-6472 
708-901-9343 pgr. 

Pranset@aolx8iii E-mail 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pųamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

P a r d u o d a m a s v i e n o s š e i m o s 
namas: 7 kambariai. 3 miegamieji. 
2 prausyklos, priglaustas 2 auto
mobilių garažas, mažo judėjimo 
gatvė, arti lietuvaičių vienuolyno 
Putnam. CT Tel. 860-928-7434 po 
6 v.v. arba vienuolyno raštinė 
860-928-7955. 23*M.> 

i t i -Ž3B 
Man 47 metai Turiu psichologinį-pe-
dagogini išsilavinimą, vairuotojo teises. 

' ' I mašiną, parirti globoti įvairaus amžiaus 
žmones, geras rekomendacijas. Su- Į 60 iki lopsyačiu, 
sikalbu ahglfScai. Galiu dirbti 5-6 die
nas su sugrjSimu į namus. Sigita, tel. 
773-925-7130. m\m 

wmėmm 
Veikto nuo 

8900 SoiĄ. AfiCHK* RC*», W J U < W SPRINGS, IUAJOISTEL 708.839.1000 

ffftffftf pokyfal lafeg - tinka įvairioms movoms 
t tarti Puikus maistas, 

•geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

Bademtom 
tOOitci 135 svečių 

4 0 M 6 0 '.vočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 

ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos). 

ne 
125 iki 175 svečių 

225 Wį 550 svečių 

LIETUVnj TAliTTVĖS KAPDfĖS 
IEŠKOME DARBININKO šių 
metų sezonui, vyresnio amžiaus 
(gal pensininko), kuris nebijo 
dirbti lauke fizinio darbo. Turi 
turėti visus legalius darbo 
dokumentus (žalią kortelę), taip 
pat ir savo susisiekimo priemones 
— mašiną. Uždarbis neblogas. 
Skambinkite 708-458-0638 nuo 
8 iki 4:30 p.p. 232aM) 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

(B KAVINE 
350 N . Clark, C h i c a g o , n 6O610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

1. Jautienos išpjova 

2 Kiaulienos kumpis 

'•', Kiaulienos .šoninė 

4. Kiaulienos išpjova 

o. Lašiniai „Naminiai" 

6 Dešros: Šalto rūkymo 

$98.00 

12A-12 kg 

2kg 

2 kg 

I k g 

I k g 

I k g 

3 kg 

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 

12 kg 
26.4 E* 

$85.00 

10A-10 kg 

2kg 

\*€ 
I k g , 

I k g 

I k g 

2 kg 

2 kg 

10 kg 
22 1bs 

$70.00 

8A-8 kg 

Ikg 

I k g 

I k g 

— 

I k g 

2 kg 

2 kg 

8 kg 
17 6 lbs 

GRACE TRA/EL AGENCY, INC DBA 
8HIP TO S H O R I TRAVEL 

AND THE 
LITHUANIAM I X T R A V A G A N Z A 

JANJARY7. 2001 
VVESTERN CARIBBEAN ON THE COSTA CRUISE LINES (VICTORIA) 

I T I N K R A R V A R R I v e D 

Sur • .07 F T . L A U O E R D A L E 8 0Ca~ 

Mon 1 , 0 8 K E Y W E S T 

C A T I O O R V 

7 OOpm | „ , i d . 
Cat 1 or 2 

8 OOan 1:00prr> C a , 3 t 0 g 

R A T i t P I * n m o N 
(D0U8LE OCCUPANCY) 

Tues 1 0 9 P L A Y A D E L C A R M E N S/>ore *xcvr»lon O u U i d e 
• Cat 7 to 9 

l u e i 4 C O Z U M E L . M E X I C O 8 00a - 7:00pm Cat 10 'Oceanv1ewi 
X a t 11 i O c e a n v * * Deluxe) 

wed 1 / i o A r S e a L . . I t j ^ w , , 
' 3rd S 4th Passenger or Child 

Thj .s tti 1 O C H O R I O S , J A M A I C A 8 U0a~i 5 30pnv ;Port Charges 

Fn 1/12 G R A N O C A Y M A N 8 O'Ja 5 OOpm 

Sat 1 1 3 At S » » 

Sun 1/14 F T . L A U D E R O A L E D m m M r k 

$ 519 00 
568 00 

669 00 
749 00 
749 00 
199 00 
134 75 
92 00 Insurance (optiona!) 

(SINGLE OCCUPANCY) 
iSingto intide Guarantec 778 50 
Singte Outside Guarantee S1 .003 50 

Air is avai lable from most mt*or u)S cNta* mml C a n a d a at »n addit ional cost. 
W e r e c o m m e n d m one-nHJM h o M M a y pc»or to salling 

VaUd passpofts mrm raguirad. 

O U R O R O U * OML.V 
ttajrt w l l l p l « y ffor B nl f jKtsI 

w l l l ttm « w w l r t a p r t M l 
Mnnmri 

SPECI AL. -
A maigniflclvnt Uttiuanlan 

Tha "Bost** Llthuanlan couplo 
A tfollclous 

D E P O S I T - $200.00 p«r p»n»» tfu* at t«m« ef b o o k i n g 
F M A L P A Y « g N T - O e t o » « r 1 0 . 2000 

P L E A S E C O N T A C T U S AT: 

(5611C26-1115 dlract 
(561 1 6 2 6 - 1 4 5 6 fax 
( 8 8 8 ) 7 5 6 - 7 1 4 0 t o * f r a * 

Gracą Tr»v«4 A g t n c y , Inc. 
1201 OS H M N — y O n a . SuNa 3 1 

North P a i r n f t M c n , F tonda 3 3 4 0 6 

LITHUANIAN EXTRAVAGANZA 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBJUO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wast 95th Street 

Tel. (706) 424^8654 
(773)581-8654 

S TAS Y S C O / V 5 TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "skjings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai, cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis. tel. 630-241-1912., 

AMBER CONSTHUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas .̂ iding"'. 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai 
„Licenied, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L. Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome. dažome ir 

poliruojame. 
taip pat parduodame 

1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

ISnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 
Careavare needed — 24 hour live in. 
work 12 days and oft tv.o days. Most 
jobs tn soutnern Wisconsin and north-
em Illinois. Required: mušt ^peak Eng-
lish, expcrience. references. dmer s 
license. Plcasc call: Home Healthcare 
International. 1-262-763-2615. Earn 
$85 to $150 per day Need someone for 
a uuadruplegic (Male-legal.v Need 3 
womer. for AJtzheimer patient Will in-
terview on Wednesday. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti j darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Fmployment Agency 

Tel . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių Jay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
SeMd, 9 tr.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Perkate automobilj? 
Turite kredito problemų'1 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis'7 

Neilgai naujame darbe'1 

Ką tik atvykol Į JAV^ 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio' 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

Į̂ĮJL RE/MAX 
^REALTORS 
0 r K . T m ) 5 « - S K S 
HOM C70« 42S- 7110 
Msai7»ma»«u 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

M 
New Vision 
12932 S. LaGrange 
PaiosPark.IL 60*4 
Bus.: 708-3614800 
VoiceMai:7734S*-7820 
Pager: 708-M2-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANLTĖMAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į D A N U T Ę 

MAYER Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Realmart $ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-5854160 Pager 312-308-4»307 
Fax 773-585-3997 

Orturjį 
21. 

Accent 
Homefindere 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. INinois 60453 
Buainan (708) 423-9111 
Voica MaS (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras 708-4234443 mi 

ASTALMIKtlNAS-

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
ivainų nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemies6uose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-*50-*878 
Pager 

773-260-3404 
Cefl.tel. 

630-660-59M 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai' 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola.' Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus. 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-589* arba 
mobilus 630-<16-7114. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iŠ lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas 

4612 S. Paulina, Chfcago, I L 
TeLT73-«27-91«7. 

Window VVasben Needed! 
40,000 per year We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will ffain Mušt 
ha ve valid dnver's liceme and rrans 
portation Mušt be fluent m English 
L.A. McMahon Windew rVaslung. 
Tel. 800-8204155. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331 . 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting apphcants for 

Permanent Resklence! 
For frce informationcall 

1-773-282-9500. 
GTS concentranng in immigration to 

Canada 
wwv« immigration-service.com 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakst ienas , darau 
manikiūru1;, kerpu ir daJau plaukus 
ir atlieku kt plaukų paslaugas. 
Nuimu su vašku nuo veido plaukus. 
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773-
476-0513^ _ _ _ ^ 

Cn Tai - J0i« ialkrattb 

Bteu 

file:///illa
http://PaiosPark.IL
http://immigration-service.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

KĄ DARYTI AUDROS 
METU 

Su pavasariu ateina ir 
smarkūs lietūs, perkūnijos, 
žaibai. Kadangi kartais tai pa
veikia elektros tiekimą, rei
kėtų žinoti, ką reikia daryti 
tuo atveju. 

1. Pirmiausia patikrinkite, 
ar pas kaimynus irgi nėra 
elektros. Tada paskambinkite 
elektros įmonei (Čikagoje — 
1-800-Edison-l arba 1-800-
334-7661). Bet, jei pas kaimy
nus yra elektra, o pas jus jos 
nėra, tai patikrinkite saugik
lius (fuses). 

2. Išjunkite visą elektrinę 
įrangą (appliances) ir šviesas, 
kad išvengtumėte, elektrai vėl 
atsiradus, staigios elektros 
bangos („surges"), kuri gali 
pakenkti kai kuriai elektros 
įrangai. Palikite vieną elekt
ros lemputę įjungtą, kad žino
tumėte, kada elektros tieki
mas bus atstatytas. 

3. Neatidarinėkite šaldytuvo 
durų. Gerai izoliuotas šaldy
tuvas gali išlaikyti maistą 
šviežią ir vėsų, jei dalinėdami 
duris, neprileisite šilumos. 

4. Niekada neikite prie aud
ros ar šiaip nutrauktų elekt
ros Taidų, bet apie tai tuoj 
praneškite elektros įmonei. 
Niekada neikite į potvynio 
užtvindytą rūsį, kol jo nepa
tikrina elektrikas. Jei norite 
gauti daugiau informacijos 
apie šį reikalą, skambinkite 
savo elektros įstaigai, ji turi 
brošiūrėles tuo reikalu (Čika-
^^8097334-76611. 

Elektros ComEd perspėji
mas. 

PAVASARIS IR NAMŲ 
VALYMAS 

Kada ateina pavasaris, mes 
visi atgyjam. Su saulėtom ir 
ilgom dienom kiekvienas žmo
gus įgyja daugiau energijos. 
Pradedam daugiau kreipti dė
mesio į savo aplinką, prade

dam valyti ir tvarkyti namus, 
kad atsikratytumėme per žie
mą prineštų purvų ir šilumai 
naudojamų degalų nešvarių 
liekanų. Kai ateina pavasaris, 
visi pradeda valyti namus. 
Tuomet naudojame daugiau 
įvairių valymo chemikalų, ku
rių šiuo metu yra galybės 
krautuvėse. Kai kurie chemi
kalai gali būti žalingi mūsų 
sveikatai, todėl turėtumėme 
atkreipti dėmesį į jų naudo
jimą. Kad galėtumėme išveng
ti kokių nors nemalonumų ar 
nelaimių, vartojant įvairias 
chemines valymo priemones, 
atkreipkite dėmesį į šiuos pa
tarimus. 

1. Prieš pradėdami naudoti 
bet kurią valymo priemonę, 
gerai perskaitykite ir stropiai 
laikykitės nurodymų, įrašytų 
tos priemonės etiketėje. Ypač 
atkreipkite dėmesį, kai ran
date žodžius „caution, corrosi-
ve, toxic, volatile, danger". 
Tada perskaitykite visus nu
rodymus, kaip elgtis su šia 
priemone, nes ji yra pavojin
ga, reikalaujanti atsargumo, 
ją naudojant, o po naudojimo, 
išmetant laukan tuščią indą. 

2. Kuomet naudojate che
mikalus valymui, patalpa turi 
boti gerai vėdinama. Venkite 
įkvėpti mažas chemikalo dale
les, skraidančias ore. Naudo
jant, purškiant valymo che
mikalus, naudokite juos tau
piai, purškiant nukreipkite 
nuo savęs. To paties principo 
laikykitės ir naudojant įvai
rius cheminius preparatus 
naikinant piktžoles („herbici
de" ar vabzdžius (insecticide). 
Kada juos naudojate lauke, 
purškiant stovėkite pavėjui. 

3. Niekada nemaišykite 
skirtingų namų valymo che
mikalų. Ir niekada, niekada 
nemaišykite chloro (chlorine 
bleach), ar bet kurios valymo 
priemonės, turinčios chloro, su 
kitomis, galvodami, kad tokiu 
būdu pasigaminsite geresnę 
valymo priemonę. Tokie miši

niai gali duoti pavojingų, net 
mirtinų dujų. 

4. Jei įmanoma, naudokite 
nenuodingus (non-toxic) pa
kaitalus valymui. Pvz., pasi
darykite valymo priemonę, su
maišydami kepimo sodą (ba-
kihg sodą) su vandeniu. 

5. Valymo chemikalus visa
da laikykite pagal chemikalo 
etiketėje nurodytas instrukci
jas ir tokioje vietoje, kad vai
kai neprieitų. 

6. Dėvėkite apsaugos aki
nius (safety glasses), kada 
naudojate chemikalus ar kitas 
pavojingas medžiagas (pvz., 
caustic-drain cleaner). 

Bukite atsargūs visada ir vi
sur! 

Naudotasi medžiaga iš 
Mayo Clinic Health Letter. 

* Marijampolės rajone 
įsikūrusiuose „Vaiko tėviš
kės namuose" apsigyveno dar 
10 našlaičių iš Čečėnijos. Per 
Maskvą ir Baltarusiją vaikus į 
Lietuvą atvežė vienintelių Če
čėnuos sostinėje Džochargalo
je veikusių šeimyninių globos 
namų įkūrėjai Malikas ir Cha-
dižat Gatajevai. Kaip sakė na
mų direktorius Arūnas Urbai-
tis, nuo praėjusių metų pabai
gos Lietuvoje gyvena 15 vaikų 
iš Čečėnuos, 12 jų — „Vaiko 
tėviškės namuose". Šią savai
tę į globos namus atvežti vai
kai yra nuo 2 iki 17 metų. Jie 
turi vizas čia gyventi iki bir
želio. Gruodžio mėnesį atvežtų 
vaikų vizų galiojimo laikas 
yra jau pasibaigęs. Dėl to ke
tinama kreiptis į Užsienio rei
kalų ministeriją, nes vaikai 
Čečėnijoje neturi kur grįžti. 

(BNS) 
* Sveikatos apsaugos bei 

švietimo ir mokslo minist
rai Raimundas Alekna bei 
Kornelijus Platelis patvirtino 
Vaikų ir moksleivių sveikatos 
apsaugos politikos strategines 
gaires. Šis teisinis aktas nu
mato, kad švietimo įstaigose 
bus vykdoma visuotinė svei-
katinimo veikla, o sveikatos 
ugdymas skelbiama kaip svar
bi visos ugdymo sistemos da
lis. Šis teisės aktas numato, 
kad sveikata bus rūpinamasi 
visose valstybės švietimo įs
taigose, pirmenybę teikiant 
vaikų, moksleivių sveikatos 
saugojimui, stiprinimui, ligų 
profilaktikai. <EIU> 

2000 m. vasarą visi keliai veda j 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

* Mašinų rezervacijos 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINl£NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 1 d., šeštadienis 

Prenumeruokime ir skaitykime ,.DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ atminkime Scivo testamente. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2833 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

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

TTNIiEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWme TOLL FREE (nemokama*) TeL 1-800-904-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per WESTERN UNION, 

galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė, 
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių 
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų 

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje WESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, WESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: tel. 1-800-325-6000 
www.westernunion.com 

A. t A. 
ONA ALDONA 

PAVILIONIENĖ ŪSELYTĖ 
Gyveno Palos Hills, anksčiau Lemont, IL ir Čikagoje, 

Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 2000 m. kovo 30 d. 
5:47 vai. ryto, sulaukusi 69 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 51 
metus. 

Nuliūdę liko: sūnūs Ritas, marti Alma, Darius, marti 
Jūratė; motina Ona Oselienė ir kiti giminės Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Jono. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Skaučių 

Seserijai. 
Velionė pašarvota šeštadienį, balandžio 1 d. ir 

sekmadienį, balandžio 2 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus 
Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 

Laidotuvės balandžio 3 d., pirmadienį iš Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios Marąuette Parke, kur bus 
atnašaujamos šv. Mišios už a.a. Onos Aldonos sielą 10:30 
vai. ryto. Giminės ir draugai prašomi atvykti tiesiai į 
bažnyčią ir dalyvauti Mišių aukoje. Po Mišių Velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvdse. 

Nuliūdę: sūnus, marčios, motina h* giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Už tuos, kurie jau baigė žemės 
kelią, 
Už tuos, kurie prašyti nebegali — 
Atmindami beribę Tavo meilę. 
Mes meldžiame Tave, o Visagali! 

Šermeninė Giesme iš Lietuvos. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS i 
A. t A. 

ONA BRADŪNAITĖ 
KEMEŽIENĖ 

1995 m. balandžio 9 d. atėjo Viešpaties Angelas ir 
išsivedė į Amžinuosius Namus mano mylimą brangią 
Žmoną, mūsų Mamytę ir kartu mano gyvenimo viltį. 
Niekada neužmiršime Tavęs. Viešpatie, būk Jai 
gailestingas ir suteik Jai Amžiną Atilsį. Miela Onute, 
ramina viltis, kad susitiksime Amžinybėje. 
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus 
aukojamos š.m, balandžio 8 d. 8 vai.ryto Šv. Juozapo 
parapijoje Waterbury, CT, ir balandžio 9 d. tėviškėje, 
Alvite, Šv. Onos parapijoje, Lietuvoje. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Oną savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Jonas, duktė Ramutė, žentas 
Vidas ir sūnus Petras, marti Annette. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The ftutest way to ktnd money wortdwide?" 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 So. California 10727 S. Pulaski Hd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

m 

http://TOURS.COM
http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", balandžio 5 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. kal
bės Irena Šerelienė Gavėnios 
laikotarpiui skirta tema — 
„Rožinis". Bus rodoma vaizda
juostė. Kaip jau įprasta, tre
čiadienio popietėse bus ir ben
dri pietūs. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

Prancūzų kultūros festi
valis „Pagaminta Marselyje" 
vyksta ir iki balandžio 7 d. 
vyks įvairiose Čikagos vieto
se. Sekite spaudą arba skam
binkite tel. 312-337-1070. 

Algimantui Zolubai, „Val
stiečių laikraščio", „Naujojo 
Židinio-Aidų" ir „XXI am
žiaus" bendradarbiui, Algis 
Liepinaitis užsakė „Draugą" 
vieneriems metams. 

Kviečiama talka! Šeštadie
nį, balandžio 8 d., į talpintuvą 
vėl bus kraunami „Saulutės", 
Lietuvos Vaikų globos būrelio, 
siuntiniai. Renkamės 9:45 vai. 
ryto Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte žemutinėje (prie įėji
mo į Bočių menę) mašinų 
aikštelėje. Talpintuvas užsa
kytas 10 valandai. „Saulutė" 
ir Lietuvos vaikai dėkoja iki 
šiol padėjusiems bei tikisi, 
kad ir šį kartą gerieji savano
riai susirinks „mankštos va
landėlei". 

„Draugui" reikia seno, ne
šiojamo ("laptop") kompiuterio 
386 arba 486 - IBM compati-
ble su "floppy drive". Svarbu, 
kad būtų DOS; W95 nereika
lingas. Šio kompiuterio pagal
ba „Draugas" kasdien atsiran
da jūsų namuose. 

..Draugo" krautuvėlė jau pasiruošė Velykoms - čia žvilga, marga naujos, 
spalvingos velykinės atvirutes, išleistos ir Lietuvoje, ir Amerikoje, o me
dinukai - velykiniai margučiai traukia akį marginimo rastų vingrybė
mis. Atvykę į krautuvėlę, kuri dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30 val.p.p. iš
skyrus šeštadieni ir sekmadienį, savo akimis tuo įsitikinsite! 

Folkloro grupė „Govija" 
susibūrė visai neseniai - prieš 
keletą mėnesių. Dabar ansam
blyje dainuoja Audrė Budrytė, 
Neringa Imšienė, Pranciškus 
Ivinskis, Benas Lukas, Živilė 
Lukas, Regimantas Rimkevi
čius, o dainininkams vadovau
ja Jūratė Lukminienė. Naujo
jo ansamblio atliekamas lietu
viškas dainas išgirsite per 
„Margučio IT radijo metinę 
šventę, kuri vyks kitą sekma
dienį, balandžio 9 d. 4 val.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Meninėje programoje da
lyvaus ir aktorės Audrės Bud
rytės vadovaujamas „Žaltvyk
slės" teatras, kuris pastatė 
linksmą, nuotaikingą vaidini
mą pagal Juozo Erlicko teks
tus. Bilietų kaina į vakarienę 
- 25 dol., o tiems, kurie norėtų 
tik pasižiūrėti meninės prog
ramos, bus sudarytas atskiras 
stalas, bilietų kaina - 5 dol. 
Bilietus įsigykite „Seklyčioje". 

„Reader", nemokamas Či
kagos savaitinis laikraštis, ra
šantis apie pramogas, rengi
nius ir svarbesniuosius Čika
gos įvykius, savo kovo 31 d. 
numeryje spausdina ilgą, išsa
mų straipsnį apie motiną Ma
riją Kaupaitę. Straipsnio auto
rė - Sarah Downey. „Reader" 
laikraštį galite atrasti "Barnes 
& Noble", "Borders Books" 
knygynuose, Tower Records", 
"Whole Foods" parduotuvėse, 
o taip pat Downers Grove, 
"Bud's", 500 W. 75th Str.; Na-
perville, Trankie's Blue 
Room", 16 W. Chicago Ave ir 
kt. 

įdomus Gajos korporaci
jos visuotinis susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 9 d., sek
madienį, Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Dr. Domas Lap
kus su kitais jaunais gydyto
jais kalbės apie medicinos pa
žangą. Dienotvarkėje: 9 vai. 
ryto šv. Mišios Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
Lemonte; 10:30 vai. ryto pus
ryčiai Ateitininkų namuose; 
11:30 vai. ryto gydytojų prane
šimai; Gajos korp. valdybos 
pranešimai; klausimai ir siū
lymai; uždarymas. Kviečiami 
visi Gajos korporantai 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PALIKIMAS LIETUVYBEI 

Čikagos apylinkėse ir 
priemiesčiuose veikia nesą
žiningi paskolos davėjai, kurie 
siūlo geromis sąlygomis" duo
ti paskolas- Vėliau žmonės ne
begali išsimokėti tų skolų ir 
praranda savo namus. Tokių 
atsitikimu yra labai padau
gėję. Čikagos Pietvakarių apy
linkių projektas (SWOP) tei
kiasi atsiliepti į tą veiklą. Tuo 
reikalu šaukia formalų pasita
rimą pirmadienį, balandžio 3 
d., 6:30 v.v. seselių kazimie-
riecių vienuolyno auditorijoje, 
2601 W. Marąuette Road (įėji
mas per kiemą). Visi kviečia
mi atsilankyti ir susirūpinti 
šiuo reikalu. 

Dt.uigo knygynėlyje 
Knygoje .Amžino įšalo 

žemėje" spausdinami devyni 
prisiminimai tų vaikų ir jau
nuolių, kurie pajėgė iškęsti Si
biro tremtį, išliko gyvi lage
riuose. Knygą sudarė Aldona 
Žemaitytė, kuri savo įvade 
rašo: „ Vertybė yra ne tik tai, 
apie ką pasakojama šiuose 
prisiminimuose, bet ir pasako
jimo stilius, atskleidžiantis 
pasakotojo asmenybės savitu
mą. Lakoniška, apibendrinta, 
tarsi granito frazėmis iškapo
ta Dalios Grinkevičiūtės isto
rija persipina su paperkančio 
paprastumo Paulinos Motie-
čienės išgyvenimais, literatū-
rizuotas Antaninos Garmutės 
tekstas su santūriais vyrų pie
šiamais epizodais". Tarp kny
gos pasakotojų yra ir Marytė 
Kontrimaitė, Antanas Abro
maitis, Napalys Kitkauskas ir 
kt. Knygos kaina - 10 dol., su 
persiuntimu -13.95 dol. 

Ruošiatės aplankyti Vil
nių? Įsigykite naująjį Vil
niaus žemėlapį, kuriame atra
site kelių rodykles, senųjų ir 
naujųjų rajonų vietas, viešbu
čių, restoranų, muziejų ir kitų 
reikalingų įstaigų adresus. 
Žemėlapio kaina - 6 dol., su 
persiuntimu - 8.95 dol. 

P.S. užsisakydami knygas ir 
siųsdami čekį, pažymėkite ir 
savo telefono numerį, kad iš
kilus neaiškumams, galėtume 
su jumis pasitarti. 

Sutelkto turto lėšų paliki
mai dažniausiai siejasi su as
mens ar organizacijos mirtimi. 
Jie laukiami ir mielai priima
mi gyvųjų. Jais tęsiami miru
siųjų darbai ar idėjų įgyven
dinimai, kurie pereina iš kar
tos į kartą. Vienų palikimų 
prasmingumas, jų vertė būna 
trumpalaikė, kitų — tęsiasi 
daugelį metų, net šimtmečius. 

Gyvųjų palikimai yra svar
besni už mirusiųjų, kurių įgy
vendinimui reikalingos gyvųjų 
rankos ir sugebėjimai. Tik gy
vųjų palikimais, jų pastango
mis išlieka tautos, valstybės, 
kultūros ir meno turtai bei jų 
paminklai. 

Prie gyvųjų palikimo pri
klauso ir Draugo fondas. Jau 
septynerius metus jis yra ugdo
mas gyvųjų (ne tik kūnu, bet 
ir dvasiai pastangomis. Jo pa
grindinis tikslas — lietuvybės, 
lietuviško rašto išlaikymas 
išeivijoje, toli nuo Lietuvos gy
venančių tėvynainių tarpe. 
Plačia prasme, gyvas ir au
gantis Draugo fondas yra gy
vas šaltinis tolimesniam lietu
vybės išlaikymui, nes jis pa
deda išlaikyti lietuvybės 
..kraują' — mūsų spausdinta 
žodi. 

Ar bus reikalingas lietuvy
bės išlaikymas mūsų ateinan
čioms kartoms išeivijoje0 Ar 
bus reikalingas „Draugas" 
naujų ateivių bangai iš Lietu
vos, iš kurios tik retas prenu

meruoja ^Draugą"? Ar lietu
vybės išlaikymas jiems bus 
aktualus, kaip mums jis buvo 
per visus 50 metų Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje ir ki
tur? Atsakymas labai papras
tas: net ir kosmopolitas ne
galės išrauti savo šaknų iš 
Lietuvos žemės, kurioje jis 
užaugo. Šiandien ar rytoj 
toks ar kitoks JDraugas" bus 
reikalingas naujų ateivių ban
gai iš Lietuvos. Jai bus reika
lingas ir augantis Draugo fon
do palikimas. 

Pavasario vajaus įnašai 
Su 1,000 doleriu: 
Daumantas ir Vyga Diki-

niai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., Sonoma, CA. 

Su 500 doleriu: 
Petras Vilutis (Canada dol-

lars), iš viso 430 US dol., To
ronto, Canada. 

Irena Mazurkievvicz, tėvų 
a.a. Konstancijos ir Juozo 
Markauskų 5-1 m. mįrties pa
minėjimui, garbės nariai, iš 
viso 1,150 dol., N. Riverside, IL. 

Su 400 doleriu: 
Jonas ir Stasė Latviai, gar

bės nariai, iš viso 1,200 dol., 
VVheaton, IL. 

Su 300 doleriu: 
Dr. Žibute Zaparackas, iš vi

so 850 dol.. Chicago, IL. 
Su 200 doleriu: 
Aldona Stanton. garbės na

rė, iš viso 1.000 dol.. Engle-
wood. FL. 

Joseph Paulus, iš viso 210 
dol., Spokane, WA. 

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai, iš viso 2,200 
dol., Clinton, MI. 

Vytas ir Aldona Šarkos, iš 
viso 800 dol., Cashiers, NC. 

Juozas Mikulis, garbės na
rys, iš viso 2,200 dol., West-
chester, IL. 

Su 100 doleriu: 
Dr. Arvydas ir Audronė Va-

nagūnai, garbės nariai, iš 
viso 1,200 dol., Oak Park, IL. 

Henrikas Paškevičius, gar
bės narys, iš viso 1,500 dol., 
Thunder Bay, ON, Canada. 

Sisters of St. Casimir, gar
bės narės, iš viso 1,200 dol., 
Chicago, IL. 

Dr. Rimvydas Sidrys, gar
bės narys, iš viso 1,300 dol., 
Streator, IL. 

Julija Janonis, iš viso 900 
dol., Chipley, FL. 

Teklė BoguŠas, iš viso 800 
dol., Boston, MA. 

Irena Ancerys, iš viso 550 
dol., Porter, IN. 

Alfonsas ir Stella Kontviai, 
iš viso 150 dol., VVestminster, 
CA. 

Vincas Šalčiūnas, iš viso 700 
dol., Port St. Lucie, FL. 

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš 
viso 350 dol.. Los Alamitos, 
CA. 

Pranas Gluoksnys, iš viso 
700 dol., Calgary AB, Canada. 

Lionginas ir Felicija Pliūros, 
iš viso 405 dol., Racine, WI. 

Vacis Dzigas, iš viso 100 
dol., Omaha, NE. 

Vincas Bakšys, iš viso 100 
dol., Springfield, IL. 

P. Pekarskas, iš viso 100 
dol., Delhi, ON, Canada. 

Viktorija Karaitis, garbės 
narė, iš viso 1,590 dol., Union 
Pier, MI. 

Su 50 dolerių: 
Pasaulio lietuvių centras, iš 

viso 600 dol., Lemont, IL. 
Elena ir Karolis Milkovaitis, 

iš viso 600 dol., Yorba Linda, 
CA. 

Anna ir Petras Jakutavičius, 
iš viso 670 dol., Vai d'Or, Que, 
Canada. 

Dr. E. ir R. Šilgaliai, iš viso 
350 dol., Euclid, OH. 

Algimantas Šlapkauskas, iš 
viso 245 dol., Glen Ellyn, IL. 

Dr. Aldona Baltch, iš viso 
230 dol., Menands, N Y. 

Uršulė Baltrėnas, iš viso 
270 dol., Tustin, CA. 

Feliksas ir Adelė Jurevičiai, 
iš viso 100 dol., Kenosha, WI. 

Ramutis ir Rėdą Pliūros, iš 
viso 50 dol, Racine, WI. 

Stasys Budrys, iš viso 50 
dol., Racine, WI. 

Su 30 doleriu; 
Alexandra Gylys, iš viso 220 

dol., Olympia, WA. 
Su 25-20 dolerių: 
Nijolė ir Vidmantas Raišys, 

iš viso 300 dol., Mercer-Island, 
WA. 

Kazys ir Eugenija Prišman-
tai, iš viso 450 dol, Vista, CA. 

Algis Navikauskas, iš viso 
125 dol., Brookfield, CT. 

Nijolė Varnas, iš viso 145 
dol., Slidell, LA. 

Anelė Knezėnas, iš viso 25 
dol., New Britain, CT. 

Taiyda ir Ričardas Chiapet-
ta, iš viso 160 dol., Willow 
Springs, IL. 

Genovaitė Narbutienė, iš vi
so 270 dol., Vista, CA. 

Elena Galėnienė, iš viso 210 
dol, Chicago, IL. 

Antanas ir Ramoną Mili-
šauskai. i§ viso 20 dol., Keno
sha, WI 

Visiems nuoširdžiai dėkoja-
m e- Fondo iždininkas 

Dailininkė Virginija Jankevitiūte-Ragauskienė savo batikos darbus eks
ponuos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre Parodos atidarymas vyks 
kitą penktadienį, balandžio 7 d., 7:30 val.v. 

B A T I K A - T A I GRAFIKA IR TAPYBA KARTU 
Virginija Jankevičiūtė-Ra-

gauskienė, kurios batikos pa
rodos atidarymas Jaunimo 
centre įvyks balandžio 7 d. 
7:30 val.v., gimė ir užaugo 
Šiauliuose, vėliau mokėsi 
Kauno AMM meninės fotogra
fijos specialybės. Pirmąją per
sonalinę fotoparodą „Portre
tai" ji eksponavo Kaune, Vy
tauto Didžiojo universitete. 
Fotografija buvo pagrindinė 
jos kūrybos kryptis, tačiau 
Virginija domėjosi ir kitomis 

meno rūšimis. Ypač batika. 
Daug darbų sukūrė dar besi
mokydama Kaune, tačiau pa
rodos taip ir nesurengė. Jos 
paveikslai liko džiuginti drau
gus ir artimuosius kaip dova
nos. Ilgainiui pirmenybė vėlgi 
atiteko fotografijai, po to dar
bas reklamos ir dizaino sri
tyje. 

1996-ųjų metų pabaigoje 
Virginija Jankevičiūtė-Ra-
gauskienė atvyko į Čikagą ir 
štai po 10 metų kūrybinės per

traukos surengs pirmąją per
sonalinę batikos parodą. 

„Batika - tai grafika ir tapy
ba vienu metu, o svarbiausia -
niekada nenusakomas galuti
nis rezultatas", - taip apie sa
vo mėgiamą meno rūšį pasa
koja Virginija. Dailininkė save 
pristato: „Esu savamokslė šio
je srityje, naudoju tik man vie
nai težinomas kūrybos subti
lybes, ne kartą teko išradinėti 
dviratį, juk specialiai niekur 
šio meno nesimokiau. Kuriu 
su didele energija, įdėdama be 
galo daug minties į savo per
sonažus - 'katinus', 'kaktu
sus', 'žmones', tai tarsi filosofi
niai pašnekesiai, o gal grei
čiau nutylėjimai. Man pačiai 
tai tarsi sielos poilsis, kuomet 
sužinojusi atsakymą į klau
simą, padedamas taškas". 

Virginijos kūriniai kasdie
niškų, suprantamų temų, ta
čiau jie kupini nekasdieniškos 
minties. Dailininkė priduria: 
„Kiekvienas mano darbas turi 
savo išgyventą istoriją ir po
tekstę... Norėčiau, kad žiūro
vas parodoje įžvelgtų gilesnę 
prasmę ir ne tik matytų, bet ir 
girdėtų mano paveikslus". 

Kviečiame į Virginijos Jan-
kevičiūtės-Ragauskienės bati
kos parodą, kurios metu galė
site ne tik apžiūrėti dailinin
kės darbus, bet ir juos nusi
pirkti. 

Rasa Ibianskienė 
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• Miela, uošvį Joną Zoca-

ną 70-ojo gimtadienio proga 
sveikina Vincas ir Genovaitė 
Maciūnai, Philadelphia, PA. Ir ta 
proga aukoja $35 Lietuvos vai
kams. Sveikiname ir dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičiu glo
bos" komitetas, 2711 West 71 
Street, Chicago, IL 60829. 

• 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 Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (ak.) 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
6S41 S. Troy 8t., 

Chicago, EL 60629 
sekmadieniais 10:30 vai. ryto 

lietuviškos pamaldos 
ir sekmadienine mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys 
Tel. 708-386-3269 

• XI Lietuviu tautiniu 
šokiu šventė įvyks š.m. 
liepos 2 d., Hershey centre, 
Mississauga. Ontario (prie 
Toronto). Bilietų skaičius į 
šventę ir jos renginius yra 
ribotas. Todėl šventės rengimo 
komitetas skatina bilietus į 
šventę bei jos renginius už
sisakyti iš anksto. Šventės 
bilietų kainos: $20 (JAV) su
augusiems; $12 (JAV) vaikams 
iki 13 metų. Po šventinių po
kylių suaugusiems ir jaunimui, 
bilieto kaina yra $40 (JAV). 
Susipažinimo vakaras vyks 
liepos 1 d. Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina yra 
$16 (JAV). Bilietus galima 
užsisakyti skambinant V. Ta-
seckui tel. 1-905-824-4461 
arba J. Vingelienei tel. 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kant paštu, reikia pasiųsti 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival), kartu su nurodymu, 
kiek ir kuriam renginiui bilietai 
yra užsakomi, šiuo adresu: XI 
TŠŠ, 8015 S. Karlov, Chi
cago, IL 60652. tnm 

ADVOKATAS 
ONTAAAS F. ČEPtNAS 
M3oS.PuJsskiI«d., Chicago, ILM629 

Tel 773-562-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Almos fondui aukojo: 
A-a. tėvų Ernos ir Vytauto 
Sereikų ir močiutės Zuzanos 
Šereikienės atminimui Algis 
Sereika atsiuntė $310 auką 
Almos fondui. Almos vardu 
aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičiu globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siusti 2711 West 71 
Street, Chicago, IL 60629. 

• Pr ie i užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-2334335. (sk.) 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

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

• Eugenija Rackus, 
Chicago, IL, šelpia du vaikus 
Lietuvos našlaičius, pratęs-
dama paramą tiems vaikams, 
atsiuntė $300. P.B. Illingworth, 
New Haven, CT, globoja vieną 
našlaitį Lietuvoje. Pratesdama 
paramą kitiems metams, at
siuntė $275. Juozas ir Sigutė 
Užupiai, Worth, IL, globoja 
našlaite Lietuvoje. Šv. Velykų 
proga jai dovanų atsiuntė $150. 
Nijolė ir Leonas Maskaliūnai, 
Palos Heights, IL, globojamai 
našlaitei Lietuvoje atsiuntė $25 
dovaną šv. Velykų proga. Ro-
bert F. Kraye, Houston, TX, 
remia vieną studente-našlaite 
Lietuvoje. Jos stipendijai jis 
atsiuntė $250, su „matehing 
fund" galimybe. V. Kybartas, 
IL, atsiuntė $20 Lietuvos naš
laičiams. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame geriesiems rėmėjams! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas , 2711 West 71 
Street, Chicago, IL 60829. mm 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Regina Vai 
$100; Vida Bandis $240 tęsia 
mergaitės metinę paramą La
bai ačiū! „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TeL 847-537-7949. Taz 
ID# 36-3003339. 2x2*0 

• A.a. Adolfas Armalis 
mirė kovo 4 d., palaidotas kovo 
9 d. Memorial Park Cemetery, 
St. Petersburg, FL. Velionio 
atminimą pagerbdami, jo arti
mieji, draugai aukojo Lietuvos 
našlaičiams, tai: O. ir P. Miche-
levičiai, G. Sirutienė, L. Žvy-
nienė, S. Salienė, R. Usvaltienė, 
A. ir G. Dūdos, P. Vaškelienė, 
dr. D. ir R. Degėsiai, A. ir V. 
Gruzdžiai, S. Jokubauskas, A. 
ir A. Karniai, D. ir L. Siemaš-
kos, M. Abromaitienė, J. Adie-
nė, A. Balbatienė, J. Budzeika, 
A. Česnaitė, K. Gaižauskienė, 
kuh. dr. E. ir V. Geruliai, P. ir 
S. Jančiauskai, E. ir M. Kra
sauskai, D. ir K. Ostrauskai, E. 
Purtulienė, V. Staškus, A. ir J 
Šulaičiai, J. ir B. Taorai. S. 
Vaškienė, J. Vienužienė, dr. J. 
Volodka, L. Žitkienė, E. Min-
kūnienė, I. ir E. Slavinskai, A. 
Acienė, L. Balnienė, A. Bau-
kienė, P. Budininkas, V. ir A. 
Budrioniai, E. ir J. Dirginčiai, 
J. Gerdvilienė, J. Jarašienė, A. 
Kerbelienė, A. Kovera, R. Kri-
vienė, L. Kyrienė, J. Laba
nauskas, V. ir G. Meilai, R. ir 
J. Mikailos, E. Miknienė, V. 
Palčiauskienė, G. Puniškienė, 
M. Virbickienė, P. Zelba, K. 
Žostautienė, J. X, L. Kasdienė. 
Iš viso suaukota $1685. Reiš
kiame užuojautą velionio žmo
nai, artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Street, Chicago, IL 
60629. »6*w> 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Cirumea ir kriminalinės bylos 

6247 SJtedaie Avenue 
Chicago, D, 60629 
TeL 778-776-8700 

Tofl frse M hr. 660- 776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Sattad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
TeL 773-S84-0100. 

TaL SSO-SS7.0900, L—ont , IL 
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