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Ministrų kabinetą reikia 
kuo skubiausiai pertvarkyti 

Vilnius, kovo 5 d. (Elta) — 
Centristai siūlo esminiai kore
guoti valstybės politiką, be ki
ta ko, pertvarkant vyriausybę 
ir priimant taupymo biudžetą, 
sakoma penktadieni pavirtin
tame Centro sąjungos (CS) 
memorandume ,Apie būtiny
be koreguoti valstybės poli
tiką". 

Pasak centristų, „Lietuva 
atsidūrė finansinės, kartu ir 
politinės krizės prieangiuose". 
CS įsitikinusi, kad tam įtakos 
turėjo ne tik ekonomikos nuo
smukis Vakarų valstybėse ir 
krizė Rytuose, bet ir Lietuvos 
vyriausybės pavėluota reakci
ja į šiuos reiškinius. 

Dokumente kritikuojamas 
praėjusių metų pabaigoje pri
imtas šių metų valstybės biu
džetas: „Jis savo turiniu nėra 
nei programinis, nei nedefici
tinis, nors bandoma įrodyti, 
kad yra atvirkščiai". Taip pat 
kritikuojamos vyriausybės 
pastangos administraciniais 
metodais didinti biudžeto pa
jamas — keliant akcizus, skel
biant „žiaurias akcijas" mo
kesčių nemokėtojams. Pikti-

Lietuva per savaite 

retizuojamas. 

Baltarusijos prezidentas nori 
bendradarbiauti su Lietuva 

namasi, kad valstybės išlaidų 
ir mokesčių naštos mažinimo 
nesirengia imtis nei Seimas, 
nei vyriausybė. 

Centristai priekaištauja val
dančiajai koalicijai, kad Sei
mas beveik nesinaudoja gali
mybe kontroliuoti dabartinę 
vyriausybę. 

CS memorandume siūloma 
priimti taupymo biudžetą, 
griežtai reglamentuoti skoli
nimąsi ir kreditų naudojimą, 
iki minimumo sumažinti vy
riausybės žinioje esančius fon
dus, valstybes finansus pir
miausia naudoti socialinėms 
programoms ir darbo vietų 
kūrimui, suteikti savivaldy
bėms galimybes formuotisavo 
biudžetą. / 

Centristai įs i t ikinę kad tu- Bevi2 iH kelionių i Šengeno valstybe* proga Lietuvos Seimą romuose buvo surengta šventė, kurios svečiai galėjo 
retų būti sumažintas verslo ^ ^ į * * ! ' » u d o o u m f i į ^ . T * n t • W * k v l e n o j e i i minėtų valstybių. . 

. . . , . . . Nuotr.: Utnenio valstybių diplomatinių atstovybių pareigūnai gyvai aptarinėjo naująją bevizių kelionių 
priežiūros institucijų SIUUCIUS, t y , ^ e k a n a V o kitų valstybių patiekalų, ragavo vokiško bei prancūziško vyno (Kita) 
aktyvinamos lietuviškos pro-

feikcT rinkų Pasauxie *** Bevizės kelionės po Europą — 
Be to, c s tvirtina, kad turi daugelio lietuvių svajonė 

būti „reorganizuojama vyriau- Vilnius, kovo 3 d. (BNS- kelionėms. 
sybė". Šis pasiūlymas nekonk- Elta) — Lietuvos bevizis susi- Lietuvos piliečiai be vizų 

tarimas su keturiomis Senge- gali dar vykti į Austriją ir Ita-
no sutarties valstybėmis įsiga- liją. 

Minskas, kovo 5 d. (BNS) 
— Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka penk
tadienį, susitikęs su Minske 
viešinčiu Lietuvos užsienio 
reikalų ministru Algirdu 
Saudargu, pasiūlė Lietuvai 
parengti ir pasirašyti abiejų 
valstybių laisvosios prekybos 
susitarimą, kuris patenkintų 
valstybių norus ir „nepa
kenktų sąjungininkams bei 
bendrininkams". 

A Lukašenka pabrėžė, kad 
Lietuvos ir Baltarusijos san
tykiams didelės reikšmės tu
ri Klaipėdos jūros uostas. 10 
proc. per jį pervežamų krovi
nių yra Baltarusijos prekės. 

Krikščionys 
demokratai atsiribojo 

nuo energetikos 
skandalų 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Krikščionys demokratai pa
reiškė atsiribojantys nuo koa
licijos bendrininikų konserva
torių bei Pramonininkų kon
federacijos įsipareigojimų ir 
neprisiimantys atsakomybės 
už šių įsipareigojimų sukeltus 
padarinius, sakoma ketvirta-

• dienį išplatintame Krikščio
nių demokratų partijos valdy
bos pareiškime, kuriame reiš
kiamas susirūpinimas „nepa
tenkinama ir nepriimtina" pa
dėtimi energetikos srityje. 

Krikščionys demokratai no
ri, kad atsakingų pareigūnų ir 
asmenų, atstovaujančių verslo 
grupuotėms, veiklą ištirtų ne
priklausomos institucijos. 

Pastaruoju metu spauda ir 
dalis politikų ėmė kalbėti apie 
pernelyg didelę Lietuvos pra
monininkų konfederacijos va
dovo Bronislovo Lubio įtaką, 
priimant svarbius Lietuvos 
ūkiui sprendimus. Be to, dėl 
nesėkmių energetikoje spauda 
ir politikai ypač kritikuoja 
ūkio ministrą Vincą Babilių, 
kurį į vyriausybę yra atsiun
tusi Lietuvos pramonininkų 
konfederacija. 

1996 metais prieš Seimo rin
kimus konservatoriai ir Pra
monininkų konfederacija pasi
rašė susitarimą. Prieš tai pra
monininkai bendradarbiavo 
su valdžioje buvusia LDDP. 

A. Lukašenka sakė, kad Bal
tarusija nori didinti savo da
lį Klaipėdos uosto krovinių 
apyvartoje. 

Ministras A Saudargas pa
žymėjo, kad, nepaisant skir
tingos abiejų valstybių orien
tacijos — Lietuvos į Vakarus, 
o Baltarusijos į Rytus — ge
ros kaimynystės stiprinimas 
yra abiejų valstybių tikslas. 

Baltarusijos prezidentas, 
be kita ko, padėkojo Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui 
ir A. Saudargui už „griežtą 
nuostatą" dėl planų Lietuvos 
teritoryoje įsteigti radijo sto
tį, kuri perduotų laidas į Bal
tarusijos regionus. Ši radijo 
stotis, kurią ketina įkurti 
Lietuvos Seimo narys Riman
tas Pleikys, laidas rengtų „iš 
kraštutinių dešiniųjų politi
nių jėgų pozicijų", mano A. 
Lukašenka. 

„Perduokite padėką prezi
dentui Adamkui už tai, kad 
jis sužlugdė dešiniųjų radi
kalų mėginimą įsteigti anti-
baltarusišką centrą Lietuvo
je", sakė Baltarusijos vado
vas. 

„Mes nesikišame į niekieno 
reikalus, mes nemokome ir 
nepatarinėjame, kaip tvarky
tis valstybės viduje. Esame 
ištikimi demokratijos princi
pams. Demokratijos Baltaru
sijoje ne mažiau, nei pas kai
mynus", teigė A. Lukašenka, 
kurio diktatorišką valdymo 
būdą kritikuoja daugelis Va
karų demokratijų. 

* Baltarusija, dėl lesų 
trukumo neišgalinti pažy
mėti valstybės sienos su Lie
tuva, pritarė siūlymui Vilniui 
perimti ir užbaigti žymė
jimą, spaudos konferencijoje 
penktadienį pranešė Lietuvos 
UR ministras Algirdas Sau
dargas. Lietuva ir Baltarusija 
yra po lygiai pasidalijusios 
žymėti bendrą sieną. Lietuva 
jau pažymėjo 170 kilometrų 
ruožą iš jai priklausančių 320 
kilometrų, pinigų neturinti 
Baltarusija — tik 20 kilomet
rų. Pasak Lietuvos diplomatų, 
sienos nužymėjimas galėtų 
būti užbaigtas, gavus tam lėšų 
iš Europos Sąjungos PHARE 
programos bei kitų fondų. Per
nai iš valstybės biudžeto sie-

liojo be nesklandumų, teigia 
Užsienio reikalų ministerijos 
Vizų skyriaus vedėjas Gedimi
nas Šiaudvytis, kuris sakė, 
jog, praėjus trims dienoms 
nuo bevizio režimo įvedimo su 
Prancūzija, Portugalija, Vo-

Dėl spaudos pranešimų, 
kad ne visi Italuos pasienio 
pareigūnai yra informuoti 
apie bevizio režimo įvedimą, 
G. Šiaudvytis siūlė nedaryti 
apibendrinančių išvadų. 

„Lietuvos rytas" pabandė 
kaetija ir Graikija, ministerija įsitikinti, ar issijlMč Lietuvos 
negavo jokių piliečių nusi- piliečių viltys be suvaržymų 
skundimų ar kitos informaci- keliauti po Vakarų valstybes, 
jos, jog sudaromos kliūtys jų Kovo 1 d. dienraščio žurnalis-

Lietuvos ir užsienio lietuviai 
ieško bendro kelio 

Vilnius, kovo 5 d. (Elta) — kiant jų palankumo Lietuvai. 
Lietuviai, kokioje pasaulio L. Rugienienė informavo, 
vietoje begyventų, visada turi kad šį kartą komisijos posė-
jaustis lietuviais, teigia Lietu- džiuose ypač daug dėmesio 
vos Respublikos Seimo pirmi- buvo skiriama vaikų ir jauni-

tas keturis kartus kirto pieti
nę ir rytinę Šengeno valstybių 
sienas ties Šveicarijos ir Itali
jos bei Slovėnijos ir Italijos pa
sieniu. Iš keturių bandymų du 
buvo nesėkmingi. Italijos pa
sienio policijos pareigūnai at
sisakė praleisti be vizos ke
liaujantį Lietuvos pilietį, nors 
buvo praėjusios jau 2 savaitės 
po bevizio režimo sutarties pa
sirašymo ir 4 dienos po prezi
dento Valdo Adamkaus vizito 
Italijoje. 

Italijos pasienio karininkas, 
žvilgtelėjęs į kompiuterį, pa
aiškino, kad be vizų gali ke
liauti tik latviai ir estai. Itali
jos Užsienio reikalų ministeri
jos tarnautojai teigė, jog aukš
tų pareigūnų pasirašyta bevi
zio įvažiavimo sutartis kuri 
laiką dar „keliauja" biurokra
tiniais keliais. 

ninko pavaduotojas, Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovų komisijos pirmininkas 
Feliksas Palubinskas. 

Prieš keletą metų įsteigta ši 
komisija ir rūpinasi bendrais 
visų lietuvių reikalais, stipri
na tarpusavio ryšius, aukš
čiausiu — valstybės — lygiu 
stengiasi spręsti svarbiausias 
problemas. Komisijai, kaip 
numatyta įstatuose, vadovau
ja du pirmininkai, šiuo metu 
tai — F. Palubinskas (Lietu
va) ir Liuda Rugienienė. 

Visą šią savaitę Vilniuje vy
kusių posėdžių darbas buvo 
apibendrintas kovo 5 d. Seime 
surengtoje spaudos konferen
cijoje. 

F. Palubinskas labai gerai 
įvertino JAV LB veiklą, 
sprendžiant svarbius politi
nius Lietuvos valstybės klau-

mo auklėjimo klausimams, 
kalbėta apie mokyklos, Baž
nyčios, skautų, ateitininkų, 
valančiukų, maironiečių ir ki
tų organizacijų vaidmenį. 
„Mes, savo vaikus auginam 
Amerikos piliečiais ir susipra
tusiais lietuviais patriotais. 
Lietuvoje, kaip pastebėta, jau
nimo švietimas ir auklėjimas 
dar nėra tapęs pirminiu daly
ku. Skirtingi požiūriai į verty
bes labai trukdo jaunimui 
bendrauti", sakė komisijos 
pirmininkė. 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė 
pasidžiaugė bendrų kultū
rinių projektų sėkme. Pirma
sis toks projektas — Martyno 
Mažvydo minėjimai Ameri
koje tebevyksta ir dabar. Ant
ras bendras projektas — Vin
co Kudirkos minėjimai. Prie 

simus. „Išnaudodami savo jų prisidėti ketina ir Kanados 
galimybes, Amerikos lietuviai lietuviai. Tebevyksta dialogas 
aktyviai remia Lietuvos siekį 
stoti į NATO, pripažįsta tai 
kaip svarbiausią Lietuvos 
saugumo garantiją, šiai veik
lai labai naudingi ir komisijos 
posėdžiai", sakė jis. Pasak F. 
Palubinsko susitikimuose su 
Užsienio reikalų, Krašto ap
saugos ministerijų vadovais 
buvo gauta naujos informaci
jos apie Lietuvos pasirengimą 
stoti į NATO, kuri bus panau
dota Amerikoje, rinkėjų vardu 
„spaudžiant" JAV Kongreso 
atstovus ir senatorius, sie-

dėl Amerikoje sukauptų ar
chyvų perdavimo Lietuvos in
stitucijoms. Jau rengiamasi 
užsienio lietuvijos šokių šven
tei, kuri vyks Kanadoje kitais 
metais liepos pirmosiomis die
nomis. Ketinama pasikviesti 
šokėjų ir iš Lietuvos. 

Į Eltos korespondentės klau
simą, ar neišblėso pernai pa
reikštas R. Narušienės suma
nymas imtis veiksmų, kad 
kuri nors Amerikos kino stu
dija sukurtų filmą apie gink
luotą Lietuvos pasipriešini-

nai su Baltarusija žymėti Lie- mą sovietinei okupacijai, R. 
tuvos vyriausybė skyrė 3.8 Naruiienė atsakė, kad „viltis 
mln. litų, ii ES PHARE pro- — neišblėso, ji gyva, tačiau 
gramos tam gauta 3 mln. da<* neaišku, kur surasti lėšų 
ECU. (BNS) šiam projektui". 

Klaipėdos apskritis 
ruošiasi dideliam 

potvyniui 

Klaipėda, kovo 4 d. f BNS) 
— Klaipėdos apskrityje spe
cialiosios tarnybos bei kariuo
menė pradėjo ruoštis dideliam 
pavasario potvyniui. Metereo-
logai spėja, kad kitos savaitės 
pradžioje prasidėsiantis pot
vynis prilygs prieš 5 metus 
buvusiam itin dideliam potvy
niui. 

Civilines saugos vadovai pa
prašė ir kariškių pagalbos. 
Savo turima technika gelbė
tojai galėtų evakuoti per 3,000 
gyventojų. 

Numatoma, kad Šilutės ra
jone dviejose vietose vandens 
lygis Nemune per potvynį pri
lygs beveik stichinei nelaimei. 
Vandens lygis ant Šilutės -
Rusnės užliejamo kelio ruožo 
gali siekti net 80 cm. 

Gelbėtojai susirūpinę dėl 
upes sukausčiusio storo ledo 
bei keliais sluoksniais suša
lusio ledo ant 10,000 hektarų 
pievų, kurios buvo užlietos 
žiemą per stiprų atlydį. Atši
lus orams ir pakilus vandens 
lygiui upėse, išsijudinusio le
do' luitai, slinkdami per kai
mus, gali nuversti pastatus 
bei geležinkelio tiltus. 

Penktadienį civilinės saugos 
specialistai karinių oro pajėgų 
(KOP) sraigtasparniu pradėjo 
žvalgyti vietoves, kuriose susi
kaupę ledai. Pastebėjus di
džiules sangrūdas, trukdan
čias vandens judėjimui, bus 
prašoma kariškių jas susprog
dinti. 

* Aplinkos ministras Al
gis Čaplikas pranešė prem
jerui Gediminui Vagnoriui, 
kad penktadienį įteiks prezi
dentui atsistatydinimo raštą. 
Premjeras G. Vagnorius ket
virtadienį pareiškė nesiūly
siąs aplinkos ministro atsista
tydinimo, atsakomybę palik
damas Centro sąjungai ir pre
zidentui (ministrą, premjero 
teikimu, skiria ir atleidžia 
prezidentas; be to, ministras 
gali pats atsistatydinti). Cent
ristai praėjusią savaitę atšau
kė aplinkos ministrą A. Čap
liką iš vyriausybės po Centro 
sąjungos ir Konservatorių par
tijos vadovų susikirtimo. 

* Vilniaus I apylinkės 
teismo antstolių kontora 
penktadienį areštavo visas 
„Lietuvos energijos" sąskaitas 
bankuose. Manoma, kad tai 
padaryta dėl energetikų įsi
skolinimo Ignalinos AE. Gruo
džio mėnesį teismas priteisė 
„Lietuvos energijai" sumokėti 
IAE apie 250 mln. litų. Dsi šiol 
skola negrąžinta. Energetikai 
kritinėje finansinėje padėtyje 
dėl iš Baltarusijos neatgauna-
mų skolų — už elektros ener
giją Baltarusija Lietuvos ener
getikams skolinga apie 450 
mln. litų. (BNS) 

* Sutr ikus finansavimui, 
Lietuvos diplomatinėse ats
tovybėse užsienyje ėmė stigti 
pinigų net būtiniausioms iš
laidoms. Kai kurių ambasadų 
diplomatai antrą mėnesį Lie
tuvai atstovauja net negauda
mi atlyginimų. Pasak Užsie
nio reikalų ministerijos sekre
toriaus Arnoldo Miluko, pini
gų užtenka tik būtiniausioms 
išlaidoms — mokama už elek
tros energiją ir telefonus. Vi
soms ambasadoms uždrausta 
pirkti naują įrangą, baldus, 
automobilius. Pinigus pir
miausia skiriant atstovybėms 
išlaikyti, lėšų beveik negauna 
Lietuvos atstovavimo užsieny
je programa. Smarkiai ,,ap
karpyti" finansai Lietuvai da
lyvauti tarptautinėse organi
zacijose, saugumo funkcijoms. 

* Seimo narys Rimantas 
Smetona siūlo panaikinti 
tris ir daugiau vaikų auginan
čių šeimų skolas už komunali
nes paslaugas. Atitinkamas 
įstatymo projektas įregistruo
tas Seimo posėdžiu sekretoria
te. R. Smetonos žiniomis, Lie
tuvoje yra keli tūkstančiai 
daugiavaikių šeimų, turinčių 
skolų už gyvenamųjų patalpų 
nuomą, komunalines paslau
gas. Kartu su delspinigiais šių 
šeimų įsiskolinimas paslaugas 
tiekiančioms savivaldybėms 
siekia daugiau kaip 4 mln. 
litų. 

* Apie 6 procentai, arba 
p e r 96,000 Lietuvos dirban
čiųjų, dėl ekonominės situaci
jos yra priversti dirbti dar ir 
papildomą darbą. Papildomą 
darbą turi beveik 2,500 darb
davių, per 33,000 samdomųjų 
darbuotojų bei per 47,000 dir
bančiųjų savo ūkyje. Statisti
kos departamento duomeni
mis, 57 proc. papildomą darbą 
dirba žemės ūkyje, apie 37 
proc. — paslaugų sferoje ir 6 
proc. statyboje bei pramonėje. 
Papildomo darbo dažniausiai 
ieškosi kvalifikuoti žemės, žu
vininkystės bei žvejybos darbi
ninkai ir protinio darbo dar
buotojai, tokie kaip vyriausieji 
pareigūnai ir valdytojai, spe
cialistai, technikai bei tarnau
tojai. <Elu> 

* Vilniuje viešintis Rusi
jos kul tūros ministras vla-
dimir Jegorov penktadienį su
sitikime su prezidentu Valdu 
Adamkumi pareiškė teigiamai 
vertinąs galimybę kelerius 
metus Lietuvoje rodyti Mask
voje saugomus dokumentus, 
susijusius su Lietuvos istorija. 
Tarp jų būtų ir Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystes istori
niai dokumentai, pirmiausia 
— Lietuvos Metrika 

* Konstitucinis teismas 
(KT) nustatė, kad įstatymas 
dėl buvusių KGB darbuotojų 
darbinės veiklos apribojimo 
neprieštarauja Konstitucijai, 
tačiau jame numatyta prezi
dento sudaroma komisija nea
titinka Konstitucijos nuos
tatų, nes neužtikrina galimy
bės kreiptis į teismą. Praėju
sių metų vasarą priimtame įs
tatyme numatoma, jog prezi
dento sudaryta komisija turė
tų spręsti, kuriems buvusiems 
KGB darbuotojams netaikyti 
ribojimų dirbti. Sausio 1 d. įsi
galiojęs įstatymas draudžia 
buvusiems SSRS valstybes 
saugumo komiteto pagrindi
niams darbuotojams dirbti kai 
kuriose valstybinėse instituci
jose ir privačiose struktūrose. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį ..neno
rom" priėmė aplinkos ministro 
Algio Čapliko atsistatydinimą. 
Prezidentas padėkojo minist
rui, kuris, V. Adamkaus teigi
mu, „atliko didelį darbą reor
ganizuojant ministeriją, subū
rė kvalifikuotus žmones". Cen
tristas A. Čaplikas sakė, kad 
jo atsistatydinimas buvo „lo-
giškiausias žingsnis" po val
dančiųjų konservatorių ir cen
tristų kivirčo. 

* P e r pastarąjį pusmeti 
labiausiai nukrito visuome
nės pasitikėjimas vyriausybe 
ir Seimu, o pasitikėjimas pre
zidento institucija šiek tiek iš
augo. Remiantis „Baltijos ty
rimų" ir „Gallup" sudaryta 
Lietuvos visuomenės instituci
jų paskutinio pusmečio popu
liarumo lentele, labiausiai 
smuko pasitikėjimas vyriau
sybe — net 11 proc. Seimo po
puliarumas sumažėjo 7 proc. 
Pasitikėjimą0- prezidento tar
nyba per pastarąjį pusmetį 
padidėjo 1 proc. Pasitikėjimas 
savivaldybėmis nusmuko 4 
proc. 

* Lietuvos laisvės sąjun
gos (LLS) vadovas Vytautas 
Šustauskas. Vilniaus 3-osios 
apylinkės teismo sprendimu, 
penktadienį 15 parų uždary
tas į areštinę. Išnagrinėjęs ad
ministracinę bylą, teismas pri
pažino V. Šustauską kaltu 
pažeidus susirinkimų įstaty
mą ir dėl policijos teisėtų rei
kalavimų nevykdymo. LI,S va
das teismui tvirtino, jog „Uba
gų balių" organizavo ne jis, o 
LLS valdyba, ir prašė į teismą 
kviesti šios partijos vadovybę. 
„Nuteiskit. uždarykit partiją, 
juk nė vienas narių neatsisako 
sėdėti kalėjime", teigė V. Šus
tauskas. 'BNS' 

KALENDORIUS 
Kovo 6 d : Gerasimas. Kolete. 

Rožė. Raminta, Norvilas. 
Kovo 7 d.: Parpetua. Felicita. 

Rimtautas, Vaidilutė 
Kovo 8 d. Šv Jonas Dievo: 

Beata. Kovas, Vaižgantas. Gaud-
vilė 1920 m. Lietuvos Respublikos 
Ministrų kabinetas pneme nutari
mą dėl Lietuvos Telegramų Agen
tūros (ELTA) įsteigimo 1921 m. 
Estija pripažino Lietuvą cic jun* 

http://SKB.Xft.ItS
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Gavėnios susikaupimas įvy
ko vasario 20 d. Ateitininkų 
namuose Lemonte. Aldona 
Kamantienė padėkojo visiems 
ateitininkams, skautams ir 
svečiams susirinkusiems pra
leisti šeštadienį Dievo akivaiz
doje tokie, kokie mes esame. 
Kaip Rita Vencloviene paskai
tė eiles iš 139 psalmės, kurioje 
sakoma: „Viešpatie, ištyrei 
mane ir pažįsti. Žinai, kada 
atsisėdu ir kada atsistoju, iš 
tolo supranti mano mintis. 
Stebi mano žingsnius ir mano 
poilsį, pažįsti visus mano ke
lius". 

Aldona Kamantienė supa
žindino su susikaupimo dienos 
pravedėju kun. Rimantu Gu
deliu. Jis gimė Panevėžyje, 
dirbo su ateitininkais, vadova
vo ir rūpinosi Berčiūnų sto
vykla. Dabar yra vikaras Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
(Marąuette Park) parapijoje ir 
tęsia teologijos bei filosofijos 
studijas. 

Kun. Gudelis savo kalbą 
pradėjo primindamas, kad 
paskutinieji šimtmečiai buvo 
neramūs laikai. Du pasauli
niai karai, Hirosima, įvairūs 
konfliktai, žydų genocidas, ne-

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Prieš dvejus metus, pirmąjį 
kovo šeštadienį, šiame sky
riuje buvo išspausdintas šios 
redaktdrės pirmasis medžia
gos sutelkimas. Kaip visada, 
žmogus laimingas ir užimtas 
darbais, laikas nejučiom pra
bėga. 

Sis puslapis, jau daugelį me
tų skiriamas mums laikraščio 
vadovybės, prie kurio gyvos 
dvasios prisideda jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai ateitininkai iš abipus 
Atlanto. Be visų bendradarbių 
pastangų, jų rašytų korepon-
dencijų, šis skyrius negalėtų 
tesėti ir man nebūtų ką ska
tinti, kam padėkoti! Visiems, 
prisidedantiems prie mūsų 
puslapio turinio, esu dėkinga 
už bendradarbiavimą. 

Ne kiek mažiau dėkinga ir 
Irenai Regienei, su kuria mes, 
kaip dvejų moterų komanda, 
atliekam ateitininkams svar
bų spaudos darbą. Irena prisi
deda prie medžiagos rinkimo, 
taiso kalbą, laužo medžiagą. O 
besidarbuodamos matome, 
kad išeivijos ateitininkams 
yra būtina turėti savo leidinį. 
Ši būtinybė ne kartą minėtą 
ne viename renginyje, ne vie
name ateitininkų susibūrime. 

Todėl atei t ininkai , kurie 
domisi mūsų spaudos rei
kalu, kviečiami į pasitari
mą ši u metų kovo 12 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. Pa
sitarime dalyvaus kompiute
rio žinovai Vytautas Narutis, 
Arvydas Tamulis ir Pranas 
Pranckevieius vietiniai) ir 
prie mūsų skyriaus bei kitos 
lietuvių spaudos prisidedantis 
dr Romualdas Kriaučiūnas 
(atvykstantis iš Lansing. MI). 
Bus proga ne tik išgirsti ko
kios mūsų galimybės naudotis 
kompiuterio tinklais, bet ir 
progą išreikšti nuomones, pa
teikti pasiūlymus dėl ateiti
ninkų ryšių palaikymo išeivi
joje ir su Lietuva. Vakarą 
praves šio skyriaus redaktorė. 

ramumai. Už šiuos įvykdytus 
nusikaltimus, popiežius Jonas 
Paulius II atsiprašė už krikš
čionių padarytas klaidas. Iš 
nuodėmių sužaloto tūkstant
mečio pereiti į naująjį tūks
tantmetį yra ilgas ir sunkus 
kelias. 

Toliau kunigas tęsė kalbą 
apie maldą. Jis pabrėžė, kad 
kiekvienas skirtingai meldžia
si savo kultūrinėje terpėje. 
Malda neturi būti atskirta 
nuo mūsų gyvenimo. Sukal
bėti rožinį ar litaniją yra ge
rai, bet su malda žmogus turi 
pakeisti savo gyvenimą. Ne
svarbu kųr jis bebūtų, pasto
vumas maldoje išsaugoja ryšį 
tarp Dievo ir žmogaus. Malda 
turi būti nuolankus pokalbis 
su Dievu, išpažįstant savo 
silpnybes. Kaip pavyzdį, kuni
gas davė fariziejams ir muiti
ninko maldą. Pirmasis — save 
gyrė, o antrasis nedrįso nė 
akių pakelti į dangų. Maldos 
pagerinimui daug padeda Šv. 
Rašto skaitymas ir šventųjų 
maldos. 

Toliau kun. Gudelis kalbėjo 
apie tris šio šimtmečio maldos 
milžinus: Aleksandrą Menes, 
brolį Roger, ir motiną Teresę 
iš Kalkutos. Kaip romėnų ka
reivis prašė Jėzų, pagydyti jo 
sergantį tarną, taip Aleksand
ras Menes savo malda krei
pėsi į Dievą, dėl kitų vargų ir 
nelaimių. Jo maldos bruožas 
altruistinis, išsivadavęs iš sa
vimylos, pamiršęs save. 

Brolis Roger iš Taizės (Pran
cūzijos) yra populiarus ne tik 
pasaulio jaunimo tarpe, bet ir 
Lietuvoje. Kai po II pasaulinio 
karo Europoje buvo sudėtinga 
padėtis, tautos kariavo, viena 
su kita buvo susikiršinusios, 
brolis Roger savo dvasine 
trauka subūrė įvairių tikybų 
bendruomenę, kurioje daly
vauja katalikai, ortodoksai, 
protestantai ir kiti. Anot bro
lio, malda yra pasinėrimas į 
Dievo gelmes, maldos tyloje ir 
kontempliacijoje randama tik
roji laimė. 

Trečioji, visam pasauliui ge
rai žinoma, motina Teresė iš 
Kalkutos. Jos malda buvo vi
sas jos gyvenimas. Kristus, 
vargšai ir malda buvo neat
skiriami trys dalykai jos gyve
nime. 

Kun. Gudelis sakė, kad mes 
meldžiamės žydiškai. Kai 
klausomės Dievo žodžio litur
gijos pradžioje, klausome kaip 
žydai klausėsi sinagogoje. Kai 
prieiname prie Duonos laužy
mo, pereiname į krikščioniš
kąją maldą. Maldoje neturi 
būti prievartos, ji turi savaime 
pereiti iš vienos kultūros į 
kitą. Kaip pavyzdį kunigas pa
minėjo Prahos Kūdikėlį. Jis 
buvo atvežtas į Čekijos sostinę 
Austrijos-Vengrijos imperijos 
laikais. Čekams tai reiškė 
prievartą, okupaciją. Prahos 
Kūdikėlis nėra toks populia
rus Čekijoje, koks Jis yra žino
mas ir garbinamas visame pa
saulyje. Kitas pavyzdys yra 
palaimintos seselės Faustinos 
(Kowalska) Kristaus vizija iš 
kurio krūtinės šviečia balti ir 
raudoni spinduliai. Kadangi ši 
vizija įvyko Vilniuje, lenkai ją 
interpretavo kaip tautinį įvykį. 

Kita mintis, kurią kun. Gu
delis iškėlė, yra kaip kiekvie
na tauta skirtingai vaizduoja 
Kristų savo mene. Lietuvių 
Dievas yra Rūpintojėlis, 

Dijana Kancienė, energinga Obelių ateitininkisko jaunimo organizatore ir 
vadovė, su gavo dukrytėmis 1998 m. vasara. Romualdo Kriaučiūnu pasi
kalbėjimas su Dijana buvo išspaudintas š.m. vasario 27 d. „Draugo" lai
dos „16 ateitininkų gyvenimo* puslapyje. 

LIETUVOS ATEITININKŲ VEIKLOS 
ŽINIOS 

niųje seminaras Europos są
junga?". Balandžio 9-11 d. ir 
balandžio 17 d. Kaune numa
tomi ideologiniai kursai. Ge
gužės 1 d. Vilniuje vyks bai
giamieji ideologiniai kursai. 
Liepos 2-6 d. ir liepos 30 -
rugpjūčio 3 d. Baltriškėse 
vyks dvasingumo stovyklos. 

Lietuvos studentų 
kalendorius 

Studentų ateitininkų sąjun
gos valdyba planuoja įvairius 
renginius. Vasario 16-os mi
nėjimai, kuopų vadovų susi
tikimas su SAS centro valdy
ba vasario 27 dieną ir kovo 2-
os dienos ideologiniai kursai Studentų ateitininkų vasaros 
Vilniuje praėjo sėkmingai. Ko- akademija numatoma rugpjū-
vo 12-14 d. Palemono Sale- čio 15-22 d., o rugsėjo 3-5 d. 
ziečių vienuolyne vyks vadovų vyks SAS suvažiavimas Vil-
kursai ir kovo 20 dieną Vii- niųje. 

Skausmingoji Dievo Motina — paliks Sadūnaitė, Katalikų 
Pieta, Nukryžiuotasis. Šie yra Bažnyčios kronika, Kryžių 
kenčiantys įvaizdžiai. Kai tuo kalnas, kurie tapo žinomi ir 
tarpu Amerikoje kryžius yra 
vaizduojamas su prisikėlusiu 
Kristumi. Ortodoksų pasau
lyje kilo ginčas dėl ikonų, ar 
galima tapyti Dievą. Gavus 
teigiamą ginčo nutarimą, jų 
Kristus, Marija ir Šventieji 
yra supaprastinami, rimti, be 
saldumo. Rusų tauta prie visų 
valdžių kentė vargus. Jų tarpe 
yra populiarūs šv. Jurgis ir šv 
Mykolas — simboliai kovojan
tys už socialinį teisingumą. 
Japonija savaip vaizduoja 
šventuosius. 

Po kun. Gudelio kalbos apie 
maldą, buvo Kristaus kry
žiaus keliai, kuriuos skaitė Bi
rutė Vindašienė ir Kęstutis 
Ječius. Sugiedojus „Alyvų dar
želyje" ir „Kristau, atmink 
mane savo karalystėje", buvo 

už Lietuvos ribų. Dabar, atga
vus laisvę, Lietuvoje yra stato
mos didžiulės bažnyčios, lyg 
norima parodyti, kad ji dar 
tebėra kovojanti. Kai kuriems, 
po 50 metų represijos dar vis 
sunku pakeisti galvojimą. 
Bažnyčia elgiasi lyg dar būtų 
prispausta. Ji turėta princi
pingai prašyti kas ja; priklau
so. Panašiai yra su ateitinin
kais ir skautais. 

Prieš susitaikyiro sakra
mentą kun. Gudelis trumpai 
kalbėjo kaip popiežius kviečia 
kreipti savo žvilgsnį į Jėzų 
Kristų. Gavėnia yra geriau
sias laikas atgailai;ti. Iki ket
virto šimtmečio tikintieji 
krikščionys atlikdavo išpažintį 
tik padarius dideles viešas 
nuodėmes, už kūnas turėjo 

Moksleiviai kviečia 
moksleivius 

Lietuvos moksleivių asocia
cijos pirmininkas Sigitas 
Jurkštas teigia, kad asociacija 
nori užmegzti ryšius su moks
leiviais ateitininkais. Šiuo rei
kalu kreipiasi į moksleivius 
per interneto paštą ir "kviečia 
atsiliepti. 

Šv. Kazimiero vigilija 
Trečiadienį, kovo 3-ios die

nos vakare, vyko susipažini
mas su šv. Kazimieru. Arki
katedroje 6 vai. vak. buvo au
kojamos šv. Mišios, po kurių 
kupolo salėje jaunimas susi
rinko susipažinti su šventojo 
gyvenimu ir jo idealais. Vyko 
diskusijos idealų aktualumu 
šių dienų jaunimui. Dalyvavo 
kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, ateitininkai, Šv. Jono 
Kalvarijų, Šv. Jokūbo ir Pily
po bei kitų jaunimo bendruo
menių nariai. 

Skelbiamas konkursas 
Studentų ateitininkų sąjun

gos valdyba skelbia konkursą 
sukurti vasaros akademijos 
programą studentams ateiti
ninkams. Iki gegužės 1 dienos 
prašomi pateikti projektus. 

Jubiliejaus minėjimas 
Lietuvos ateitininkų atkūri

mo dešimtmetis jau čia! Jubi
liejų paminėti žadama liepos 
24-25 d. Kaune. Jubiliejų pa
minėti sudarytas komitetas iš 
sąjungų atstovų, Federacijos 
ir Tarybos narių, vietovių at
stovų, ir pan. Komitetui laiki
nai vadovauja Federacijos pir
mininkas Vygantas Malinaus
kas. Nors programa visiems 
bendra, rengėjai atsižvelgia į 
amžiaus skirtumus ir yra pro
gramos dalių, pritaikytų jau
nimui, moksleiviams ir stu
dentams drauge su sendrau
giais. L.Š. 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 S t Kenosha, W l 5 3 1 4 2 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

tylos minutės, kiekvienas tu- gauti vyskupo arba diakono 
rėjo progos pamąstyti, pasi- atleidimą. Nuodėmei padaryti 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

melsti psalmių žodžių pos
mais. 

Pasibaigus pietų pertraukai, 
sugiedojus „Ką padarėte vie
nam", — kun. Gudelis tęsė 
pašnekesį apie skirtingas mal
das. Jis paskaitė eiles iš Dovi-
do 103-ios psalmės, kurioje 
karalius garbina Viešpatį ir 
Jam dėkoja už sukurtą valsty
be. Kitoje psalmėje Dovidas 
dėkoja Viešpačiui už krašto 
laisvę, gerumą ir ištikimybę. 
O trečiosios psalmės pavyz
dyje Dovidas prašo Viešpatį 
begalinio gailestingumo ir at
siprašo Viešpatį už žydų tau
tos neištikimybę. Tai trys 
skirtingos maldos — garbini
mas, dėkojimas ir prašymas. 

Kun. Gudelis pabrėžė, kad 
Lietuvoje buvo keturi krikš
čioniškojo gyvenimo periodai. 
Pirmieji kryžiuočiai į Lietuvą 
krikštą nešė ne su meile, bet 
su kalaviju. Jų tikrasis tikslas 
buvo politinių sienų plėtimas. 
Polonizacijos laikotarpiu buvo 
politinis krikštas. Per tą 
krikštą Lietuvoje sulenkėjo 
dvarų nuotaikos. Rusifikacijos 
periodo metu buvo uždaryti 
vienuolynai, universitetai, 
aukštosios mokyklos. Tiktai 
žemaičiai nepasidavė. Vysk. 
Valančius atidarė seminariją, 
Kražių gyventojai ėjo savo 
krauju ir gyvybe ginti savo 
tikėjimą nuo carinės priespau
dos. 

Sovietizacijos laikais Bažny
čia priešinosi ir kovojo prieš 
pavergėją. Lietuvos istorijoje 

reikia trijų dalykų. Pirma — 
pilnas proto pažinimas, antra 
— pilnas valios pritarimas ir 
trečia — blogis įvykdytas di
deliuose dalykuose. 

Po išpažinčių klausymo ir 
sukalbėto rožinio, buvo dalyr 
vių klausimai ir kunigo atsa
kymai. 

Pirmas klausimas: ,Ar tikite 
stebuklais?" Kunigas atsakė, 
kad tiki, bet nebūtina tikėti, 
nes tai nėra Bažnyčios dogma. 
Ar išklausytos šv. Mišios tele
vizijoje užsiskaito. Atsakymas 
— šv. Mišios užsiskaito tada, 
kada tikintysis negali dėl rim
tos priežasties dalyvauti as
meniškai. Prašymas paaiškin
ti apie atlaidus. Anksčiau no
rint gauti atlaidus reikėjo ke
liauti į Jeruzale. Tryliktame 
šimtmetyje, šv. Pranciškus 
Asyžietis gavęs popiežiaus lei
dimą, pradėjo praktikuoti Por-
ciunkulio atlaidus. Ką reiškia 
Dievo Motinos širdis perdurta 
septyniais kalavijais? Septyni 
kalavijai simbolizuoja septy
nias didžiąsias nuodėmes. O 
kaip su ėmimu šv. Komuniją į 
rankas? Komunijos ėmimo bū
das yra paliktas nuspręsti 
vyskupų konferencijai. 

Kun. Rimantas Gudelis Ga
vėnios susikaupimo dieną už
baigė šv. Mišiomis. Šio šešta
dienio dalyviai išsiskirstė pa
kilia nuotaika pagarbinę Vieš
patį Dievą mintimis, apmąs
tymais, malda ir giesmėmis. 

Saulė Jautokaitė 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTVJ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
Tmtey Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-246-0087 arba 706-246-6581 
6449 S. Putasto Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

3800 Hkjhland Ave., Ste. 201 
(skersai gatve* nuo Good Samarttan tgoranfe) 

Downen Grova, IL 60515 
T a i 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

7 7 3 - 7 7 8 6 9 8 9 arba 773-489-4441 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraklinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hadam. Prttaarte*. IL 60455 

Tai. 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ta i 7 0 8 6 5 2 4 1 5 9 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 5 0 * Ava.. Cicero 

Kasdton 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trafaj. Sestad 11 -4 v p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S . Kedzie Ava. 
CWcago.IL 60652 
Tat. 7 7 3 4 3 4 - 2 1 2 3 

Valandos pagal susitarimą 
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

DR. DOMAS LAPKUS 
vidaus ir plaučių ligos 

1 5 3 0 0 VVeet Ave. 
Or landPark 

7 0 8 - 3 4 8 - 8 1 0 0 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJter S t , Lemont IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

JofietlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9 3 5 6 S . Roberte Road 
HickoryHaJs 

Te l . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 S t . Lemont IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospttal 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

TaL 630-257-2265 

Cardiac Diagnosia, LTD. 
6132S. KedzieAva. 
Chicago, IL 60629 
Tet. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
TaL 773-735-1540 arba 773-4344440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PPUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

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

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

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

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

ir Ljbertyville 

DR. DANA MSAUKUS 
Dantų gydytoja 

8 2 5 S. Mannheim Rd. 
VVeetcneeter, IL60154 

Te l . 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S KedzlaAve. 

Vai.: antrd 2-4 v.p.p ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
SeStd. pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-776-2880 
Namų tai. 706-446-5545 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 8 3 S t , Buroank, IL 
Tol-706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St , CMcaoo. IL 
Tat. 773-735-5558 

4707 S. Gflbert. La Granga. IL 
Tai. 706-3524487 

DR. PETRAS 2UOBA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Kab. tel . 773.586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVeet 63rd Street 

Vai pitmd. ir katvd 3 v p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis • susitarus 

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
4647 VV. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 708-422-8260 

LOJA BAL.ClONAIT£f O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Htils, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Av«. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rooerts Rd., Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

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

Napervitle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

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

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

TeJ. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 et Ava. 
Hobart. IN 46342 Fax B •47-5279 

947-6236 

NUOLE STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Crosa Profeasional Pavtlon 

3 fl. South 
Lithuanian Plaza Ct. at CaMomia Ava. 

Cracago. IL 80629 
Tel. 7 7 3 4 7 1 - 7 8 7 9 

http://CWcago.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Reaguodama \ Europos 
užsta tytus mokesčius JAV 
bananams, Clinton vyriau
sybė žada uždėti 100% mokes
čių tarifą kai kuriems Europos 
importams ir nebeleisti Con
corde lėktuvui nusileisti JAV-
ėse. Kritikai rūpinasi, kad tai 
gali pradėti pasaulinio masto 
prekybos karą, kuris gali su
kelti ekonominę krize. (WSJ) 

•Respublikonų vadai re
mia biudžeto planą, kuris 
smarkiai suvaržytų Kongre
so rankas išleisti daugiau pi
nigų. Planas uždraus Kongre
sui išleisti Sočiai Security 
pajamų perteklių, finansuoti 
kitas programas. (WSJ) 

•JAV gyventojai vis la
biau traukiasi nuo dalyva
vimo rinkimuose, praneša 
Committee for the Study of 
the American Electorate. 
1998 m. rudenį tik 38.5% ga-
linčiųjų balsavo rinkimuose. 
Tai žemiausias procentas nuo 
1942 m., o 1996 m. prezidentų 
rinkimuose balsavo mažiau
sias procentas galinčiųjų nuo 
1924 m. (Wash. Times) 

•Galima nusta ty t i moters 
krū t ies vėžį ir palinkimą į 
krū t ies vėžį, analizv^iant 
moters plaukų pavyzdį, pra
neša tyrinėtojai. Nors tai yra 
nauja technika ir dar reikia 
daugiau tyrinėjimų, spėjama, 
kad tai bus artimoj ateity 
plačiai naudojama. (WGN) 

•Kosovo serbai ir albanai 
toliau kovoja, ir Clinton va
dovybė išsiuntė Bob Dole į 
Balkanus tarpininkauti. Ta
čiau serbai nesutinka parū
pinti Dole vizos. CWSJ) 

•Marinų pilotas buvo 
iš te is intas dėl praeitais 
metais įvykusios Italijos 
Alpėse slidinėjimo keltuvo 
tragedijos. Dvidešimt žmonių 
žuvo, kai jo lėktuvas užkabino 
slidinėtojų gondolos lyną, ir jie 
krito 370 pėdų žemėn. Proku
rorai neįtikino, prisiekusiųjų 
teismo, kad pilotas beatodai
riškai skrido. Italijos valdžia 
protestuoja. (WSJ) 

•New Yorke federalinis 
teisėjas nuteisė palesti
nietį Abu Mezer kalėti iki gy
vos galvos už 1997 m. 
sąmokslo ruošimą sprogdinti 
žydų rajone požeminio trauki
nio stotį. Abu Mezer sakė, kad 
jo neapykanta žydams yra Iz
raelio priespaudos rezultatas. 
(WSJ) 

•Tikras is „Patek" Adams 
panašus į dr. Kevorkian. 
Neseniai susuktas „Patch Ad

ams" filmas apie Virginia 
valstijos gydytoją pristato 
pasišventusį daktarą, kuris ne 
tik rūpinasi savo pacientų li
gomis, bet juos prajuokina ir 
.ragina pasidžiaugti gyvenimu. 
Jis taip pat įsteigęs fondą, 
pastatyti ligonine, kurioje bus 
nemokamai parūpinta aukšto 
lygio priežiūra. Prieš kelias 
savaites Becker College, Wor-
cester, Mass., tikrasis dr. Ad
ams kalbėjo apie savo gyve
nimą, svajonę statyti ligoni
nę, norą pralinksminti žmo
nes. Tačiau, atsakydamas į 
klausimus, paaiškino, kad 
tvirtai remia savižudybės tei
sę ir yra keliems savo pacien
tams padėjęs nusižudyti. 
(Worcester Telegram & Ga-
zette) 

•Popiežius Jonas Paulius 
II atšaukė 5 metų laukimo 
laikotarpį, prieš pradedant 
procedūrą Motiną Teresę pa
skelbti šventąja. (WSJ) 

•Kuboje prasidėjo ketu
rių disidentų teismas, kuris 
yra patraukęs tarptautinį dė
mesį. Jau prieš teismą Kana
da buvo pareiškusi rūpestį 
apie disidentų sulaikymą. 
(WSJ) 

•Haiti valdžios parei
gūnas buvo nušautas, prie 
namų taisant automobilio pa
dangą. Krašte padėtis ne
aiški, nes prez. Preval ir Par
lamento nesutarimai sukelia 
politinį nepastovumą, ir yra 
rūpestis, kad smurtiniai 
veiksmai padaugės. (WSJ) 

•Turluja pažadėjo teisin
gą teisiną kurdų sukilėlių 
vadui Abdullah Ocalan, ir 
Norveguos atstovai buvo pa
kviesti stebėti. Tuo tarpu Tur
kijos valdžia kai kuriems 
žiniasklaidos šaltiniams su
varžė žinių teikimą.(WSJ) 

•Ugandos prezidentas 
pažadėjo, kad kareiviai su
ras Ruandos Hutu sukilėlius, 
kurie Ugandos valstybiniame 
parke nužudė aštuonis turis
tus, jų tarpe du amerikiečius. 
Tuo tarpu Ruandos kareiviai 
susekė ir užpuolė Hutu 
įtartuosius sukilėlius, 
nužudydami 15. (WSJ) 

•90 m. amžiaus sulaukęs 
mirė aborto legalizavimo 
sprendimo „Roe v. Wade" 
autorius, teisėjas Harry A. 
Blackmun. 1994 metais teisė
jas Blackmun buvo išėjęs į 
pensiją, užbaigdamas Aukš
čiausiame teisme 24 m. truk
mės karjerą. Blackmun mirė 
Arlington, Va., nuo klubo ope
racijos komplikacijų. (WSJ) 

Vinco Krėvės lit. mokyklos (Philadelphia, PA) mokinė-kanklininkė Adria 
Bagdonavičiūtė, dalyvavusi Vasario 16-osios šventes programoje. 

Nuotr. Petro Vaik io 

SVEIKINAME ŠAUNIUOSIUS 
„MARČIULIONIUKUS" 

nuoliai yra atvykę. Tai di
džiausia reklama Lietuvai bei 
lietuviams, nes šiaip kitose 
veik.os sferose mūsiškiai, de
ja, labai retai pasižymi. 

Šios įžangos reikėjo, norint 
pabrėžti, kokį svarbų darbą 
atlieka, jau septintuosius me
tus Vilniuje gyvuojanti, Šarū
no Marčiulionio krepšinio mo
kykla (panaši Arvydo Sabonio 
mokykla kiek vėliau buvo įs
teigta ir Kaune). 

„Kur surasti tokią mokyklą, 
į kurią nereikia varyti varu, 
kur nerašomi pažymiai nei už 

Šiandien, šeštadienį, į Čika
gą atvyksta ir reti svečiai — 
tai Šarūno Marčiulionio krep
šinio mokyklos keturiolikame-
čiai komandos nariai su vado
vais bei rėmėjais — iš viso 18 
žmonių. 

Taigi ir Čikagos lietuviai, 
krepšinio mėgėjai, turi teisę 
išgyventi šiame krašte popu
liarių „March Madness" — ko
vo mėnesio pakvaišimą. Kaip 
žinome, šiuo metu vyksta 
baigminiai krepšinio susitiki
mai įvairaus lygio studentų, 
moksleivių bei mokinių am
žiaus grupėse. Dabar kiekvie
ną dieną televizijoje, per ra
diją ir spaudoje matome, gir
dime ar skaitome apie krep
šinio komandų pasirodymus, 
stebime amerikiečių „sirga
lių" rodomą dėmesį bei jautru
mą jų palaikomiems krepši
ninkams. 

Dažnai televizijos ekranuose 
šiomis dienomis matome ir 
studentus iš Lietuvos, kurie 
atstovauja didžiosioms Ameri
kos aukštosioms mokykloms 
sezono baigminiuose turny
ruose. NCAA (studentų lygos) 
pirmame divizione tokių jau
nų vyrų iš Lietuvos turime net 
11 ir jų pavardes mini sporto 
komentatoriai, iš kur šie jau-

dėstomus dalykus, nei už el
gesį, kur moksleiviai neteplio-
ja sienų ir nepjaustinėja suo
lų? Tokią mokyklą Vilniuje 
įkūrė mūsų krepšinio žvaigž
dė Šarūnas Marčiulionis, ku
riam buvo svarbu ne tik augin
ti pamainą, bet ir ugdyti asme
nybes: intelektualius, išsilavi
nusius sportininkus, nedaran
čius mums gėdos ne tik krep
šinio aikštelėje, bet ir už jos 
ribų", — taip buvo rašoma 
„Lietuvos sporto" laikraštyje. 

Apie šį intelektualių krepši
ninkų centrą turime be galo 
daug medžiagos, nes gavome 
iškarpų iš daugelio Lietuvoje 
leidžiamų laikraščių, kuriuose 
gražiais žodžiais jis aprašo
mas. 

Man patiko šios mokyklos 
šūkis: „Išmok būti savo valios 
Viešpačiu!, o taip pat ir kitas 
akcentas. „Ne žmogus — spor
tui, o sportas žmogui". Be to, 
čia yra akcentuojama mokinių 
laisvė, bet reikalaujama ir at
sakomybės. 

Daug būtų galima papasako
ti apie šią krepšinio mokyklą, 
tačiau tai nėra rašinio tikslas. 
Tuo norime paraginti mūsų 
tautiečius (net ir tuos, kurie 
iki šiol krepšiniu ir apskritai 
sportu nesidomėjo) ateiti ir pa
matyti šiuos jaunuosius Lietu
vos „ambasadoriukus". Juos 
jau bus galima sutikti rytoj, 
sekmadienį, Jaunimo centre 
vykstančioje Kaziuko mugėje. 
O sekmadienio vakare, 5:30 
vai. vilniečius išvysime ir PLC 
Lemonte sporto aikštelėje, 
žaidžiant prieš ASK „Litua-
nicos" bendraamžius. Jie Čika
goje ir apylinkėse pabuvos de
šimtį dienų, tad bus progų vi
siems Čikagos lietuviams juos 
sutikti. 

Čia reikia padėkoti Tijūnėlių 
ir Siliūnų šeimų nariams, kad 
jie ėmėsi žygių „marčiulio-
niukus" į Čikagą atsikviesti ir 
jiems sudarė varžybinę bei ki
tokią viešnagės programą. 
Prie šio projekto įgyvendini
mo prisidėjo ir prisideda dar 
bent dešimtis geros valios mū
sų tautiečių. 

E. Šulaitis 

Danutė Bindokienė 

Mes čia — gyvi! 

Šarūnas Marčiulionis ir jo sesuo Zita Marčiulionytė. 

„Lietuvis santūrus, kant
rus, linkęs į melancholiją, pe
simizmą". Taip viename sena-j 
me tekste apibūdinami mūsų 
tautiečiai. Įvairių kultūrų vė
tomi ir mėtomi, amžių slink
tyje lietuviai prarado kai ku
rias, čia paminėtas charakte
ristikas, jas pakeitė kitomis. 
Šiandien tėvynėje vis garsiau 
propaguojamas nutolimas nuo 
lietuvio būdo bruožų, o tautai 
peršamas „kosmopolitizmas". 

Prie anų lietuvio apybraižų 
reikėtų pridėti dar vieną: lie
tuvis ypač žavisi svetimybė
mis. Tiesa, tai nėra jo įgimtoji 
būdo savybė, o amžių amžiais 
svetimųjų įkalta mintis, kad 
doram, savo kalbą, papročius 
ir žemę mylinčiam žemdirbiui 
trūksta „vakarietiškos kultū
ros". Jeigu jis išmoks kalbėti 
lenkiškai ar prancūziškai, jei
gu nusimes namų darbo „ser
mėgą ir trinyčius", jeigu prie 
ser. <s lietuviškos pavardės 
prikergs svetimai skambančią 
galūnę, jis jau bus ir apsi
švietęs, ir kultūringas. 

Ši „kultūringumo sąvoka" 
buvo taip giliai įleidusi šak
nis, kad, ypač miestiečiai, net 
pirmosios nepriklausomybės 
dešimtmečiais, dažnai stengė
si nuslėpti savo kaimišką kil
mę, vaikytis „importus" ir pri
kaišioti į lietuvių kalbą sve
timžodžių. Tuos, kurie An
trojo karo pabaigoje turėjo pa
likti savo gimtąjį kraštą, nuo 
„kosmopolitizmo" (nors tuomet 
to žodžio niekas nežinojo) iš
gydė svetima aplinka. Gyduo
lės buvo dvejopos: ilgesys vis
kam, kas surišta su tėvyne; 
būtinybė išlikti lietuviais. T:k 
pačia būdingiausia savo tau
tos kultūra — kalba, daino
mis, tautiniais šokiais, tauto
daile, tautiniais drabužiais, 
liaudies muzika lietuvis galėjo 
skirtis nuo jį supančių kita-
taučių.Vakarietiškumas, toks 
svarbus, gyvenant Lietuvoje, 
atsidūrus pačioje Vakarų šir
dyje, prarado savo ypatingą 
trauką. 

Tėvai ir seneliai jautė pa
reigą iš tėvynės išsivežtą dva
sinį kraitį perduoti jauno
sioms kartoms. Ne visiems pa
vyko, bet pakankamai buvo ir 
tų imliųjų, todėl šiandien te
beturime tautinių šokių ir 
dainų ansamblius, lietuviškas 
mokyklas, organizacijas, net 
spaudą lietuvių kalba. Tačiau 
pro mūsų pastangas išlikti lie
tuviais, kartas nuo karto iš
lenda pesimizmas. Juk ir ak
las pamatytų, ir kurčias iš
girstų, kad dirbančiųjų gretos 
retėja, o vieninteliai telkiniai, 
į kuriuos atvyksta vis gauses
ni būriai žmonių, yra lietu
viškos kapinės... 

Galime žvelgti į abi medalio 
puses ir pasižiūrėję, sušukti 
su mūsų didžiuoju poetu Ber
nardu Brazdžioniu: „Mes čia 
— gyvi!" Tik atkreipkime dė
mesį į vien mūsų gyvenama
me krašte ruošiamus Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes pa
minėjimus. Iš visur — nuo At
lanto iki Ramiojo vandenyno; 
nuo šiauriausių iki piečiausių 
valstijų, tiek į „Draugo", tiek 
į kitos lietuviškos periodikos 
puslapius atplaukia Vasario 
16-osios šventės aprašymai, 
arba bent viena kita nuotrau
ka. Ne vien žilagalviai pensi
ninkai tose nuotraukose, bet 
tautiniais drabužiais papuošti 
vaikai, jaunimas. Dar malo
niau, kad jo tarpe yra ne
mažai dabar iŠ Lietuvos atvy
kusių, kurie papildo retėjan
čias lietuvių gretas. Visi net
rukus pamatysime dar džiu
gesnį reiškinį, kai prasidės 
tikrieji XI lietuvių tautinių 
šokių šventės paruošimo dar
bai ir vėl atgis tautinių šokių 
grupės, kurios „tarpšven-
čiuose" tarytum užsnūsta ne
veiklumo pataluose. 

Meskime akį į „Drauge" 
kiekvieno mėnesio pradžioje 
skelbiamą renginių Čikagoje 
kalendorių. Kiek ten veiklos, 
kiek darbo! Kiekvienas ren
ginys — nuo labiausiai eili
nių, iki didžiųjų, svarbiųjų — 
šaukte šaukia: „Mes čia — 
gyvi!" 

Tačiau reikia dar vieno 
dėmens, kad optimizmo vais
tai veiktų: apie tą veiklą kuo 
plačiau paskleisti žinias. Kai 
mes gyvenome arti vieni kitų, 
kai šio krašto didžiųjų miestų 
apylinkėse buvo tiek daug lie
tuvių, kad kartais jų gatvėse 
neišgirsdavome angliško žo
džio, buvo nesunku suprasti, 
kad esame tvirti, nes gausūs. 
Dabar kartais pasijuntame la
bai vieni. Atrodo, kad jokio 
kito tautiečio mylių mylias 
nėra. Peršasi mintis, kad nyk-
stame arba jau esame išny
kę... 

Lietuviška spauda, kurioje 
vis dar labai aiškiai atsispindi 
lietuviška veikla, liudijanti, 
kaip mūsų tautiečiai stengia
si išlikti, ką veikia, kuo rū
pinasi, yra idealus jungiklis: 
nors gyvename toli nuo vieni 
kitų, apie vieni kitus vis tiek 
žinome, tad tuo pačiu esame 
artimi. Todėl labai svarbu 
šiandien lietuvišką spaudą 
skaityti ir į ją rašyti. Jeigu 
mūsų periodinė spauda iš
nyks, išnyksime ir mes. Jeigu 
lietuviška spauda gyvuos, mes 
dar daug dešimtmečių galė
sime lietuviškai sušukti: 
„Mes čia — gyvi!" 

CIUOZIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 
N r . l 

Prieš pradedant skaityti šiame straipsnyje pateik
tas mintis, jaučiu pareigą skaitytoją perspėti ir pra
šau atidžiai įsidėmėti, kad pateiktos mintys, siūlymai 
yra mano asmeniškos pažiūros ir nuomonės. Jos neat
stovauja nei JAV LB Krašto valdybai (kuriai priklau
sau), nei JAV LB XV Tarybai (kuriai irgi priklausau), 
nei šio dienraščio redakcijos nuomonėms bei pažiū
roms. 

Karts nuo karto pasigirsdavo murmėjimai, kad 
Lietuvių Bendruomenė nieko neveikia. Šiom dienom 
vis dažniau, sklinda kalbos, kad ne tik Lietuvių Bend
ruomenė neveikli, bet jau galbūt pasenusi, nereikš
minga ir net nereikalinga. 

Būdavo galima veiklesniems lietuviškosios visuo
menės atstovams, išgirdus tokias kalbas, numoti ran
ka ir pateisinti murmėjimus, kaip tariamus „tamsių 
žmonių" lūpom ir nesuteikti joms dėmesio. 

Deja, atėjo diena, kada reikia atkreipti dėmesį į 
tai. ką kalba, ką galvoja lietuviškoji visuomenė. Ypač 
kai ta galvosena, sklindančios kalbos dažnėja, dau
gėja, plečiasi. 

Augau, brendau ir tebegyvenu Lietuvių Bendruo
menės pagrinduose paskendusioje šeimoje. Nuo mažų 

dienų lietuviška knyga, tartas ir rašytas lietuviškas 
žodis, tautinis šokis, liaudies daina, lietuviška orga
nizacija, lituanistinė mokykla, tautodailė vyravo kas
dieniniam gyvenime. 

Galbūt todėl, kad ypač tėtė ir mama, šeimą supąs 
artimųjų ratas.buvo ir yra aktyviai įsijungęs į lietu
viškąją, Lietuvių Bendruomenės veiklą, kad jaučiu 
tam tikrą pareigą pažvelgti į tai, kas sudaro manosios 
asmenybės branduolį, mano galvosenos pagrindą. 

Čia pristatomos mintys nekilo staiga. Jos pradėjo 
vystytis jau rudenį, kilo ir pradėjo maišytis per JAV 
Lietuvių Bendruomenės XV tarybos sesija, kuri įvyko 
pernai metų spalio mėn. pradžioje Clevelande. Kad ši 
tarybos sesija būtų išskirtinė liudija tai, kad porą 
dienų prieš pačią sesiją įvyko ypatinga konferencija, 
kurioje buvo diskutuojama Lietuvių Bendruomenės 
ateitis. Tačiau mano kylančių minčių pradžia neiš
plaukė iš konferencijos radinių, išvadų, bet iš vieno 
momento, kuris dar po tiek laiko ryškiai stovi prieš 
akis. 

Susirinkus pirmajai trejų metų kadencijos tarybos 
sesijai, tarybos nariai pasirenka vieną iš devynių ko
misijų (kultūros, socialinių reikalų, organizacinių, 
ekonominių, visuomeninių, švietimo, religinių, finansų 
ir jaunimo), kurios sesijų motu posėdžiauja atskirai, 
diskutuoja atitinkamus reikalus ir sustato, pateikia 
tarybai tos srities veiklą nustatančias gaires, nutari
mus. 

Aš priklausau socialinių reikalų komisijai. Tačiau 
šį kartą pamačiusi, kad toje komisijoje žmonių ne
trūksta ir, norėdama praplėsti savą akiratį, įsijungiau 

į organizacinių reikalų komisijos posėdį. 
Pagrindinės kalbos — kurių buvo daug ir gan 

karštų — sukosi aplink Lietuvių Bendruomenės struk
tūros pakeitimą vienokiu ar kitokiu būdu įjungimą, 
apylinkių pirmininkų į tarybą. Siūloma buvo įvairiopų 
variantų, formulių, galimybių. 

Posėdyje dalyvavo ir kelių Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių pirmininkai. Diskusijų įkarštyje, vienas iš 
pagrindinių, didelės ir veiklios Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininkų prasitarė, kad Lietuvių 
Charta nėra dešimt Dievo įsakymų, kad ji pasenusi, 
nereikalinga ir šiom dienom netinkanti. 

Be abejo, perskaičius, kad tai mane sukrėtė ir, kad 
šis buvo tas lemtingas, įsimintinas momentas, gali 
nuskambėti perdėtai. Deja, taip buvo. Tie žodžiai ne
buvo tarti „tamsaus žmogaus", bet asmens, kuris va
dovauja Lietuvių Bendruomenės didžiulei apylinkei, 
kuris tiesioginiai ilgus metus dirba Lietuvių Bendruo
menės darbą, iš kurio aš turėčiau mokytis ir kurio 
mintis, pasisakymus turėčiau įsidėmėti. 

Seniai, seniai buvau į rankas pasiėmusi Lietuvių 
Chartą. Ji, taip kaip dešimt Dievo įsakymų, buvo tam 
tikru mano pasaulio pagrindu, nustatanti, duodanti 
manajai asmenybei gaires. Nuo tos dienos savoje juo
doje kalendorinėje užrašų knygelėje pradėjau nešiotis 
ir protarpiais skaityti Lietuvių Chartą, knistis į Lietu
vių Bendruomenės pagrindus, ieškoti teisybės Lietu
vių Bendruomenės apylinkės pirmininko tartuose žo
džiuose. 

Visai netikėtai, nelauktai ir neplanuotai atsi

dūriau vietinės ligoninės ketvirtajame aukšte. Ant pa
langės sužydėjo didžiulės margaspalvių gėlių puokš
tės. Apsupo šeima, draugai, kurių skatinančius žo
džius, tartus su šypsenom, dengė slegiantis rūpestis. 
Prie didžiulio, visą sieną apimančio lango, praleidau 
septynias dienas savotiškoje vaistamiglėje, paskendu
si savose mintyse, kurios viena su kita rišosi ir nesi
rišo, būdavo ir nebūdavo. 

Savą kasdieninį gyvenimą paprastai tvarkau su 
pieštuku ir minėta juoda užrašų knygele. Šios kny
gutės puslapiuose susirašau siekius, įsipareigojimus ir 
mintis. Nors visą laiką norėdavau vesti dienoraštį, 
tokį kokį galbūt kada ateityje būtų kam nors įdomu 
paskaityti, tai padaryti nesu sugebėjusi. Tačiau, kai 
mintys nesiriša, kai ateitis neaiški ir dienų eiga yra 
kitų rankose, kai asmenybėje yra tam tikra dalelytė, 
reikalaujanti kontrolieriškos tvarkos; tai, ko sąmo
ningai nedariau, padariau tįsodama ligoninės lovoje. 

Dabar, grįžusi namo ir turinti atsisakyti ilgesniam 
laikui judresnio gyvenimo, vartau neįprastu raštu per
pildytus knygelės puslapius ir bandau surasti ten at-
sidūrusiom mintim eigą. 

Kad didelė dauguma surašytų minčių sukosi ap
link Lietuvių Bendruomenę nesistebiu. Ligoninėje at
siradimas kaip tik įvyko, darant korektūras JAV Lie
tuvių Bendruomenės lankstinukui, kuris turėjo būti 
išleistas Vasario 16-os vajaus proga. Be abejo, vaista-
miglės mintyse vyravo neįvykdytos pareigos gėdos 
užuomina. 

(Bus daugiau) 
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Julius ir Praiir P?.kalko*. 

NEEILINIAI KULTŪROS PROJEKTŲ 
RĖMĖJAI 

Julius ir Pranė Pakalkos, 
gyvenantys Beverk Shores, 
Indianoje, yra neeiliniai auko
tojai. Stambesnėmis aukomis 
per jvairias lietuviškas orga
nizacijas jie jau yra parėmę 
ne vieną lietuvybės bei labda
ros projektą. Neseniai J. ir P. 
Pakalkos į Lietuvių fondą įne
šė 12,125 dolerius. Pinigai lai
kinai yra padėti Lietuvių fon
de ir yra skirti paminklų ko
votojams prieš bolševikų oku
paciją Lietuvoje statymui. 

Lietuvių fondas pinigus, pa-
gai pasirašytą sutartį, išmo
kės J. ir P. Pakalkų įgalio
tiems asmenims Lietuvoje, 
kurie seks paminklų statymo 
eigą ir Lietuvių fondui atsiųs 
raštišką įrodymą, kai pamink
las bus užbaigtas. J. ir P. Pa
kalkų įgalioti asmenys Lietu
voje }ra Vytautas Balsys ir 
Kazimieras Gaška. 

Iš minėtos sumos 10,125 dol. 
J. ir P. Pakalkos paskyrė pro
jektams kenčiančios Lietuvos 
partizanų motinos paminklui. 
Paminklo statymu rūpinasi 
Lietuvos partizanų komitetas. 
Norima, kad paminklas stovė
tų Lukiškių aikštėje, tačiau 
kol kas tai dar nėra patvirtin
ta. Paminklo vieta turėtų būt; 

nuspręsta netrukus. 
Partizanų motinos tema J 

ir P. Pakalkos jau prieš dau
gelį metų užsakė muzikini 
kūrinį. Kantatą ..Partizanu 
motina" sukūrė kompozitorius 
Julius Gaidelis pagal Jono 
Aisčio eiles. J. Pakalka pažy
mėjo, kad užsakvdamas na-
ra.šyti kantatą, jis taip paU 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

Y2K ARTĖJA — SUTVARKYKITE 
FINANSINIUS DOKUMENTUS 

norėjo paminėti ir savo tėvų 
50-ies metų mirties sukaktį. 
St. Daunio („Draugas" 1970. 
03.21) straipsnyje „Eilinis fab
riko darbininkas, bet neeilinis 
aukotojas" rašė: ^rieš keletą 
metų J. Pakalka paskyrė 
1.000 dol., kad Lietuvos Lais
vės kovos metams būtų para
šyta kantata „Kovotojai". Kan
tatai žodžius parašė poetas 
Stasys Santvaras, o muziką — 
komp. J. Gaidelis. „Kovotojų" 
kantatą Dainavos ansamblis 
su solistais ir simfoniniu or
kestru atliko 1968 m. vasario 
16 d. Čikagos Operos rūmuo
se. Dosnusis aukotojas antrą 
tūkstantinę paskyrė Amerikos 
Lietuvių tarybai, kad būtų pa
rašyta nauja kantata „Kovo
tojų motina". Naujajai kanta
tai labai patriotini tekstą pa
rašė poetas Jonas Aistis, o 
muziką rašo komp. J. Gaide
lis". Taip rašė apie J. ir P. Pa
kalkų užmojus ir aukas 
.Draugo" korespondentas 
prieš beveik trisdešimt metų. 

J. ir P. Pakalkos iš savo au
kotos sumos 1,000 dol. pas
kyrė partizanų generolo Adol
fo Ramanausko-Vanago pa
minklui ir tokią pat sumą Lie
tuvos ginkluotų pajėgų vado 
generolo Jono Žemaičio-Vy
tauto paminklui. 

Malonu matyti, kad atsiran
da tokių.tautiečių kaip J. ir P. 
Pakalkos, kurie skiria savo 
santaupas labai kilniems tiks
lams, o taip pat gražu, kad ir 
Lietuvių fondas gali prisidėti 
orie šiu tikslu įgyvendinimo. 

J. Končius 

Visa žiniasklaida šiuo me
tu yra pilna įvairių spėliojimų, 
nuogąstavimų, kas bus, kai 
ateis 2000 metai. Šiandieną 
didesnė dalis mūsų gyvenimo 
yra pagrįsta gerai ir greitai 
veikiančiais kompiuteriais. 
Įsigydami kompiuterius prieš 
kelis metus, o taip pat ir tų 
kompiuterių gamintojai, nepa
galvojo, kad netrukus ateis 
2000 metai ir galbūt jų kom
piuteriai nepažins ir neatskirs 
tų metų, sumaišys juos su 
1900 m., nes kompiuteryje pa
prastai žymima tik paskuti
niai dveji metai. Daugumas 
didesnių bendrovių tvarko 
savo kompiuterius, kad ne
turėtų jokių problemų, o gal 
tų problemų ir nebus. Tačiau 
žiniasklaida, kaip ir visada, 
gąsdina įvairiais galiniais ir 
negalimais nutikimais. Pata
riama sutvarkyti ir laikyti 
įvairius finansinius dokumen
tus. Negalvokime, kad artėja 
koks didelis pavojus ar netikė
tumas, tai tik patarimas būti 
atsargiems. 

Daug kam, galbūt, neaišku, 
ką reiškia Y2K. Tai reiš
kia galimą kai kurių kom
piuterių sutrikimo problemą 
2000-aisiais metais. Y2K pro
blema, kaip ji dabar visur va
dinama, įvyktų tada, kai se
nesni kompiuteriai, kurie yra 
užprogramuoti 2-jų skaičių da
tai, išreiškiančiai metus, gali 
sutrikti ir sustoti. Dabar kom
piuteriai šiuos metus „skaito" 
— 99. T.y., 1999 metai, bet 
ateinančių metų sausio 1 d., 
jie gali skaityti 1900 metus, 
nes perskaitys tik paskutinius 
du nulius. 

Finansų srities žinovai sako, 
kad dėl Y2K didesnių kompiu-

suklydimas netaptų jums di
džiuliu galvos skausmu, ar ko
kiu nors finansų praradimu. 

1. Saugokite bankų, biržų 
firmų ir „mutual rund" doku
mentus, pranešimus ir paly
ginkite juos su „transaction 
records" — prisiųstais tų fir
mų pranešimais. Ypač tas tai
koma visiems, kurie, net nea
tidarė voko, jį išmeta ar kem
ša kur nors \ stalčių. Palygini
mas naujų finansinių pra
nešimų su senesniais yra vie
nas iš geriausių būdų apsisau
goti nuo kompiuterių klaidos. 
Investuotojai turėtų savo in
vestavimų pranešimus (acc. 
statements) ir patvirtinimus 
(confirmations), kuriuos gau
na, kai perka ar parduoda ver
tybių popierius (securities). 
Taip, kad turėtumėte doku
mentus savo investavimų, jei 
jie kaip nors pranyktų. 

2. Pasitikrinkite, ar jūsų 
banko sąskaitos yra valdžios 
apdraustos. Nors bankai nesu
grius dėl 2000 datos pasikeiti
mo, FDIC primena, kad banko 
sąskaitos yra apdraustos tik 
iki 100,000 dol. bet kuriame 
banke, kuris turi šią ap-
draudą. Jei turite banko są
skaitoje daugiau negu 100,000 
dol., ta suma irgi gali būti ap
drausta, kuomet kai kurios 
sumos laikomos skirtingose 
banko sąskaitose, pvz., joint 
account", arba ,retirement ac-
count". 

3. Peržiūrėkite savo namų ir 
kitų paskolų dokumentus. Jei 
galvojate, kad jūsų paskola 
tinkamai nesumažėja, ar jūsų 
mokėjimai nėra tiksliai įra
šomi, galite paprašyti mokė
jimo eigos dokumentų — „pay-
ment history". Daugeliu atve-

KAZYS. GENOVAITĖ TREČIOKAI IR 
UETUVOS VAIKAI 

JAV LB Socialinės tarybos 
darbai plačiai apima visų 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
socialinius reikalus, o įvairūs 
komitetai pasiekia ir padeda 
labiausiai nuskriaustam žmo
gui Lietuvoje. Visos šios pla
čios veiklos centras yra „Sek
lyčia"' Čikagoje. Čia kasdieną 
.neina paštininkas su krūva 
įvairių laiškų. Vasario pabai
goje, laiškų krūvoje radome 
mažą vokelį su trumpu laiš
keliu ir labai dideliu čekiu, 
adresuotu ..Lietuvos Našlaičių 
globos komitetui. 

Tai jau tradicija tapusi, kas
metinė — penki metai iš eilės, 
Kazio ir Genovaitės Tre
čioku auka — padidinti jų 
1995 m. pradėtą fondą, kurio 
procentai skiriami Lietuvos 
vaikams — našlaičiams. Tre
čiokai Sį fondą pradėjo 1995 
metais su 25.000 dol., paskui 
1996 metais jį padidino 15,000 
dol., 1997 m. — 10,000 dol., 
1998 m — 15,000 dol., o šiais 
metais, t.y. 1999 m. vasario 
pabaigoje atėjo laiškutis: „Su
mažinti vargą našlaičiams, 

terių problemos pati finansinė ju informacija randama pa-
sistema nebus sukrėsta. Fi
nansinių patarnavimų įstai
gos, pvz., bankai, investavimų 
įstaigos ir pan., jau yra su
tvarkę savo kompiuterius tin
kamai pasitikti 2000 metus. 
Tačiau, kaip visada ir visur, 
gali pasitaikyti, kad viena ar 
kelios institurijos turės šiek 
tiek bėdos, bet ir tai galės būti 
greitai sutvarkyta. 97% visų 
finansinių institucijų yra jau 
pasiruošę išspręsti Y2K pro-
blemą.Tačiau nesvarbu, kaip 
gerai būtų finansinės įstaigos 
pasiruošusios Y2K problemai, 
žinovų nuomone, nepakenktų 
ir žmonėms imtis apsisaugoji
mo priemonių, jei iškiltų 
kokių kompiuterių problemų. 

Patariama imtis šių žings
nių, kad bet kurio kompiuterio 

skutiniame banko pranešime. 
4. Patikrinkite tiesioginius 

pinigų padėjimus ir išmokė
jimus, ar jie teisingai banko 
pranešimuose įrašyti. 

5. Atkreipkite dėmesį į pa
jamų mokesčių, nuosavybės 
mokesčių, vandens, dujų ir 
elektros sąskaitas. Nors finan
sinės institucijos sutvarkiu
sios savo kompiuterius pasi
tikti 2000 metus, bet kai 
kurios vietinės valdžios įstai
gos į tai nėra atkreipusios tin
kamą dėmesį, ir dėl to kai ku
rie namų savininkai gali rasti 
klaidų nuosavybes apmokesti
nimo dokumentuose ar elek
tros, dujų, vandens sąskai
tose. Kad apsisaugotų nuo ga
limų klaidų, žmonės turėtų 
minėtas sąskaitas laikyti. Tu-

Tai tokiems vargstantiems v îku 
čiams geradariai iš Aaamkoa pa 
lengvina gyvenimą. 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo proga siunčiame 
15,000 dol. padidinti Genovai
tės ir Kazio Trečiokų fondą". 

Šiuo metu Kazio ir Geno
vaitės Trečiokų fondas turi 
80,000 dol. pagrindinio kapi
talo. Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas yra administruo
jamas ir yra dalis „Lietuvos 
Našlaičių globos" komiteto. 
Gaunami fondo procentai įga
lina komitetą daugiau ir pla
čiau padėti Lietuvos vaikams 
— našlaičiams. 

Kazys ir Genovaitė Trečio
kai gyvena Union, NJ. Kazi
mieras Lietuvoje buvo ka
riškis, o Amerikoje, atvykęs 
kartu su žmona, taupęs, dir
bęs, dabar turįs draudimo 
agentūrą, gana pasiturinčiai 
gyvena, savo vaikų neturi. Už
klaustas, kas paskatino tokį 
gražų ir prasmingą darbą — 
įkurti Lietuvos vaikams fon

dą, atsakė: „Mudu su žmona 
ilgai galvojome, kaip reikia 
padėti Lietuvai, ką reikia da
ryti, kad mūsų tėvynė prisi
keltų gražesniam rytojui, kad 
mūsų žmonės būtų geresni? 
Nutarėme, kad galbūt vienin
telis kelias yra padėti užaugti 
naujai kartai, nesugadintai, 
padėti vaikams, našlaičiams, 
kad jie užaugę būtų geri ir pa
sididžiavimo verti žmonės". 

Įkūrę fondą 1995 metais, jo 
neužmiršo, bet kasmet jį didi
na, tuo pačiu augindami ir 
padėdami Lietuvos vaikams. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas dėkoja Trečiokams 
už jų didelį darbą — už fondą, 
už didelę pagalbą Lietuvai — 
jos vaikui. Taip pat komitetas 
pasižada atsakingai ir są
žiningai administruoti vis au
gantį ir didėjantį Kazimiero ir 
Genovaitės Trečiokų fondą. 

Birute Jasai t iene 

rėtumėme laikyti savo senas 
pajamų mokesčių, nuosavybes 
mokesčių bei dujų, elektros, 
vandens sąskaitas ir, gavus 
naujas, palyginti su senomis, 
ar nėra didelių skirtumų. Pa
tariama pasidaryti tų są
skaitų ir už jas pasiunčiamų 
čekių atšvietus (copies). 

6. Pasitikrinkite, kad jūsų 
kompiuteris — „hardware, 
software" ir apskritai visas jo 
veikimas būtų tvarkoje, t.y. 
paruoštas 2000 metams. Dėl 
to turite paskambinti kompiu
terio gamintojui ar surasti jį 
Web puslapyje kompiuteryje, 
kad sužinotumėte, ar jūsų 
kompiuteriui reikia „upgra-
ding" — pritaikymo 2000 me
tams. Kai kuriais atvejais 
kompiuterio savininkams gali 
tekti pakeisti pasenusią 
„hardware" ar „software". Jie 
turėtų gauti viską, ko reikia, 
iš kompiuterio gamintojo. 
Maždaug š.m. viduryje kom
piuterių savininkai turėtų su
sisiekti su savo kompiuterio 
gamintojais ir sužinoti, ar 
jiems reikia kokių pakeitimų. 
Jei kompiuterių savininkai 
nepasitikrins ir nepadarys rei
kiamų pakeitimų, senoji doku
mentacija kompiuteryje neiš
nyks, bet kompiuteris negalės 
įvesti naujos informacijos arba 
ta informacija bus netiksli, 
pvz., čekiai pasirodys kompiu
teryje ne pagal eilę, bet bet 
kaip. Atsargos dėlei, kompiu
terių savininkai, svarbiausius 
duomenis laikomus kompiu
teryje, turėtų išsispausdinti. 

7. Turėkite pakankamai gry
nų pinigų. Tai nereiškia, kad 
bankuose pritruks pinigų. The 
Federal Reserve paprastai lai
ko 150 milijardų dolerių gry
nais pinigais atsargoje ir turės 
200 milijardų dolerių „po ran
ka", kad galėtų patenkinti 
2000 metų papildomus reika
lavimus. Bet yra patariama, 
kad būtų gerai turėti papil
domų pinigų saviems reika
lams prieš pasibaigiant šiems 
metams. 

Kiek pinigų grynais reiktų 
turėti? Tai priklauso nuo žmo
gaus gyvenimo būdo. Pataria
ma, kad datų pasikeitimo 
metu, žmogus turėtų tiek gry
nais, kiek jam reikėtų išleisti 
bet kuriam švenčių savaitga
liui. Po datos pakeitimo vėl 
bus galima mokėti senais, 
įprastais būdais — čekiais, 
kredito ar debito kortelėmis ir 
pan. 

Kai kurie finansų žinovai 
visgi pataria turėti tiek p;nigų 
grynais, kad jų užtektų vienos 
savaitės išlaidoms. 

8. Nereikia kristi į paniką! 
Patariama nesiimti kraštuti
nių veiksmų, pvz., išimant vi
sus pinigus iš banko ar atiduo
dant juos saugoti finansiniam 
patarėjui, kuris žada apsaugo
ti nuo Y2K problemų. 

Kita klaida būtų pasiimti ir 
pas save laikyti visus „stock 
certificates". Jei jūs turite tokį 
dokumentą pas save, jis gali 
būti pavogtas, prapulti ir pan. 

9. Klauskite klausimus. Jei 
turite rūpesčių, kaip jūsų fi
nansinė institucija — bankas 
tvarkysis, keičiantis metams į 
2000, paskambinkite ir pasi
teiraukite. Visos finansinės in
stitucijos turės programas, 
skirtas 2000 metams, ir iš jų 
galėsite sužinoti, ką jūsų fi
nansinė institucija sako ir da
ro pasitinkant 2000 — Y2K 
problemą. 

Niekas nenori prarasti to ką 
turi, bet tuo pačiu nereikia 
per daug bijoti ar pulti pani-
kon. Žmones, kurie per daug 
išsigąsta, paprastai išnaudo
ja įvairūs netikri patarėjai ir 
„globėjai". Keičiantis metams, 
gali būti įvairių nesklandumų, 
bet tas viskas susitvarkys. Ir 
kitais metais gyvensime, kaip 
gyvenę. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1999/2/23. 

DRAUGO FONDAS 

1M 773-399-9600 

UŽBAIKIME 
PIRAMIDĘ 

Draugo fondą galime paly
ginti su Egipto piramide, tik 
jų paskirtis atvirkštinė. Ji la
bai svarbi mūsų spaudos „fa
raono", švenčiančio 90 metų 
amžiaus jubiliejų, vienintelio 
lietuviško dienraščio „Draugo" 
išlaikymui išeivijoje, bet ne jo 
kapo paženklinimui. 

Negalima tikėtis, kad Drau
go fondas stovės tūkstančius 
metų, kaip Egipto piramidė, 
bet galime džiaugtis, kad 
Draugo fondas yra vienintelė 
lietuviška piramidė savos 
spaudos išlaikymui. Jau šešti 
metai kai ją statome, tad pats 
laikas ją užbaigti. 

Nežinia, kiek milijonų ak
mens luitų reikėjo Egipto pi
ramidės pastatymui. Mūsų lie
tuviškai „Draugo" piramidei 
reikia tik milijono dolerių. 
Trūksta apie $188,000 dolerių 
ir būtų labai gražu šiais jubi
liejiniais „Draugo" metais tą 
mūsų piramidę užbaigti. Visų 
„Draugo" skaitytojų rankomis 
mes tą galime atlikti. 

Šiuo laišku, pradedant 1999 
m. Draugo fondo lėšų telkimo 
pavasario vajų, DF direktorių 
taryba prašo Jus prisidėti prie 
DF milijono užbaigimo, tuo 
atžymint ir „Draugo" 90 metų 
jubiliejų. 

Visos aukos yra nurašomos 
nuo valstybinių mokesčių. Če
kius prašome rašyti Draugo 
fondo vardu ir kartu su šio 
laiško atkarpa, grąžinti čia 
pridėtame vokelyje. 

Milijono užbaigimu, atžy
mėkime „Draugo" jubiliejinius 
metus. 

IŠKELIAVO DRAUGO 
FONDO LAIŠKAI 

Draugo fondo 1999 m. pa
vasario vajaus lėšų telkimo 
laiškai kovo 2 d. iškeliavo vi
siems „Draugo" skaitytojams 
JAV ir Kanadoje. Laiškų siun
timui talkininkavo nuolati
niai, patyrę „Draugo" skaityto
jai: Mikalina Bikulčienė, Van
da Bichnevičienė, Algirdas Če
pėnas, Janina Dočkuvienė, 
Kostas Dočkus, Ona Gradins-
kienė, Danutė Jakovickienė, 
Vacys Jakovickas, Vytas Mi-
laitis, Stefa Prialgauskienė, 
Vytautas Prialgauskas, Sofija 
Plenienė, Kazė' Požarnikienė, 
Kazys Rožanskas, Janina Ru-
gienienė, Aleksas Smilga, Al
dona Totoraitienė, Pranas To
toraitis, Viktorija Valavičienė, 
Antanas Valavičius ir Stasys 
Žilevičius, siuntimą prave
dant koordinatoriui Antanui 
Valavičiui ir DF iždininkui 
Broniui Juodeliui. 

Priešpiečius visiems talki
ninkams paruošė Ona Gra-
dinskienė ir Viktorija Vala
vičienė. Joms priklauso didelė 
Draugo fondo padėka. Didelė 
DF padėka priklauso siuntimo 
koordinatoriui Antanui Vala
vičiui ir visiems talkininkams. 

Neužilgo 1999 m. pavasario 
vajaus laiškai pasieks visus 
„Draugo" skaitytojus su pra
šymu šiais „Draugo" jubilieji
niais metais užbaigti Draugo 
fondo milijono dolerių kapita
lą. Visus labai prašome šio 
laiško atkarpą ir vokelį nenu-
mesti į šiukšlių dėžę, bet su 
didesniu ar mažesniu čekiu 
grąžinti Draugo fondui. 

Bronius Juode l i s 

DF Direktorių tarybos pirm. bei DF ižd. Bronius Juodelis (kairėje) *u 
„Draugo" administratorium Valentinu Krumpliu. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 

SKRYDŽIAMS I VILNIŲ 
IŠ CHICAGO IR NEWARK 

SEKANČIOS KAINOS IŠ ĮVAIRIŲ 
JAV MIESTŲ 

Nuo: 
Los Angeles 
SanFranciflco 
Omaha 
Seattle 
Denver 
Detroit 
Tampa 
Washington 

balandžio 1 d. 
$675 
$675 
$675 
$675 
$645 
$484 
$511 
$475 

faguMtld. 
$879 
$879 
$879 
$879 
$839 
$759 
$799 
$739 

bu-Miold. 
$969 
$969 
$969 
$969 
$929 
$849 
$389 
$829 

Prie Tiaii kainų reikia pridėti mokeatiua 

Dėl bil ietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 
ir ki tos informacijos, prašome kreiptis į 

m ū s ų rastinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9 4 3 9 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

P h . 708-422-3000. P h . 800-422-3190 
F a x 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL9worldnet .at t .net 
Web: www.americantravel8ervice.com 
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ARKIKATEDROS 
ATŠVENTINIMO DEŠIMTIES 

METŲ SUKAKTIS 
DR. REGINA ŽUKIENĖ 

Vilniaus arkikatedroje-ba-
zilikoje tikintieji negalėjo 
melstis ištisus keturiasdešimt 
metų. 1949 metais joje buvo 
uždrausta kunigams aukoti 
Mišias, o nuo 1950 metų ir 
įeiti į šventovę. Sovietų val
džia joje norėjo įrengti trakto
rių remonto dirbtuves ar san
dėlį ir, tik didelių pastangų 
dėka, muziejininkui Pranui 
Gudynui pavyko įtikinti Ko
munistų partijos Centro komi
tetą katedrą paversti paveiks
lų galerija. 

Visos Lietuvos ir ypač Vil
niaus gyventojams buvo dide
lis džiaugsmas, kai 1988 m. 
spalio 22 d. Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio Pirmojo su
važiavimo metu buvo pra
nešta, kad katedra grąžinama 
tikintiesiems. Suvažiavime da
lyvavę vyskupai, susirinkę į 
Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčią 
nutarė rytojaus rytą aukoti šv. 
Mišias lauke, prie arkikate
dros durų. Apie tai skubiai 
pranešė kitiems Lietuvos vys
kupams. 

Ankstų 1988 m. spalio 23 d. 
rytą, 7 valandą, ant Vilniaus 
arkikatedros laiptų šv. Mišias 
aukojo, iš Kauno atvažiavęs 
kardinolas V. Sladkevičius, 
Telšių vyskupas A Vaičius, 
Panevėžio vyskupas J. Preik
šas ir Vilkaviškio vyskupas A 
Michelevičius. Kartu meldėsi 
didžiulė tikinčiųjų minia, Są
jūdžio suvažiavimo delegatai. 
Kardinolas V. Sladkevičius 
pasakė įsimintiną pamokslą. 
Jis dėkojo Dievui už didžią 
malonę, kad gali šioje vietoje, 
dalyvaujant gausiai susirinku
siems tikintiesiems, aukoti šv. 

'MISias, ir iSreiškė viltį, kad 
žingsnis po žingsnio žengda
mi, sulauksime šviesesnio tė
vynės rytojaus. Jis pažymėjo, 
kad į Vilniaus katedrą turi 
pirmas įžengti jos šeiminin
kas, vyskupas Julijonas Stepo
navičius, kuris jau 27 metus 
yra tremtyje-Žagarėje. 

Nedelsiant keturių kunigų 
grupei buvo pavesta stebėti 
atliekamus katedros remonto 
darbus, paruošti arkikatedrą 
atšventinimui. Palyginti per 
labai trumpą laiką — tris mė
nesius — buvo sutvarkytos 
šventovės grindys, šv. Kazi
miero koplyčia, atstatytas al
torius, sakykla, vyskupo sos
tas. Metams baigiantis, 1988 
m. gruodžio 28 d., iš tremties į 
Vilnių sugrįžo vyskupas Juli
jonas Steponavičius. 1989 m. 
sausio 11 d. jis arkikatedros 
klebonu paskyrė šv. Rapolo 
bažnyčios vikarą Kazimierą 
Vasiliauską, aštuonerius me
tus kalėjusį Intos, Vorkutos 
lageriuose, Vilniaus kunigų 
seminarijos auklėtinį, kurį 
1946 m. gegužės m. Vilniaus 
arkikatedroje kunigu įšven
tino arkivyskupas Mečislovas 
Reinys. 

1989 m. vasario 5 d. įvyko 
Vilniaus arkikatedros-bazili-
kos atšventinimo iškilmės. 
Katedrą atšventino jos vysku
pas Julijonas Steponavičius. 
Nuo atmintinos dienos praėjo 
jau 10 metų. Per šį laiką 
arkikatedra patyrė daug 
džiaugsmo, bet buvo ir skau
džių dienų. Katedroje į amži
ną kelionę buvo palydėtos 
1991-jų metų sausio 13 dienos 
ir Medininkų aukos, sutikti 
tėvynėn karstuose sugrįžę Lie
tuvos kankiniai — kunigas Al
fonsas Lipniūnas, inžinierius 
Antanas Šapalas, generolas 
Jonas Juodišius. Mirė ir arki
katedroje buvo palaidotas jos 
apaštališkasis ganytojas arki
vyskupas Julijonas Stepona
vičius. Didžiausias džiaugs
mas buvo, kai 1993 m. rugsėjo 
4 d. šventovėje su Lietuvos 

vyskupais, kunigais, vienuo
liais ir vienuolėmis, klierikais 
susitiko popiežius Jonas Pau
lius II. Katedroje vyko Lietu
vos prezidentų inauguracija, 
iškilmingų brangių Lietuvai 
datų minėjimai, ją aplankė 
Europos valstybių karaliai ir 
prezidentai, svečiavęsi Lietu
voje. 

Ir štai 1999 m. vasario 7 d. 
Vilniaus arkikatedroje šven
čiama jos atšventinimo 10 
metų sukaktis. Šventovė pasi
puošusi gėlėmis, dega sietynai 
ir žvakės. Ji pilna tikinčiųjų. 
Aukštai prie vargonų sustojo 
katedros suaugusių ir jaunimo 
chorai, apačioje, kairėje pres
biterijos pusėje — moksleivių 
choras, dešinėje — grigališ
kojo giedojimo choras. Kiek
vienas choristas pasipuošęs 
savo choro rūbais. 

Mišias aukoja visi Vilniaus 
arkivyskupijos metropoUjos 
vyskupai: Vilniaus arkivysku
pas A. Bačkis, jo pagalbinin
kai vyskupai J. Tunaitis ir J. 
Boruta, Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas ir Kaišiadorių vysku
pas J. Matulaitis, taip pat bu
vęs arkikatedros klebonas mon
sinjoras K. Vasiliauskas ir da
bartinis šventovės administra
torius G. Petronis. Mišioms 
patarnauja Vilniaus kunigų 
seminarijos klierikai ir ma
žieji ' Mišių patarnautojai. 
Nuostabiai gražiai gaudžia 
vargonai ir skamba jungtinio 
choro giedamos giesmės: „Ki-
rie... Glorija... Sanctus... Ag
nus Dei...". Nors ir šalta vasa
rio diena, saulės spinduliai, 
įspmdę per aukštus katedros 
langus, nuauksina altorių, 
saulės zuikučiais žaidžia ant 
šventovės kolonų, džiugių ti
kinčiųjų veidų... 

Šia iškilminga proga pa
mokslą sako vyskupas Juozas 
Tunaitis. Jis trumpai nušvie
čia Vilniaus arkikatedros iš
niekinimo istoriją, šventovės 
atšventinimo iškilmes. Pri
minė, kad atšventinimo metu, 
vos įžengęs į katedrą, vysku
pas Julijonas Steponavičius il
gai gulėjo kryžium ant grindų 
prieš didįjį altorių, atsiprašy
damas Aukščiausiojo už nu
sidėjėlius, išniekinusius šią 
garbingą Dievo šventovę. Pri
siminė apaštališkuosius kate
dros ganytojus arkivyskupus: 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį 
(1871-1927), buvusį katedros 
administratorium labai sun
kiu laikotarpiu 1918-1925 m., 
t.y. pirmaisiais nepriklauso
mybės metais — karo, bolše
vikų ir lenkų okupacijų me
tais. Jo palaikai ilsisi Mari
jampolės Šv. Arkangelo Myko
lo katedroje. Garbingasis Vil
niaus arkivyskupas 1987 m. 
birželio 29 d. popiežiaus buvo 
paskelbtas palaimintuoju; ar
kivyskupas Mečislovas Reinys 
(1884-1953) katedrai vadova
vo 1940-1947 m., sovietų buvo 
suimtas, nuteistas ir 1953 m. 
mirė kankinio mirtimi Vladi
miro srities kalėjime Rusijoje. 
Į katedrą sugrįžo jo tik simbo
linis karstas, kuriame buvo 
sauja žemių iš bendro kalinių 
kapo, kur palaidotas ir arki
vyskupas. Jau iškelta jo kano
nizacijos byla, tikimės, kad jis 
irgi bus paskelbtas palaimin
tuoju. Arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius (1911-1991) Vil
niaus vyskupu buvo nuo 1958 
iki 1991 metų, tačiau už nepa
klusnumą sovietinei valdžiai, 
kuri norėjo, kad vaikai nebotų 
mokomi tikėjimo tiesų, o žmo
nės taptų ateistais, 27 me
tams buvo ištremtas į Žagarę. 
Šiandien jis ilsisi Katedros 
Tremtinių koplyčioje. Arkivys
kupui palaimintajam Jurgiui 
Matulaičiui šventovėje pasta
tytas didingas biustas, arki-

DRAUGAS, 1999 m. kovo 6 d., šeštadienis 

Vilniaus arkikatedros atšventinimo iškilmės 1989 m. vasario 5 d. Nuotr. Raimondo Lrbakavičiaus 

KAIP Į VILNIŲ ATĖJO 
„KAZIUKO" MUGĖ 

DR. UBERTAS KLIMKA 

Čyru vyru, ir vėl pavasaris! 
Saulutei kiek aukščiau į dan
gaus kalną pasilypėjus, šilti 
jos spinduliai pažadina visa, 
kas sustingęs žiemos vargą, 
kentėjo. Daugelis žemdirbiš
kos kultūros tautų buvo įpra
tusios senovėje laiką skaičiuo
ti nuo pavasario, prasidedant 
naujam augmenijos gyvybi
niam ciklui. Ir žmonės: jauni 
skaičiuodavo savo metus pa
vasariais, o kaimo senučiukas, 
paklaustas, kiek turįs metų, 
atsakydavo: tiek ir tiek žiemų 
peržiemojau... 

Senolių kalendoriuje pava
saris turi nemažai išskirtinių 
dienų. Pirmosioms metų die
noms apskritai teikta ypatin
ga prasmė, manant, kad jos 
nulemiančios ir visus atei
nančius metus, būsimą derlių, 
gyvulių prieauglį, orus per ja
vapjūtę ir kitus svarbius ūki-

vyskupams Mečislovui Reiniui 
ir Julijonui Steponavičiui at
minti artimiausiu metu Trem
tinių koplyčioje bus įmūrytos 
atminimo lentos su jų barelje
fais. 

Vyskupas J. Tunaitis prisi
minė džiaugsmingą dieną, kai 
Šventasis tėvas katedroje 
kalbėjo Lietuvos dvasiniams 
vadovams. Į juos kreipdama
sis, jis pasakė: „Esate išgyve
nę ilgą laikotarpį, kai jūsų 
tikėjimas, tarsi taurusis meta
las ugnyje, buvo skaudžiai iš
mėgintas... Tikimasi, kad jūs 
kantria meile ir apaštališ
kuoju įkarščiu padėsite atsta
tyti savosios šalies visuomeni
nę ir žmogiškąją darną. Jums 
tenebūna nei nugalėtojų, nei 
pralaimėjusių, o vien tik vyrai 
ir moterys, kuriems reikia 
išsivaduoti iš klaidų..." Po
piežiaus buvimą mena ant vie
nos jos kolonos įmūryta atmi
nimo lenta. 

Kovo 4 d. šventėme Šv. Kazi
miero sugrįžimą į arkikated
rą. Vyskupas dėkojo Vieš
pačiui už jo globą ir suteiktas 
malones, katedros choristams 
ir bažnyčios tarnautojams už 
nuoširdų, pasiaukojantį dar
bą, ir tikintiesiems už kate
dros palaikymą, už tai, kad jie 
gausiai lanko šventovę ir čia 
nuoširdžiai meldžiasi. 

Savo giesmėmis iškilmes pa
puošė moksleivių choro ir gri-
galinio choro atskirai giedotos 
giesmės. Mišių pabaigoje į 
dangų kilo visų chorų ir ti
kinčiųjų iš širdies giedama 
nuostabioji lietuviška giesmė 
„Marija, Marija". Tikriausiai 
su meile jos klausėsi ir Šven
čiausioji Mergelė, Dievo Moti
na... 

Tikime, kad Dievas globos 
Vilniaus arkikatedrą ir nie
kam neleis jos išniekinti. 

ninkui dalykus. Daugelyje 
Lietuvos vietų girdi sakant: 
kokia pirmoji kovo diena, toks 
bus pavasaris, antroji rodo va
sarą, trečioji — rudenį. Labai 
svarbi ir ketvirtoji, šv. Kazi
miero diena. Senovėje ji ta
patinta su kovarnių ir špokų 
(varnėnų) parskridimu. Va
dinta dar taip — „kreivavėžis 
Kazimieras": aštrūs pavasario 
saulutės spinduliai išgraužia 
vėpūtinius, ir viena rogių vėžė 
patyžta. Per Kazimierines pa
gal senovišką paprotį reikia 
bent trumpam praverti tvartų 
duris, pradžiuginti galvijus 
pirmaisiais spinduliais ir pa
vasario garsais. Bet išgir
dus tądien vieversio giesmę, 
džiaugtis neverta — tai pra
našauja nederliaus metus. Ry
tų Aukštaitijoje sakoma: „Kiek 
vieversys sniego užgiedos, tiek 
jo ir pridės". O visgi nuo stogo 
ledo žvakėmis jau prilaša tiek 
vandens, kad žąsinas gali atsi
gerti. Kas šiandien nežino nuo 
seno garsaus šios dienos medi
nių ir molinių daiktų turgaus 
Vilniuje — Kaziuko mugės! 
Kasmet ji vis spalvingesnė ir 
smarkesnė. Atgimsta graži 
sostinės tradicija, gal ir na
gingųjų Lietuvos amatininkų 
šlovė pradės grįžti... 

Mugė arba kermošius (pa
starojo žodžio kilmė vokiška 
— iš „kirchmesse") yra preky
ba, lydinti bažnytinę šventę. 
1602 metais kanonizavus ka
ralaitį Kazimierą (1458-1484) 
šventuoju, jo mirties dieną — 
kovo 4-ąją — Vilniuje vykdavo 
labai iškilmingos teatralizuo
tos procesijos. 1636 metais po
piežius Urbonas III paskelbė 
šv. Kazimierą pirmuoju Lietu
vos globėju, o jo kasmetines 
paminėjimo iškilmes pratęsė 
iki oktavos — aštuonių dienų. 
Procesija traukdavo per visą 
viduramžių miestą, nuo Kate
dros aikštės iki Šv. Stepono 
bažnyčios, esančios tolokai už 
Rūdininkų vartų, — joje buvo 
saugoma popiežiaus dovanota 
vėliava. Dalyviai susiskirsty-
davo keturiais būriais. Pirma
sis — amatininkai, išsirikiavę 
su savo cechų vėliavomis. Ce
chai stodavo į eiseną griežtai 
pagal savo įkūrimo datą. Auk
sakaliai — pirmieji, jie kara
liškąją privilegiją gavo net 
1495 metais. Po amatinin
kų cechų rikiavosi samdomos 
naktinės sargybos kariai. Ir 
meistrai, ir kariai — su gink
lais, spindinčiais šarvais. To
liau — juodarūbių būrys; tai 
dvasininkai, Vilniaus vienuo
lijų broliai, jų išlaikomų mo
kyklų auklėtiniai. Po jų eidavo 
didikai, apsupti savo dvariš
kių, šlėktų, sargybos. Mies
telėnams — proga iš arti pa
matyti šio pasaulio galinguo

sius. Visų nuostabai, garsiųjų 
šeimų damos procesijoje, nusi
žeminimo ir nuolankumo žen-
klan, eidavo kukliai apsiren
gusios, o kartais — basomis 
per miesto grindinį. Atskirą 
būrį sudarydavo Vilniaus uni
versiteto studentai, vadinti 
tuomet akademikais. Eiseną 
užbaigdavo orkestras ir šv. 
Kazimiero „kariai" — jauni
mas, pasirėdęs riteriais ir an
gelais, su lelijų žiedais ran
kose. Po Mišių Šv. Stepono 
bažnyčioje procesija vėl grįž
davo į Katedros aikštę. Pake
liui sustodavo prie tai dienai 
pastatytų ir barokiškai praš
matniai išpuoštų vartų. Įpras
tinės jų vietos buvo netoli 
Rotušės, Rūdininkų gatvėje, 
ties Šv. Jono varpine, Pilies 
gatvėje, ir įeinant į Katedros ' 
aikštę. Cia sakytos šlovinan
čios šventąjį oracijos, rodyti 
„gyvieji paveikslai" iš kara
laičio gyvenimo. Miesto gyven
tojai gėlėmis ir viskuo, ką 
turėjo gražiausio, puošdavo 
savo namus eisenos kelyje. 

Šventinis renginys užsitęs
davo, tad kaipgi čia apsieiti be 
prekybos? Pamažu komercinė 
šventės dalis vis plėtėsi. 1827 
metais pirkliai gavo privile
giją Katedros aikštėje rengti 
jomarką — ilgesnį laiką 
trunkantį prekymetį. Pristaty
davo palapinių, stoginių, pre
kystalių. Kaip savo atsimi
nimuose yra aprašiusi gra
fienė Gabrielė Puzinienė, tur
kai pardavinėdavo spalvingą
sias skaras, rusų pirkliai: 
Malcevas — stiklą, Muchinas 
— audinius iš Maskvos, Ber-
dyčevo žydai — saldumynus. 
1901 metais tuo pretekstu, 
kad statomas paminklas Rusi
jos valdovei Jekaterinai II, 
turgus buvo iškeltas į nuo
šalesnę vietą — Lukiškes. Bet 
greit nebetilpo ir ten. Į ker
mošių suvažiuodavo iki 2,400 
vežimų iš aplinkinių kaimų. 
Prekybininkų „būdos" nusi
driekdavo ne tik gretimose 
gatvelėse, bet ir Neries kran
tine tarp Žaliojo ir Žvėryno til
to. 

Kuo Kaziukas skyrėsi nuo 
kitų mugių, turgų? Pirmiausia 
pavasariška žmonių nuotaika. 
Daugiausia čia buvo prekiau
jama valstiečių namudiniais 
dirbiniais. Viskuo, ką gebėjo 
ilgais žiemos vakarais kaime 
pagaminti iš medžio. Tai tvirti 
namų apyvokos daiktai: sta
tinės, duonkubiliai, rėčkos, 
geldos, sviestamušės, liepinės 
medui, gorčiai, pintinės ir 
krepšiai, įvairūs smulkūs bal
dai. Taip pat žemės ūkio pa
dargų medinės dalys: dalgia
kočiai, kinkymo lankai, grėb
liai. Medžio tekintojai pre
kiaudavo verpimo rateliais, o 
pusberniai — drožtais šaukš
tais ir samčiais. Turgų pa
įvairindavo žaislai vaikams. 
Ypač akį traukdavo mediniai 
arkliukai: ir su ratukais, ir su 
lingėmis, dažyti įvairiomis tik
romis spalvomis, kiti net oda 

aptraukti, su karčiais iš tikrų 
ašutų. Dar būdavo prekiauja
ma ir puodžių gaminiais bei 
naminiais audiniais. Bet šių 
tikrasis laikas dar neatėjęs, 
reikia palūkėti vasaros, šv. 
Petro ir Povilo kermošiaus. 

O ką Kaziuke pirkdavo Jcer-
mošavui"? Būtinai meduolį — 
„Kaziuko širdį". Galima būda
vo jų rinktis įvairiausių dy
džių ir spalvų: rudos (su me
dumi), baltos' (su mėtomis) ar 
rausvos (su spanguolėmis ir 
bruknėmis). Liukrumi išve
džioti įmantriausi ornamentai 
ir užrašai „Myliu, ilgiuosi", 
„Dovanoju savo širdį". Arba 
pasirinkti su įrašytu mylimo
sios vardu. Meduolius kitados 
kepdavo rusų sentikiai, vėliau 
jų meną perėmė, 1672 metais 
įkurtas, bandelių kepėjų ce
chas. O skaniausi riestainiai 
— iš Smurgonių miestelio. Ko
kių tik širdis geidžia: su aguo
nomis, juodgrūdžiais. saldieji, 
garstyčių. Retas kas iš ker
mošiaus grįždavo be virtinės 
riestainių ant kaklo. Smurgo-
nys garsėjo ne tik riestainiais: 
čia nuo seno veikė meškų dre
sūros mokykla. Išmokytas šok
ti lepečkojas vežiodavo po vi
sas Europos muges. 

Kaziukas užtrukdavo keletą 
dienų, nę taip, kaip įprastiniai 
kermošiai. Nuo kovo 4-sios jis 
tęsdavosi 3-4 dienas, priklau
somai nuo oro sąlygų ir prekių 
gausos. XX a. pirmoje pusėje 
šventės religinis aspektas ge
rokai nublanko. Buvo bandyta 
jį sustiprinti — 1928 m. Len
kijos Seime siūlyta kovo 4-ąją 
paskelbti nedarbo diena. Ta
čiau, matyt, daugumos ne
norėta įtvirtinti Vilnijos iš
skirtinumą, — krašto šventės 

lietuviškumas buvo pernelyg 
aki\aizdus. 1935 metais seną
sias tradicijas ėmėsi gaivinti 
studentija. Žinoma, tas links
mąsias, teatrališkąsias. Susi
rinkę išvakarėse prie Šv. Ka
zimiero bažnyčios, karnava
line eisena patraukė į Lukiš
kių aikštę. Priekyje šaukliai 
su fanfaromis, už jų — persi
rengę istoriniais pirklių ir 
karių rūbais. Iš paskos važia
vo vežimai su Vilniaus firmų, 
prekybinių atstovybių išraiš
kinga ir išmoninga reklama, 
gaminių pavyzdžiais ir kt. 
1937 metais eiseną surengi 
„Liutnios" teatro artistai; joje 
buvo pavaizduotas atsisvei
kinimas su žiema, išvejant 
Šaltį ir Gripą. Dar įspūdin
gesnę procesiją surengė Dailės 
fakulteto studentai 1938 me
tais — su šv. Kazimiero sta
tula, kermošiaus simboliais — 
didžiulėmis „širdimis". Tąsyk 
pirmą kartą per Kaziuką pasi
rodė ir garsiosios Vilniaus ver
bos — jomis buvo apkaišyti 
procesijos vežimai. Universi
tete būdavo ruošiami ir semi
narai, kuriuose kalbėta apie 
šv. Kazimiero garbinimo istori
nę reikšmę, senąsias Vilniaus 
tradicijas. 

Spalvingoji Vilniaus šventė 
turi išties senas istorines 
šaknis. Kartu Kaziuką galima 
laikyti ir Vilnijos krašto et 
ninės kultūros savastimi. Lie
tuvai priėmus krikštą ir susi-
pinant bažnytiniam kalendo
riui su tradicine laiko skai
čiavimo sistema, iškilo, bu 
tent, tos šventės, kurios at
spindėjo mūsų krašto gamtos 
svarbiausius pokyčius. Kovo 
4-ji yra pilna pirmųjų pavasa
rio ženklų. 

Ir tradicinės Vilniaus verbų, ir įvairus ūkio bei namų apyvokos daiku. ir 
vaikams žaislų, ir visokių kitokių prekių galima rasti Kaziuko mugėje 

bezm*ni« 
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alls to LITHUANIA 
$0.42 per/m i n 

Great ratas to the ręst of trte worid - any day, any tkne. 
We also offer prepakj Calling Cards: calls to Lithuania 37 c/mm. 

For Information coli AOF International: Į 
<E^ 1-800-449-044^ 

Nepaprastai gražus 2 nite*,bt.(< 
dominium) Hickory HiUs. IL. Didele 
virtuvė, 2 vonios, 2 auto. ganias. 
Netoli parduotuvių ir transportacijos. 
Lengvai pasiekiamas Lemonto lietuvių 
centras, {kainuotas Žemiau rinkos 
kainos, tlnihiam pardavimui. 

Skambinti 708-895422* 
O k a FMMIY Koky. tec 

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

Moteris ieško 
darbo. 

Tel. 773-927-2762 

Butai pensininkam*, modemas, 
erdvus, savarankiškai tvarkytis, 
lietuviškoje aplinkoje, Nek. Pr. 

Marijos Seserų prietioroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 

Villa Maria, P.O. Box 166 
Thompson. Ct. tjtjW 

Savininkas parduoda „rondo" Si. 
Petersburg-Gulfport, FL, geni žinomoje, 
specialioje _Town Sborcs" apylinkėje; prie 
vandens. ddux 2 mieg.. 2 vonios, trečias 
aukštas; yra ..carport" Sutaupysite tūks
tančius dolerių .pirkdami ii savininko. 
Skambinti; 1-727-345-5451. 

Išnuomojamas rttsy}* 
2 kamb. butas 

Brighton Pk. apyl. $275 į mėn. 
su šiluma. Kreiptis tel. 

773-247-2936 

Perkate antomobfll? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik. atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630)207 2748 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, (rengiame rūsius. 
Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9385 

VISA MOKENA AUTO BODY 
atteka visus automoMių remonto darbus; 
(frbarne su tritomis automobtų otnsurJrrK>kofnpan9omis;gasrnepaoeti 
surasti pabkimus ir rūpestingus draudimo agentus; duodame 100% 
garantiją už atfktą darbą; rudžių rJsitoeuns garantija iM 2 metų. Avarijos 
ar kt problemų reikalai* kreipknes [ mus. Del auto. skardų ir dažymo 
darbų arba d*4 sąmatos (estknate) veitui kreipkitės į Saadbj arba 
M m — t ą , tai. 708-478-1812 nuo 8 v.r. Id 7 v.v. Dėl varikių ar 
greičio dėžes keitimo žemiausia kairu*, krekftftes (Tomą, 
tel. 6 3 0 - 7 7 4 - 6 1 9 1 arba 7 0 4 4 7 8 - 1 4 1 3 nuo 8 v.r. Id 7 v.v. 

G.L.Quaiity Body Shop 
Automobiliai 

Ieikote - nupirksime. 
- Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Skambinti vakarais, 
teL 630-435-9374 

Parduodami mieg. ir 
valg. kamb. baldai bei 

įvairūs namų reikmenys. 
Tel. 708-656-1293 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina •Orius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives*, Pesto.su kt apais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta toriai. Situos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, .delf skyriuje. Galite ^^jlORUL/^ 
utsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ' ^ ' 
arba per world wide web: 
www.andniliacheese.com 

McMosn Farm Oetst Daky. Inc. 
4296 Mskrtan. fartato, • 40410 

N E S S I U N T I N I U S 1 L I E T U V Ą , L A T V I J Ą , E S T I J Ą R U S I J Ą , 
U K R A I N Ą L E N K I J Ą G U D I J Ą I R K A R A L I A U Č I A U S S R I T | 

S I U N Č I A M E IR P R I S T A T O M E G R E I Č I A U S I A I 

* • Siunčiame Air cargp ir laivu 
l\ ^ • Paimame siuntinius i i namų 

• Persiunčiame komercinius krovinius 
• Verčiame ir notarizuoiame dokumentus 
• JAV vizų pratesimas ir iškvietimai 

Platesne Intormacua teletoaais 1-773434-7919 • UOO-775-SE^D • 1-630-257-6822 • 1-888-615-21-1? 

Išnuomojamas vienas ramus, 
švarus, saulėtas mieg. kamb. ir 
virtuvė vienam vyrui. 52 St. ir 
California Ave. apyl. Kreiptis: 
teL 773-776-1041 

Reikalingi vairuotojai 
turintys CDL leidimą. 

Darbas Čikagoje. Kreiptis: 
namų tel. 630-910-7581 
auto. tel. 773-251-7640 

Moteris Ieško kambario 
maždaug 53 St. ir Pulaski Rd. 

apylinkėje. Skambinti 
po 7 v.v. arba palikti žinute. 

teL 773-581-1108 

Išnuomojamas suaugusiems 4 k (2 
mieg)butasna..am73St.irW1upple 
Ave. $410 į mėn. Šiluma ir elektra 
mokama atskirai. 773-474-7198 — 
kalbėti angliškai arba lenkiškai 
708-430-1934 — lietuviškai 

Lemont,IL 
Only 8 condos left vvithin 

vvalking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

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

Tel. 630-257-3305 

Progressive wood moulding and millwork 
manufacturer seeks highly-skilled vvoodvvorking 
eraftsmen for our custom millwork department. Our 
plant is located on Florida's northem Gulf Coast near 
Panama City. Position pays $15-$18/hr US. We of
fer health insurance, paid vacations, and pension 
benefits. Please contact Edward A. San Juan at 
E. F. San Juan, Inc., Post Office Box 249, 
Youngstotvn, FL 32466. Tel. 850-722-4830. 

Ar žinote, kad VVestern Union 
pinigus persiunčia per kelias minutes 
beveik { kiekvieną Lietuvos miestą? 

Alytus Anykščiai 
Ariogala Birštonas Biržai Druskininkai 

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

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

Pasvalys Plungė Prienai Radviliškis Raseiniai 
Rokiškis Sakiai Šalčininkai Šiauliai, 

Šilalė Šilutė Širvintos Skuodas 
Švenčionėliai Švenčionys Tauragė 

Telšiai Trakai Tytuvėnai 
Ukmergė Utena Varėna 

Vilkaviškis Vilnius 
Zarasai 

1 800 325 6000 

MA«IIIOtis^wrttiLtfIPLUS 
The leadktg-edge manufacturer of 
pharmaceurJcal grade nutritional 
productsl 
Lootong for serious people wrto 
wantEXTItA INCOME. 
For more info. mail aetf-addressed 
envelope, phone numberto: 
R. Oureviclei f , KO. Bex 99% 
EUdiern, W l S 3 1 2 1 - 0 0 9 7 . 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
4931 W.95thSt, 

Oak Lawn, IL 
sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raStjnd 704 -4244425 

VIDAS POŠKUS 
R0MK* HOME CENTER 
MarkatJng Consuitant 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „fbreclosure" ir „handyman-spe-
cisl" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

^k ^% ^L ppr minutr* 
^wmLt \ į Anytime 

to LITHUANIA 

Siusi "]IIS t )Ol VVestern Union 
'(j j ; r . p ; r i v • • / ; • i; 

VVESTERN MONKY 
U N I O N TRANSFER 

Low Rata* (ConU.USA): 
• Such as, IL 7a, Ml 8.4, Wi 9.9, 

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

ANYWHERE 
§ mmeond blUIng 
rttmdtY aervioe 

VMOOĖRO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-88S-734-1910 
310385^5578 «Fax 310-395-4449 

828-11thSt.,#3 
Santa Montca, CA 90403 
rnarka4sivbi.neloom.com 

S K E L B I M A I 
[vairOs 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUD&4A8. 
Agentas Frank Zapoas ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kene kafca lietuviškai. 
FRANK ZAPOU8 

32081/2 West9G0i 
TeL (708) 424-8654 

(773)581-8664 
tylASYS CUISI^imJC 1ION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: "sidings", 

•soffrts", "decks". "gunars". plokšti 
ir *ahingte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
į S.Beneos, tat 63Q-241-1912.t 

AMBEH CONSmUCnON Co. 
Dengiami stogai, k^ytf* „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti narnų remonto darbai 
„Lkensed, Irtsored, bonded" 

Skambinti Sigitoj, 
teL 773-767-1929. 

RTVERDALE AUTOMOTIVE 
TraiMBortnnJaim ir piitdamt p s J s H 

naudotą auto. Pigiai patduodasae iisimo-
kejimui: remontuojame po avarijų; aus
tome auto.geomethją. užsakome dalis ge-
nauiu kaina, keičiame agregatas. 

Skambuti Rimui td 7*s-2Sl-eSS*. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD, 

CHICAGO, IL 
Ieikote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issirnokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Čikagos iiaurėje » iiaurinaiote pnaaiačmote 
p e r t j m ar parduodam nuosavybei, kreapkiaėt 

COLOUJCU. 

Greitas, 
profesionalas 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubilios9aol.com 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sbcmun Ave. 
Evanston, IL 60201 
Business (847) 864-2600 
F« (847)475-5567 
Voke mail 
(847)465-4397 
E-nuoi 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Tel. 773-778.1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

T d . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W6»th Street 
Tel.: 773-778-1486 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

Nekilnojamo turto 
5 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(•73)590421* 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Gremss k sąisimgaa patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 S.Arcrwr Ave. 
7922 S.Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Realmart g <«t 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Sas. 773-SIS-61M Pager 3^30H307 
Fą»773-5«5-3W7 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Usnois 60453 
Duskisss (708) 423-9111 
Vok* MM (708) 233-3374 
Fsx (706) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 706423-0443 Aiši/k. 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionalia) ir sąžiningai patarnauja 

(vslriM nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir pfiemlsaCkjoss 

60 metų moteris lietuvė ieško 
darbo prie vyresnio amžiaus 
žmonių, ligonio. Gali prižiūrėti 
vaiką, turi geras rekomendacijas. 
Skambinti Julijai: 708-597-3047 

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

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 8d $120 {diena. Skambinti 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKERBJ&I ^5 

KAVINĖ 
350 N. Clark. Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uidaryta 

http://Pesto.su
http://www.andniliacheese.com
http://rnarka4sivbi.neloom.com
http://akubilios9aol.com


* Prez idento Valdo Adam
kaus pas i rašytu potvarkiu 
sudaryta speciali darbo grupė 
rengs Lietuvos švietimo siste
mos plėtotes strategiją. 13-kos 
pareigūnų darbo grupėje — 
įvairių Seimo frakcijų, prezi
dentūros, Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Pedagogikos bei 
kai kurių kitų institutų, Baž
nyčios atstovai, mokslininkai. 
Darbo grupė raginama bend
radarbiauti su Lietuvos rekto
rių konferencija, Mokslo tary
ba, Mokslo akademija bei kito
mis švietimo raidą įtakojan
čiomis institucijomis. (Eit») 

* Seimas pakei tė ka i ku
r iuos Teismų Advokatūros ir 
Notariato įstatymų straips
nius, kuriuose nustatyti kva
lifikaciniai išsilavinimo reika
lavimai, būtini asmenims, no
rintiems tapti teisėjais ar ver
stis advokato, notaro prakti
ka. Pagal naująjį dokumentą, 
apylinkės teisėju gali būti ski
riamas ne jaunesnis kaip 25 
metų nepriekaištingos reputa
cijos asmuo, turintis teisės 
magistro arba teisininko pro
fesinį kvalifikacinį laipsnį, iš
laikęs teisėjo egzaminus. 

(EiU) 

PAVASARĮ IR VASARĄ SKRYDŽIAI Į 

VILNIŲ 
IŠNEWABK, IŠCHICAGO, 

NJ. IL 
Balandžio 1 d.-
30 d. 
Gegužės 1 d.-
birželio 15 d. 
Birželio 16 d.-
rugsėjo 15 d. 

$456 

$660 

$780 

$510 

$660 

$790 

plius mokesčiai 

PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24-285 S t 

Donglaston, NY11383 

TeL 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS 

E-MAIL: vyttoura@carthlink.net 
WEB SITE: www. vytistour8.com 

VELYKINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mssos produktų rinkini 

$86.00 $86.00 $70.00 
12A-12 kg 10A-10 kg 8A-8 kg 

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

2kg 
2kg 
I k g 
I k g 
l k g 
3 kg 
2kg 
12 kg 

26.4108 

2kg 
I k g 
I k g 
I k g 
I k g 
2kg 
2kg 
10 kg 
22lbs 

Ikg 

I k g 

I k g 

I k g 

2 kg 

2 k g 

8 kg 

17.6 lbs 
-VĖTRŲ AINIAT - bendra Lietuvo*- JAV mSsos perdirbimo Imon* 
Šiauliuose, naudoja vokiikoa gamybos -*»*'•—. produktus gamina ii 
aukščiausio* kokybes mėsoa, patikrinto Veterinaruos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas i namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
Čekius rašyti: DS FtiĮJnssrint Ine. Utsaktymai ppriimami telefonu, faksu 
arba pastų. 
D8 ENGINKERING, INC TeL «S0-2S7-a034 
114*1 ARCHER AVK, LKMONT, H. HMM Ps .oo-m-sau 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 6 ei., šeštadienis 

wHJomvo£ 
Veikia nuo 

1921 m. 
8900 S O U T H ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEk 708.839.1000 

pokylių sal^n - taku gjgBJfflBsLgnggM 

35 iki «m svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

40 iki 60 svečių 

t l I O l I O O t t 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

\mttu KOI 

125 M 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

-y i \ 
A M T A 

A M E R I C A . V T ^ ^ V / S ^ R O A D ' l N C -
MAIN OFFICE 

5316 N. M1LV/AUKEE A VE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

^SHB 
J 8&&OBiXLffltKB 

Rysa 

Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 

• St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$580 
$488 
$489 
$489 
$469 
$580 
$438 

j vieną puse 
$415 
$415 
$415 
$390 
$390 
$415 
$415 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, LL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

• • 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE., 

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

OFFICE 
5637 W. BELMONT AVE., 

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

OLTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

NILES 
9509 N.MLLWAUKEE 

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

• 

AR JŪSŲ BANKAS UŽDARO 
JŪSŲ TAUPOMĄJĄ 

SĄSKAITĄ? 

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

M A Ž I A U S I A K A I N A ! 
ssssss m mm, 

wwm< 
ATLANTIC 

>1Z**HČM. 

630-257-8652 
888-615-2148 

KALBAME UETUVIŽKAI 

Daugelis bankų panaikina tradicines taupomąsias sąskaitas, s u kuriomis yra naudojamos taupymo knygeles, tuo 
panaikindami privatų patarnavimą ir asmeniška dėmesį. 

Tačiau mes , MARQUETTE NATIONAL BANK, t inome, kad įmonėms tikrai patinka matyti jų taupomosios sąskaitos 
balansą tuoj pat po pinigų deponavimo ar išėmimo. Kaip vienas, tik i i kelių bankų rjietvakarineje Čikap» srityje behkusių 
vietinėje nuosavybėje ir vadyboje, mes neplanuojame pakeisti to, kas daugeliui žmonių patinka ir yra patogu. 

Jums nėra reikalo pakeisti josų pamėgto banko reikalų atlikimo bodo. Jums tilrtai reikia tinkamo banko. Atvykite iiandien 
į viena >> mūsų 16-os vietinių skyrių ir atidarykite taupomąją sąskaitą, žymimą knygelėje. Tęskime gerą tradiciją! 

Dėl išsamios informacijos apie šios rūšies sąskaitas , kreipkitės į vieną i i mūsų banko tarnautojų, kuris suteiks jums 
asmenišką dėmesį. 

MARQįJETTE NATIONAL BANK 
MES DAROME, KAS REIKALINGA! 

Skyrius su paslaugomis neišlipus iš automobilio! 

i 

CHICAGO 
6316S.Wo«cm 
(773)476-5100 

6432 S. Wcsrem 
(773) 476-7935 

6155 S. Pulaski 
(773) 838-3300 

5400 S. Kofaie 
(773) 776-4400 

3521 S. Archer 
(773)376-1234 

615 W 31 K Si. 
(312)674-2400 

Counrv Fair Foods 
10800 S. W«tem 
(773) 238-9900 

BR1DGEVIEW 
8020 S. Harkm 

• (708)4964700 

EVERGREEN PARK 
9335 S. K«b* 
(708)636-7400 

MANHATTAN 
505 Šute Sc. 

(815)478-3201 

OAKLAWN 
10419 S. Cicero 
(708) 229-3930 

ORLANDPARK 
OrUnd Sqiufc Mali 

Lower Lwd 
(708) 349-2995 

Drive-Up 
9533 W. U3rdSt. 

(708) 349-4380 

FDIC narys vvww.rnarquettcnad.com 

9612 W 143d St. 
(708) 349-8/00 

-560 * i5rthSi. 
(708) 429\OO0 

SUMM1T 
7447 W. 63d St. 
(708) 458-6600 

r29c per/min 
į LIETUVĄ 

GLOBAL ^ F Y 

KAII INC CARO 

it i 

n 
H 
i? 

* 

TELEFONO KORTELES 
S10-30MIN 
S20-64MIN 

S50-166MIN r 
Užsakymo Paštu Forma 

VskK 

Sio 

SJO 

M* 

X 

X 

X 

Senddiackormoney 
oHhrto L . Z u k — 

CbJcago JL606R1 

QTY : T n t d 

fJSBBSSI 

!UkH 

T ^ . 

Free 

MAME 
srjoM«_ 
cm 
ItATg TO 

i $10 KORTAI varui 
, f«KANT U2 S100SUMĄ 

TEL 7 7 3 - 2 5 1 - 5 8 2 2 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje 

ta rp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , I L 

7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

K 

Wv ' 

Mik 

- - * 
4(-

\ sisBI 

UEJUVių LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių pataipas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

G A l DAS — D A IMI D 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of E?udeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 
4330 So. Cal'fornia 4605 So. Hermitage 
10727 S. Puiaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALLPHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAtLABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAKQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5040 W. 35 ST. 

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

TINLEY PARK, 166C0 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWlbl-: TOLL F R E E ( n e m o k a m a s ) Tel. 1-800-994-7600 

-

• " 

-

-

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAiLABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708 6S2S245 

mailto:vyttoura@carthlink.net
http://vytistour8.com
file:///mttu
http://vvww.rnarquettcnad.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 
KRISTINA IR JOS DARŽELIS 

PROF. V. LANDSBERGIS 
KAZIUKO MUGĖJE 

Lietuvos Seimo pirm. prof. 
Vytautas Landsbergis šį sek
madienį, kovo 7 d., atvyksta iš 
VVashington, D.C., ir dalyvaus 
Kaziuko mugėje Čikagoje (ati
darymo iškilmės 11 vai. r.). 
Jis pasikalbės su skautais, jų 
tėveliais, susitiks su platesne 
lietuvių visuomene. Nors Ka
ziuko mugė kasmet yra didelė 
visų mūsų — ne tik skautų — 
šventė, šiemet ji bus dar 
įspūdingesnė. Joje žada atsi
lankyti ir Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos krepšinin
kai. Tikimės, kad ir Čikagos 
bei apylinkių visuomenė gau
siai dalyvaus. 

Pasiskaitykite, ką apie 
neseniai išleistą „Šventąjį 
Raštą" kalba dr. Antanas Kli
mas šios dienos „Draugo" 
priede. Bet ir be geros recenzi
jos visi žinome, kokia tai ver
tinga ir reikalinga knyga. 
„Švento Rašto" sutiktuvės 
ruošiamos kovo 27 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Paskaitą skai
tys ses. Ona Mikailaitė, gra
žiąsias psalmes recituos akt. 
Audrė Kižytė, muzikinę dalį 
atliks muz. Darius ir Marius 
Polikaičiai. Visi nuoširdžiai 
kviečiami į šią prasmingą 
šventę. Bus proga įsigyti kny
gą. Ruošia „Draugas". 

Kai kurios klaidos mušą, 
kai kurios — autorės, bet 
norime jas atitaisyti ir atsi
prašyti. Šeštadienį, vasario 27 
d., Šeimų skyriuje buvo iš
spausdintas straipsnelis „Ge
riau duoti, negu prašyti — 
šeimos prisiminimas". Visų 
pirma po nuotrauka paraše 
netikslus parašas. Turi būti 
(iš kairės): dukraitė Jenefer, 
duktė Kristina (buvo para
šyta, kad Kristina yra marti), 
sūnūs Ričardas ir Edvardas, 
vaikaitis Nikolas. Priekyje 
Anis Grinius ir Aldona Gri
nienė. Straipsnelyje buvo pa
rašyta Grinis, o turi būti Gri
nius. 

Poezijos pavasarėlis vyks 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, kovo 13 d., šeštadienį, 
6:30 v.v. Eiles skaitys Angelė 
Našliūnienė, dainuos etnogra
finis ansamblis „Delčia". Po to 
bus vakarienė, meno darbų 
varžytinės ir daugiau malo
numų. Rengia Algimanto Ke-
zio galerija ir Jaunimo centro 
diskoteka. Telefonas pasitei
ravimui (708) 749-0888. 

„Gaja" ateitininkų medi
kų korporacijos narių susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 21 
d., 10:30 vai. ryte, Ateitininkų 
namuose. 9 vai. r. šv. Mišios 
už „Gajos" mirusius ir gyvus 
narius Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio koplyčioje, Lemon
te. Maloniai kviečiame daly-

-vauti korporacijos narius su 
šeimomis ir draugais Mišiose 
ir susirinkime. Bus pusryčiai. 
Narių šeimų vaikai galės žais
ti svečių kambaryje. Kosmeti
kos chirurgas dr. Saulius 
Jankauskas iš Floridos kal
bės tema: „Kosmetikos chirur
gijos pažanga". 

VELYKAIČIŲ 
MARGINIMO PAMOKA 

Kasmet prieš Velykas Balze-
ko lietuvių kultūros muziejus 
surengia velykinių kiaušinių 
marginimo pamokėles. Šiemet 
norintys išmokti meniškai 
skutinėti svogūnų lukštuose 
dažytus kiaušinius kviečiami į 
Balzeko muziejų (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) šešta
dienį, kovo 27 d., 10:30 vai. 
ryto. Registruotis prašome iš 
anksto telefonu 773-582-6500. 

Pamokas jau 33 kartą ves 
liaudies dailininkė Uršulė 
Astrienė. Uršulė Astrienė gi
mė Lietuvoje, o Amerikoje gy
vena nuo 1949 metų. Vely
kaičių marginimo meno ją iš
mokė mama. Norint kiaušinio 
lukštuose aštriu peiliuku iš-
skutinėti smulkiausius ir 
įmantriausius raštus, reikia 
turėti ir įgūdžių, ir patirties, 
ir kantrybės, ir kruopštumo, 
ir, žinoma, talentą. U. Astrie
nė per daugelį metų yra nu
marginusi tūkstančius kiauši
nių ir išmokiusi šio meno šim
tus mokinių. Tokių pasišven
tusių liaudies menininkų, ku
rie savo patirtimi mielai dali
nasi su mokiniais, dėka sve
čiuose kraštuose dar ir šian
dien gyvos lietuvių liaudies 
tradicijos. 

Uršulė Astrienė taip pat iš 
šiaudelių kuria paveikslus. 
Šiaudą reikia mokėti tinka
mai paruošti: sukarpyti, iš
mirkyti, išlyginti. Po to — kli
juoti ant kartono ir tokiu būdu 
kurti norimą piešinį. Tokių 
„piešinių" bei margučių paro
da bus atidaryta Balzeko mu
ziejuje nuo kovo 1 d. iki ba
landžio 30 d. 

Kviečiame visus ateiti į vely
kaičių marginimo pamoką ir 
apžiūrėti naują liaudies meni
ninkės Uršulės Astrienės mar
gučių bei paveikslų iš šiau
delių parodą. 

Karilė Vaitkutė 

Ne iš karto tampama pir
mokėliu. Čikagoje veikiančio
je lituanistinėje mokykloje į 
mokslus kimbama jau nuo 
trejų metų. Trimečiai mažyliai 
eina į kiškučių klase, ketverių 
metų vaikai — į vaikų ratelį, o 
penkiamečiai tampa darželio 
auklėtiniais. Juos moko ir glo
boja patyrusi mokytoja Kristi
na Vaičikonienė, jai talkina 
jauna ir gabi mokytoja Jolan
ta Gudėnaitė. Mokytoja Vai
čikonienė sako, kad į Čikagos 
lituanistinę mokyklą ji atėjo, 
nes norėjo padėti mokyklai 
išsilaikyti ir gyvuoti. Be to, ji 
sakė nebeturinti mažų vaikų 
namuose, o tokio amžiaus vai
kai jai labai patinka, labai 
smagu su jais būti, juos maty
ti. 

Šiais mokslo metais mokyto
jos Kristinos Vaičikonienės 
darželis — viena gausiausių 
klasių mokykloje, joje net 18 
mokinių. Tad ir dviems moky
tojams darbo į valias. Kaip 
pasakoja K. Vaičikonienė, di
džioji mokinių dalis — nese
niai atvykę iš Lietuvos, tik 
Indrė Bielskutė ir Justinas 
Banda gimę Šiame krašte. Mo
kytojos nuomone, penkerių 
metų vaikai labai imlūs, jie 
pilni entuziazmo, jiems viskas 
įdomu. Vieni nuo kitų jau ski
riasi savo gabumais, bet išva
dų nereikėtų daryti, tai tik 
pirmieji daigeliai, taip sam
protavo mokytoja. Jai patinka 
bendrauti su penkiamečiais, 
skaityti jiems lietuviškas pa
sakas, piešti, žaisti. Mokytoja 
sako, jog nėra skirtumo, ku
riame krašte vaikas gimė. Jei 

tėvai vaikus lavino, jų lietuvių 
kalbos žinios yra panašios. 
Daugiau rūpesčio jai kelia at
vejai, kai tėveliai bando su 
vaikais kalbėti namuose ang
liškai, kad jie greičiau išmok
tų anglų kalbą. Tai pasakyti
na apie šeimas, neseniai atvy
kusias iš Lietuvos. Tuomet 
mokytojai tenka kantriai aiš
kinti, kad visiškai neverta to 
daryti, nes vaikai imlūs ir, 
kaip visi žinome, angliškai iš
moksta labai greitai. Vertėtų 
lavinti lietuvių kalbą, plėsti 
lietuvišką žodyną, kad nepas-
kęstume svetimų kalbų ir kul
tūrų jūroje. 

Mokytojos K. Vaičikonienės 
padėjėjai Jolantai Gudėnaitei 
šie mokslo metai — pirmieji. Ji 
pasidžiaugė, kad turi puikią 
progą dirbti su vaikais, pritai
kyti savo žinias, įgytas dar 
Vilniuje, ruošiantis tapti mo
kytoja. Lietuvoje, pasak jos, 
mokyklose tvarka per daug 
griežta, trūksta mokiniams 
meilės ir šilumos. J. Gudėnaitė 
norėtų bendrauti su Lietuvos 
mokyklomis, pasidalinti patir
timi, keistis nuomonėmis. Ji 
džiaugėsi, kad mažieji jos mo
kinukai labai noriai eina į mo
kyklą, jiems labai svarbus tar
pusavio bendravimas. 

Mokytoja Kristina Vaičiko
nienė, pasakodama apie savo 
darželio klasę, pridūrė prašy
mą vaikų tėveliams — tėveliai, 
ateikite į vaikučių rengiamas 
Šventes ir renginėlius. Juk 
daug drąsiau mažyliui, kai jo 
pastangas stebi mielos ir šiltos 
mamos ar tėčio akys... 

Dalia Badarienė 

STIPENDIJOS MOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKAMS 

Uaudies menininkė Uršulė Aatriene demonstruoja savo velykaičius. 

Š.m. vasario pradžioje du 
verslininkai, Theodore Forst-
mann (Forstmann Little) ir 
John Walton (Wal-Mart) pra
nešė, kad jie įsteigė 200 mln. 
dol. Children's Scholarship 
Fund (CSF), kuris parūpins 
JAV-ių mažo ir vidutiniško 
uždarbio šeimų vaikams sti
pendijas, kad jie galėtų lanky
ti privačias ir parapijines 
pradžios mokyklas. 

Iki kada reikia paduoti 
prašymą? 

Stipendijų prašymai turi 
būti paduoti iki š.m. kovo 31 
dienos. 

Kokiu būdu bus skiria
mos stipendijos? , 

Stipendijos bus paskirtos 
loterijos būdu 1999 m., ba
landžio 22 d. 

Kas gali dalyvauti? 
Loterijoje gali dalyvauti šei

mos, kurių vaikai 1999 m. ru
denį lankys pradžios mokyklą, 
nuo darželio iki 8 skyriaus. 
Taigi, jeigu vaikas, laimėjęs 
stipendiją, stoja į 8-tą skyrių, 
stipendija bus toliau parūpin
ta trejiems metams gimnazi
joje. Tačiau mokinys, kuris 
1999 m. rudenį bus baigęs 
pradžios mokyklą ir stos į 9-tą 
skyrių, negali stipendijos lai
mėti. 

Ar yra kitų pareikala
vimų? 

Šeimos pajamos turi ne
viršyti 270% federaliniai nu
statytų neturto gairių , pvz. 5 
asmenų šeimoje (įskaitant 
tėvus) metinis uždarbis gali 
būti iki 52,000 dol. 

Ar tėvai turi būti JAV pi
liečiai? 

Nesvarbu, ar tėvai yra JAV 
piliečiai, rezidentai ar pan. 
Jokių klausimų nebus klau
siama apie pilietybę, vizą, 
„žalią kortelę*. Visi gali daly
vauti. 

Kiek pinigų bus paskir
ta? 

Tai priklauso nuo šeimos 
pajamų. Pereitais metais sti
pendijos buvo nuo 600 dol. iki 
1,600 dol. per metus, ketu
riems metams vienam vaikui. 

Kristina Vaičikonienė ir , jos" darželio auklėtiniai. Nuotr. Vlado Žukausko 

Jeigu šeima laimi loteriją, tai 
visiems šeimos mokyklinio 
amžiaus vaikams, kurių var
dai įrašti prašyme, bus skirtos 
stipendijos. 

Kiek bus skirtų stipen
dijų? 

Vien Illinois valstijoje Chil
dren's Scholarship Fund 
(CSF) parūpins 10 - 15 mln. 
dol. šeimoms, kurių vaikai 
lanko arba norėtų lankyti pri
vačias arba parapijines pra
džios mokyklas ( K - 8). Nu
matoma, kad per visas JAV -
es bus skirta 50,000 stipen
dijų, 4-metams. 

Pas ką kreiptis? 
Jeigu turite prašymo anke

tas, išpildykite ir išsiųskite 
anketoje nurodytu adresu. Ga
lite skambinti tel. 1 - 800 -
805 - KIDS, paprašyti, kad 
atsiųstų anketą, arba jeigu 
reikia pagalbos išpildyti an
ketą. Taip pat galite gauti an
ketų ,.Drauge" ir „Seklyčioje". 

Kaip užpildyti? 
Tėvai arba vaiko globėjai 

užpildo anketą. Į klausimą 
apie skaičių „dependents" šei
moje, neužmirškite įskaičiuoti 
senelius, jeigu jie kartu gyve
na ir juos išlaiko Šeima. 

Ar seneliai ir kiti gimines 
gali paduoti prašymą? 

Taip. Tas, kuris vaiką lega
liai globoja, gali paduoti pra
šymą. 

Kur kreiptis, jeigu yra 
klausimų? 

Kreipkitės į CSF- Čikagos 
būstinę elektroniniu paštu, 
Bo Kemper@MSN.com arba 
telefonu (312) 960-0205. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 10 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., šven
čiant Lietuvos Nepriklauso
mybes šventę — Kovo 11-ąją, 
kalbės P. Vaičekauskas, bus ir 
meninė programa. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite! 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas kovo 11 d., ketvir
tadienį, 12:00 vai., ALTo cen
tro patalpose Jaunimo centre. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

• Norite ke l i au t i — 
kreipkitės į Jurgitą Gure
vičius. Žemos kainos, greitas 
ir profesionalus aptarnavimas. 
Skambinkite tel . 708-447-
4447, fax 708-447-1380, e-mail 
jgurevicius9pol.net. Travel 
333, 333N. Michigan Ave. 
Ste812, Chicago, IL 60801. (ak.) 

• Legaliai dar ga l ima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (ak.) 

• Prieš užs isakydami 
paminklą aplankykite S t . 
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. 773-233-6335. (ak.) 

• A.a. Jono Klivečkos at
minimui, Ona Barauskienė 
atsiuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui $625, 
kuriuos suaukojo I. V. Kiliai, 
P. B. Bagdžiūnai, B. V. Kido-
liai, B. Cibulskienė, P. A. Pet
raičiai, A. E. Stakniai, I. Jan
kus, JAV LB N.J. apygarda, 
A. Matulaitis, R. A. Česnavi-
čiai, Z. Dičpinigaitis, A. R. Ve-
deckai, S. Savukynienė su 
dukra, V. A. Jankauskai, A. J. 
Vytuviai, S. Skobeskienė, M. 
S. Remėros, V. E. Remėros, A. 
W. Steponis, I. V. Kirkylai. 
„Saulutė" dėkoja už auką 
vargingai gyvenantiems Lietu
vos vaikučiams ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. Jono 
Klivečkos šeimai bei artimie
siems, (ak) 

• ALMOS FONDUI auko
jo: Juozas ir Alfonsas Ja-
kubėnai, Sun City AZ — 
$1,000; a.a. Stasio Radžionio 
atminimą pagerbdama žmona 
Frieda Radžionis, Spring Gro-
ve, IL 60081 — $100; JAV LB 
Great Neck apylinkės valdyba 
— $100; a.a. agronomui Anta
nui Zubriui mirus, jo atmi
nimą pagerbdami, Čikagos 
Lietuvių Agronomų sąjunga 
skiria — $100; a.a. Bronio 
Baukio atminimą pagerbdami 
aukoja Agnietė ir Vincas Bige-
liai, Mindaugas, Nijolė ir Al
dona Pračkailai. Auką per
siuntė duktė Jazminą Baukys-
Mandzik — $50. Aukos nura
šomos nuo mokesčių Tas I J) . 
36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių Globa" 
pažymint, kad skirta Almos 
Fondui ir siųsti „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tui, 2711 West 71 St-, Chica
go, IL 60829. (*k.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda 
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
H. 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

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

• J u o z a s B a c e v i č i u s 
užpildo pajamų mokesčių 
(Income Taz) formas. Skam
binti tel 706-403-7334 (ak) 

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

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

• „BALTIJA" KVIEČIA! 
Kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį 9 vai. v. vyksta poilsio 
vakarai „Kviečiame pašokti!". 
Jums groja ir dainuoja Arūnas 
ir Artūras. Kovo 6 d. 6 vai. 
tradicinė vakaronė „Kaziu
ko pastogėje". Liaudies muzi
kos koncertas, mugė, pra
mogos. Adresas: Šaulių na
mai, 2417 W. 43 S t , (Western 
Ave. ir 43 S U , teL 847-342-
1512. (ak) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (ak) 

• Legal iai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel . 1-708-720-
2661. (ak) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia bei daugia-
vaikmės šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Irena Galinienė $50 
a.a. Vlado Jančausko atm.; Al
dona ir Mindaugas Klygis 
$500; Janet ir John Lapinski 
$60; Elena ir Eduardas Ska-
lišius $240 tęsia metinę para
mą; Rūta ir Liudas Šmulkštys 
$240 tęsia berniuko metinę 
paramą. Labai ačiū! „Saulu
tė", Sunlight Orphan Aid 
for Lithuania, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TeL (847) 537-7949, 
TAXID #36-3003339. (*.) 

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

• 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-
2326. TeL 708-422-3455 (ak) 

• Baltia Ezpress pra
neša, kad velykiniai siuntiniai 
priimami „air cargo" Baltia 
Ezpress įstaigoje, tel. 800-772-
7624, šiaurės Čikagoje — 
Amber Group, tel. 800-262-
3797 ir Jaunimo centre, teL 
773-778-7500. Siuntos laivu 
išvyksta kovo 16 d. (ak) 

TĖVTŠKĖ8 EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPŽNAS 
6436 S-PularidUd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 ELKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6748 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeitad. 9 v s. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 773-264-0100. 

T«L 690-2674900, Lemont, IL 

ADVOKATU 
E. BŪDVYČIO, J. CIVILIO 

ir partneriu 
kontora Vilniuje 

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas 

RoUa alsia 4, MOS Vilnius, Lietuva 
Tas. (9702)6914 M 
įm (970 2) 99 94 99 

ADVOKATAI 
LJtane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobiliu avarijų, 

asmeniškų suteidimu ir kt. bylose. 
•SIS SArcher Am, Chicago, 
ILSOSSS. TeL 847-3S1-7SSS 

(kalbam* lietuviška!) Mes jO.su 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 
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