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G. Vagnoriaus pasitraukimas 
iš partijos nenustebino 

konservatorių 
Vilnius, vasario 18 d. (BNS- „ne komandos žmogų 

Elta) — Seimo pirmininkas, 
konservatorių vadovas Vytau
tas Landsbergis teigia, kad 
Gedimino Vagnoriaus sprendi
mas sustabdyti narystę parti
joje nebuvo labai netikėtas. 

Interviu telefonu Lietuvos 
televizijos naujienų laidai ^Pa
norama" ketvirtadienio vaka
rą V. Landsbergis sakė matąs 
tai .kaip tęsinį, pasitraukimą 
nuo atsakomybės ir valstybės 
reikalą, kuris prasidėjo pra
ėjusių metų pradžioje". 

Pastaruoju metu konserva
torių partijoje ar Seimo frakci
joje G. Vagnorius nebeturėjo 
jokių pareigų. 

G. Vagnorius tarp konserva
torių Seime ir pačioje partijoje 
turi šiek tiek salininkų, servatorių partijos pirmasis 
prieštaraujančių V. Landsber- vicepirmininkas A. Stasiškis 
giui, *tačiau jų yra aiški ma- spėja, kad buvęs premjeras 

as
menį, pasižyminti bajoriškais 
mostais. 

Priminęs, kad G. Vagnorius, 
kaip premjeras turėdamas 
absoliutų Seimo daugumos 
pasitikėjimą, pats pasitraukė 
iš vyriausybės vadovo posto, 
A. Stasiškis stebėjosi, kodėl jis 
dabar imasi visus mokyti. „Aš 
žinau, kaip daryti, aš galiu 
mokyti, tačiau aš pabėgau iš 
šito posto, dabar šalia stoviu 
ir visus mokau, kaip reikia 
valstybę tvarkyti", sakė A. 
Stasiškis, pridurdamas, jog tai 
„nesąžiningas, prastas politi
kavimas, būdingas G. Vagno
riaus stiliui". 

Turėdamas galvoje „bajoriš
ką" G. Vagnoriaus būdą, kon-

Rusija nenori Lietuvoje gydyti 
savo karių 

Nuotr.: Vasario 16-osios išvakarėse Vilniaus rotušėje buvo j^y-rbti 1999 metų Lietuvos nacionalinių kultūros 
ir meno premijų bei valstybines Jono Basanavičiaus premijos laureatai — (I eil. iš kairės) dailininkas Augusti
nas Savickas. Lietuvos'kamerinio orkestro vadovas ir dirigentas Saulius Sondeckis, muzikologė Ona Narbutie
nė, aktorė Jūratė Onaityte, dailininkas Linas Leonas Katiną; r muziejininkas Juozas Vaina. II eil.: rašytojas 
Donaldas Kajokas, architektas Kęstutis Pempė ir dailininkas Mindaugas Navakas Kęstučio Vanago (Eitai nuotr. 

tuma. 
Ketvirtadienį viešame pa

reiškime buvęs premjeras G. 
Vagnorius pranešė sustabdęs 
savo narystę Konservatorių 
partijoje. Jis- paragino val
dančiąją partiją „neatsisakyti" 
1996 metų rinkimų pažadų ir 
„grįžti" prie konservatorių rin
kimų programos, nuo kurios 
nutolta pernai vasarą. 

„Aš negavau, jokio oficialaus 
pareiškimo tuo klausimu. 
Vykdomasis sekretorius taip 
pat nėra gavęs. Todėl toks 
būdas pate savaime reiškia, 
kad G. Vagnorius realiai jau 
buvo sustabdęs narystę, nuto
lęs nuo partijos reikalų ir 
galbūt nuo jos tikslų. Tai nėra 
labai netikėta", sakė V. 
Landsbergis. 

42 metų G. Vagnorius Lietu
vos premjeru buvo 1991-1992 
metais ir nuo 1996-ųjų. 1999 
m. gegužę jis atsistatydino, 
spaudžiamas Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus kaip 
nesugebėjęs reaguoti į Rusijos 
krizes pasekmes Lietuvai. 

Konservatorių partijos pir
mojo vicepirmininko Antano 
Stasiškio nuomone, pasitrau
kimo žingsnis buvo pribren
dęs, išplaukiantis iš G. Vag
noriaus asmeninių charak
terio savybių. A. Stasiškis api
būdino buvusį premjerą kaip 

* Grupė atkurtos neprik
lausomos Lietuvos pirmo
sios vyriausybės ministrų pa
reiškė, kad prezTdentas Val
das Adamkus pelnytai Vasario 
16-tosio8 proga Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordinu apdovanojo 
jų kabineto narį — buvusį vi
daus reikalų ministrą Marijo
ną Misiukonį. „Esame tuome
tinio vidaus reikalų ministro 
konkrečių veiksmų liudinin
kai ir įsitikinę, kad be Marijo
no Misiukonio ryžtingų pas
tangų ginant Lietuvos nepri
klausomybę tų dienų įvykiai ir 
naujųjų laikų tautos istorija 
galėjo susiklostyti kitaip", ra
šoma pareiškime. Pasak doku
mento, M. Misiukonis atkūrus 
valstybę, vadovavo vienintelei 
ginkluotai. Lietuvos instituci
jai, kurią visomis priemonė
mis stengėsi įtakoti Maskva. 
,,Dėl to jam pirmojoje vyriau
sybėje iš mūsų visų teko patir
ti patį didžiausią sovietinių 
prievartos struktūrų spau
dimą". M. Misiukonio apdova
nojimu pasipiktino per 30 Sei
mo narių, ne jis, pasak jų, ke
liasdešimt metų dirbo okupa
cinio sovietų režimo represinė
se struktūrose, i BNS! 

lauks progos ir, sulaukęs 
„bajoriškos kėdės", neatsisa
kys į ją atsisėsti. 

„Mes padarėme politinį 
sprendimą šiek tiek atsitrauk
ti nuo partijos vadovybės 
tam, kad galėtume teikti siū
lymus, galėtume daryti po
veikį tam, kad būtų pakeista 
neefektyvi ekonominė finan
sinė politika", samprotavo G. 
Vagnorius. 

Anot jo, „galimybės veikti ne 
tik nesumažėja, o tik padi
dėja", nes jo veikla „nebus ver
tinama kaip siekimas kokio 
nors partinio posto". 

G. Vagnorius teigė savo kri
tiką daugiausiai nukreipiąs ne 
dabartinei Andriaus Kubiliaus 
vyriausybei, o prieš tai dirbu
siam R. Pakso kabinetui. 

„Vienintelis raginimas da
bartinei vyriausybei — reikia 
rasti jėgų atsisakyti nepasitei
sinusios politikos. Tai nėra 
lengva", sakė buvęs premje
ras. 

Baltijos valstybės gyvens 
vieningai ir vienu laiku 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS) — Penktadienį Vilniuje 
prie Užsienio reikalų ministe
rijos (URM) įvyko nesankcio
nuotas protesto piketas dėl 
Lietuvos piliečių aljanso idėjos 
Lietuvoje gydyti Rusijos ka
rius. Apie 50 žmonių prie 
URM reikalavo, jog ministeri
ja išdėstytų oficialią nuostatą 
dėl Piliečių aljanso pasiūlymų 
ir neišduotų vizų Rusijos ka
riams, kovojusiems Čečėnijoje. 

„Ministerijos nutylėjimas 
arba taikstymasis dėl tokių 
Piliečių aljanso pageidavimų 
reikštų Lietuvos dalyvavimą 
genocidiniame kare Čečėni
joje", sakė Vilniaus miesto 
Sąjūdžio grupių susivienijimo 
„Labora" vadovas Leonas Ke-
rosierius. 

Su piketuotojais susitikęs A. 
Saudargas sakė, jog piketuo
tojų reikalavimai išsakomi „ne 
tuo adresu". „Rusija į mus ne

sikreipė ir, kiek aš sprendžiu 
iš Rusijos ambasados komen
tarų, neketina kreiptis. Visa 
tai yra ne tuo adresu, ne į 
URM jūs turite kreiptis", susi
rinkusiems sakė A. Saudar
gas. Pasak jo, Rusijos ambasa
da anksčiau yra santūriai 
įvertinusi Piliečių aljanso „sa
vanorišką humanitarinę ak
ciją, kurią kažin ar verta poli
tizuoti". 

A. Saudargas nekomentavo 
piketuotojų išreikštų nuomo
nių ir piketuotojams patarė 
„nedaryti Piliečių aljansui re
klamos, ypač prieš rinkimus". 

Vasario pradžioje Lietuvos 
piliečių aljansas, siekiantis at
stovauti Lietuvoje gyvenan
čioms tautinėms mažumoms, 
taip pat paskelbė, kad banke 
atidarė specialią sąskaitą, į 
kurią renka lėšas rusų karių 
reabilitacijai Lietuvos sana
torijose. 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS) — Baltijos valstybių 
premjerai Andrius Kubilius, 
Mart Laar ir Andris Škelė su
tarė, kad nuo šiol Lietuva, 
Latvija ir Estija gyvens vienu 
laiku — nepereis prie vadina
mojo vasaros laiko. 

Penktadienį Taline vyku
siame Baltijos valstybių Mi
nistrų tarybos posėdyje laiko 
klausimą, kuris buvo gana 
linksmai svarstomas, pristatė 
Estija. 

Estijos premjeras Mart 
Laar sakė, kad Estijoje vyku
sios gyventojų apklausos pa
rodė, kad 69 proc. apklaustųjų 
Estijos gyventojų yra prieš lai
ko kaitaliojimą. 

Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius taip pat informavo, 
kad, pagal apklausą, 73 proc. 

Buvusio premjero žingsnis 
palikti partiją buvo gerai 

apgalvotas 
Vilnius, vasario 18 d. jo žingsnio būtinumą liudija 

žmonių nusivylimas ir nepasi
tenkinimas valdančiąja parti
ja. Šis nusivylimas, anot G. 
Vagnoriaus, susijęs su tuo, kad 
konservatorių vadovybė, „pa
mačiusi, kad .ši liberalizmo 
politika, pradėta (buvusio 
premjero Rolando Pakso), yra 
nesėkminga, ir toliau jai pri
taria". 

(BNS) — Buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius teigia, 
jog sustabdė savo narystę kon
servatorių partijoje, kad para
gintų partijos vadovybę grįžti 
prie „tikros konservatorių po
litikos". 

„Turime pripažinti, kad tai, 
kas buvo pradėta praėjusių 
metų vasarą — iškreipto libe
ralizmo nuostatos — nepasi
teisino. Reikia grįžti prie tik
ros konservatorių politikos, 
griežtos ekonominės ir fi
nansų politikos, kuri duoda 
geresnius finansinius ir socia
linius rezultatus", penktadienį 
žurnalistams sakė Seimo na
rys Gediminas Vagnorius. 

• Anot jo, iki šiol teikdamas 
„nuoseklius siūlymus, kaip 
įgyvendinti konservatorių pro
gramą", jis iš partijos vado
vybės susilaukdavęs „tik as
meninio priešiškumo". „Mūsų 
siūlymai buvo paverčiami 
neva kokiais nors kaltinimais 
ar priekabiavimais. Dėl to šis 
žingsnis ir buvo žengtas", sakė 
G. Vagnorius. 

Jis teigė nesiekiąs „kažką 
sukritikuoti ar kažkam pa
kenkti, bet, priešingai, para
ginti partijos vadovybę ir 
valdžios pareigūnus žengti es
minius žingsnius ir pakeisti 
nepasiteisinusią politiką". 

Buvusiojo premjero teigimu, 

Lietuvos gyventojų yra prieš 
vasaros laiko įvedima. 

Tai išklausęs, Latvijos 
premjeras Andris Škelė pa
reiškė, kad Baltijos valstybių 
vienybės vardan Latvija taip 
pat prisijungia prie Estijos ir 
Lietuvos nuostatos. 

Estijos premj' ras M. Laar 
teigė, kad nuo <»oi vieningas 
laikas bus Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo simbolis. 

Pasak vyriausybes spau
dos tarnybos pranešimo, posė
dyje buvo svar.tomi ir bendra
darbiavimo karinėje srityje 
klausimai — bendras siekis 
sumažinti valstybines išlaidas 
skirtas karinei technikai įsi
gyti. 

A. Kubilius informavo, kad 
Lietuva netrukus pradės ga
minti šaudmenis bei karinius 
žemėlapius ir karinius simu-
liatorius. 

Vieningai buvo nutarta su
daryti bendrą darbo grupę-
kuri iki šių metų gegužės turi 
parengti projektą dėl bendrų 
karinės technikos pirkimų. Ši 
grupė taip pat turės peržiūrėti 
trijų valstybių įstatymus ir 
įsitikinti, ar jie leidžia tokius 
bendrus pirkimus. 

Posėdyje trijų Baltijos vals
tybių premjerai taip pat pasi
rašė sutartis dėl kvalifikacijų, 
susijusių su aukštuoju moks
lu, pripažinimo Baltijos vals
tybių erdvėje. 

Konservatorius „vagnorininkas" 
išeina į „kovos lauką" 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS) — Neoficialiajai buvu
sio premjero Gedimino Vag
noriaus grupei priklausąs Sei
mo narys konservatorius Al
fonsas Bartkus apkaltino par
tijos vadovybę ir vyriausybę 
kenkiant Lietuvos žmonėms ir 
nevykdant rinkimų pažadų. 

Spaudos konferencijoje 
penktadienį A. Bartkus teigė, 
kad „rinkimų pažadų nevyk
dymas tikrai kenkia ne tik 
konservatorių partijai, bet ir 
Lietuvos žmonėms". „Ar ne 
dėl sąjūdinio partijos vadovy
bės darbo stiliaus ir pažadų 
nevykdymo populiariausios 
partijos reitingas nukrito iki 
3.7 procentų?", retoriškai 
klausė A. Bartkus. 

Jis teigė, kad šimtą dienų 
dirbanti Andriaus Kubiliaus 
vyriausybė „dar šiandien" turi 
sugrįsti prie „tikrosios" kon

servatorių partijos programos 
vykdymo. Konservatorius rei
kalavo, kad A. Kubiliaus kabi
netas „atsisakytų sąjūdietiš-
kos veiklos vidaus politikoje". 
„vestų griežta? derybas su Pa
saulio prekybos organizacija ir 
Tarptautiniu valiutos fondu", 
„skatintų laisvus ir legalius 
verslininkus, o ne nelegalų ir 
kontrabandinį prekių įvežimą 
į Lietuvą ir tuo kurtų darbo 
vietas užsienyje". 

Žurnalistų paklaustas, ar 
po tokios kritiškos kalbos jis 
nemano būsiąs pašalintas iš 
konservatorių partijos. A. 
Bartkus teigė nelaikąs savęs 
„nusikaltusiu ar kenkėju" 
„Tie daugiau kenkia, kas už
miršta' kas parašyta šioje mė
lynoje knygelėje su kylančio
mis aukštyn kregždėmis", sa
kė A. Bartkus, rankoje laiky
damas konservatorių partijos 

D. Britanija remia 
Lietuvos narystę 

Europos Sąjungoje 
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — „Neabejoju, kad de
rybos su Lietuva vyks sklan
džiai, nes dalis sunkaus darbo 
jau atlikta, nors nemažiau iš
bandymų dar priešakyje", pa
reiškė britų užsienio reikalų 
ministras Robin Cook, pridur
damas, jog Jungtinė Karalystė 
tvirtai remia Europos Sąjun
gos plėtrą ir Lietuvos pastan
gas tapti ES nare. 

R. Cook pareiškimą ketvir
tadienį išplatino Didžiosios 
Britanijos ambasada Lietuvo
je. 

Pasak dokumento, D. Brita
nija pritaria ES plėtrai ne 
vien gindama savo valstybės 
eksportuotojų ir investuotojų 
siekius, bet manydama, kad 
narystė ES yra vienas geriau
sių būdų užtikrinti Vidurio 
Europos valstybių saugumą ir 
pastovumą. 

„ES plėtra yra ne tik istori
nis iššūkis, bet ir istorinė gali
mybė, kuria turi pasinaudoti 
tiek Lietuva, tiek Britanija, 
tiek ir kitos Europos valsty
bės", sakoma D. Britanijos UR 
ministro pareiškime. 

Lietuva ir dar penkios kan
didatės šią savaitę oficialiai 
pradėjo narystės ES derybas. 

* Lietuvoje gyvenantys 
Rusgos piliečiai kovo 26 d. 
galės dalyvauti savo valstybės 
prezidento rinkimuose. Kaip 
pranešė Rusijos ambasada, jos 
piliečiai Lietuvoje galės bal
suoti penkiose rinkimų apylin
kėse — Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Visagine. 
Lietuvoje gyvena beveik 
15,000 Rusijos piliečių. Maž
daug 4,000 jų dalyvavo Rusi
jos Dūmos rinkimuose pernai 
gruodį. i BNS i 

1996 metų rinkimų programą. 
Pasak A. Bartkaus, G. Vag

norius nusprendė sustabdyti 
savo narystę konservatorių 
partijoje, norėdamas atkreipti 
dėmesį į susidariusią padėtį, 
nes „kitokių būdų nebuvo". 

Paklaustas, kokie arti
miausi G. Vagnonaus bendra
žygių veiksmai. A. Bartkus sa
ke — „kuo daugiau padėti Lie
tuvos žmonėms". 

„Matyt, G. Vagnorius kal
tas ir atsakingas, kad per pir
muosius 2 konservatorių val
dymo metus buvo įvykdyt . du 
trečdaliai konservatorių paža
dų, skirtų 4 metų laikotar
piui", sakė A. Bartkus. 

Baltarusija pasipiktinusi 
nedraugišku Seimo žingsniu 

Vilnius, vasario 18 d. 
(BNS) — Baltarusijos ambasa
da Vilniuje įvykusią tarptau
tinę konferenciją apie žmo
gaus teisių padėtį Baltarusi
joje įvertino kaip „atvirą anti-
baltarusišką susibūrimą, nu
kreiptą prieš teisėtą išrinktą 
prezidentą ir parlamentą", sa
koma ambasados pranešime 
spaudai. 

Praėjusį savaitgalį Seimo 
rūmuose įvyko konferencija 
„Žmogaus teisės ir demokrati
ja Baltarusijos respublikoje, 
kurioje dalyvavo Lietuvos, 
Baltarusijos, Lenkijos parla
mentarai, diplomatai ir tarp
tautinių organizacijų atstovai. 

Baltarusijos ambasada kon
ferencijos surengimą vertina 
kaip eilinį nedraugišką Lietu
vos parlamento vadovų žings
nį ir mano, kad neleistina už
sienio politinėms jėgoms kištis 
į Baltarusijos vidaus reikalus. 

„Jei konferencijoje išsakyti 
argumentai ir mintys taps 

Lietuvos parlamento politikos 
dalimi, tai gali atvesti prie 
dvišalių kaimyninių santykių 
pablogėjimo ir dėl to pirmiau
sia kentės eiliniai piliečiai", 
teigiama ambasados praneši
me spaudai. 

.Atidirbdamas Vakarų rė
mėjų pinigus už pragyvenimą 
Lietuvoje ir turistines kelio
nes po pasaulį, vienas vadina
mųjų opozicijos vadovų Se-
mion Šareckij atvirai stojo į iš
davystės ir valstybinių siekių 
aukojimo Vakarams kelią", sa
koma pranešime. 

S. Šareckij vadovavo 13 šau
kimo Baltarusijos Aukščiau
siajai Tarybai, kurią paleido 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka. Demokratinės valsty
bės laiko parlamento paleidi
mą neteisėtu. 

Praėjusių metų liepos pa
baigoje S. Šareckij, bijodamas 
galimo Baltarusijos valdžios 
susidorojimo, apsistojo Vilniu
je. 

Lietuva prisijungė prie ES 
pareiškimo dėl Čečėnijos 

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Lietuva prisijungė 
prie ketvirtadienį paskelbto 
Europos Sąjungos (ES) pareiš
kimo, kuriuo dar kartą smer
kiamas neproporcingas ir be
atodairiškas jėgos Čečėnijoje 
naudojimas ir reiškiamas su
sirūpinimas dėl civilių aukų. 

Europos Sąjunga paragino 
Rusijos valdžią spręsti kon
fliktą taikiai, nutraukti kari-

* Lietuvos Seimo Žmo
gaus teisiu komi te tas para
gino Užsienio reikalų ir Tei
singumo ministerijas aktyviau 
prisidėti, užsienio valstybes 
įtraukiant į tarptautinį teisinį 
bendradarbiavimą su Lietuva, 
siekiant patraukti atsakomy
bėn genocido vykdytojus. Toks 
sprendimas priimtas atsižvel
gus į generalinio prokuroro 
Kazio Pėdnyčios informaciją 
apie „problemas, ieškant teisi
nės pagalbos iš Izraelio ir kitų 
šalių". Neseniai Lietuvos gene
ralinė prokuratūra gavo Izrae
lio atsisakymą patenkinti tei
sinės pagalbos prašymą apk
lausti buvusį aukštą sovietų 
saugumo karininką Nachma-
ną Dušanskį, įtariamą Lietu
vos gyventojų genocidu. Nega
vusi prašytos pagalbos, proku
ratūra teigia nebegalinti tirti 
pernai sustabdytos bylos. <BNS> 

nius veiksmus ir pradėti poli
tinį dialogą su Čečėnijos atsto
vais. ES priminė Rusijai jos 
atsakomybę dėl blogėjančios 
humanitarinės padėties šiame* 
regione ir pareiškė pasirengu
si suintensyvinti pastangas 
teikiant paramą civiliams gy
ventojams, kuomet bus paša
lintos kliūtys greitam, geram 
ir saugiam paramos teikimui. 

Europos Sąjunga pareiškė 
susirūpinusi Rusijos žurnalis
to Andrėj Babickij likimu ir 
paragino Rusijos valdžią pa
skelbti aiškią informaciją apie 
dabartinę „Laisvės" radijo ko
respondento A. Babickij buvi
mo vietą. 

Panašų pareiškimą dėl pa
dėties Čečėnijoje Lietuvos Sei
mas priėmė prieš savaitę. Joje 
be kita ko siūlyta sušaukti 
neeilinę Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos sesiją. 
Iš viso per pastarąjį pusmetį 
Seimas priėmė 4 pareiškimus 
dėl padėties Čečėnijoje. 

KALENDORIUS 
Vasario 19 d.: Belina, Konradas, 

Nida, Šarūnas, Zuzana. 
Vasario 20 d.: Aidas. Amata, Auk

suole. Eitvydė. Leonas, Visgintas. 
Vasario 21 d.: Eleonora, Feliksas, 

Kęstutis, Petras, Žemyna. Prezidentų 
diena (JAV). 

http://DRAUGASOEAFrTHUNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

METINIS ATEITININKŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS 

Metinis Ateitininkų namų 
mecenatų ir narių susirinki
mas 2000 m. sausio 22 dieną 
vyko Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Po kuklių užkan
džių, kavutės ir pabendravi
mo, susirinkimas buvo pradė
tas malda, prašant Aukščiau
siojo apšviesti susirinkusiųjų 
protus ir širdis, kad geriau ir 
aiškiau spręstume šių namų 
reikalus. Namų valdybos pir
mininkas Alfonsas Pargaus-
kas susirinkimui pirminin
kauti pakvietė Juozą Polikai-
tį, sekretoriauti Ireną Kaz
lauskienę. Mandatų komisiją 
sutiko sudaryti Rita Venclo
vienė, Daine Quinn ir Pranutė 
Domanskienė. Susirinkimo 
pirmininko perskaityta dar
botvarkė susirinkusiųjų buvo 
priimta. 

Suskaičiavus susirinkime at
stovaujamus balsus, paaiškė
jo, kad iš Ateitininkų namų 
turimų 5,687 balsų, susirin
kime buvo atstovaujami tik 
429 balsai. Pagal įstatymus, 
kvorumą turėjo sudaryti 3,791 
balsas. Susirinkimas buvo nu
trauktas ir, vadovaujantis 
„Robert's rules", po 30 minu
čių pertraukos vėl pradėtas 
kaip galiojantis. 

Praėjusių metų protokolą, 
rašytą Onos Baužienės, per
skaitė Juozas Baužys. Proto
kolas buvo priimtas be patai
sų. Valdybos pirmininkas Al
fonsas Pargauskas perskaitė 
metinį pranešimą; susidėjusį 
iš „tradicinės veiklos", t.y. me
tinio gavėnios susikaupimo, 
metinės Ateitininkų namų 
gegužinės kortelių. Kita veikla 
yra darbas ir kasdieniniai rū
pesčiai dėl namų išlaikymo, jų 
pataisymų, gerinimą, atnauji
nimą ir gražinimą aplinkos. 
Namų. kambariai, kuriuose 
renkasi Daumanto-Dielinin-
kaičio kuopos jaunučiai ir jau
niai, buvo pavadinti žymiųjų 
ateitininkų veikėjų vardais. 
Žemutinė salė nudažyta ir kai 
kurios sienos apkaltos lente
lėmis. Pašalinti antrojo aukšto 
laiptų ir koridorių seni kili
mai. Liko dar pataisyti ir at
naujinti gražaus ir gero me
džio grindis. Namų prižiūrėto
jų butas buvęs visuomet šal
tas, todėl reikėjo įdėti naują 
šildymo sistemą. Šiuo metu 
perdažomi koridorius ir salo
nas. 

Šiais metais asfaltu buvo 
naujai išpiltos ir padidintos 
automobilių pastatymo aikš
telės. Valdybai reikėjo nema
žai padirbėti, kol gavo Lemon-
to miestelio leidimą Ateiti
ninkų namų sodybą aptverti 
tvora. Šiaurinę automobilių 
pastatymo aikštelę reikėjo ap
sodinti pušelėmis ir eglutėmis, 
kad vakare statomų automobi
lių šviesos nevargintų neto
liese gyvenančių kaimynų. 
Pasižadėjus įvykdyti kitokius 
miestelio reikalavimus pava
sarį tvorai tverti leidimas bu
vo gautas. Juoda metalinė tvo
ra jau pradėta tverti pietinėje 
namų pusėje. Šis darbas bus 
baigtas pavasarį. Tvora sups 
namus iš pietų, vakarų ir 
šiaurės pusių. 

Susitarta su šiaurės vakarų 
kaimynais parduoti jiems 13-
os pėdų žemės ruožą, kuris 
Ateitininkų namams nėra 
naudingas. Dėl to kilo diskusi
jos, ar verta tai daryti. Vėliau 
šį reikalą spręsti palikta val

dybai. 
Speciali padėka išreikšta 

Lieponių šeimai už daugybę 
patarnavimų atliktų Ateiti
ninkų namams. Ypač didelė 
padėka Petrui Lieponiui, ku
ris nuvalo sniego pusnis nuo 
Ateitininkų namų keliukų ir 
automobilių aikštelės. 

Baigdamas savo išsamų pra
nešimą, pirmininkas padėkojo 
darbščiai valdybai, kuri šiuo 
metu pasitraukė iš pareigų. 

Protokolų sekretorė Rita 
Venclovienė pastebėjo, kad 
per metus būta vienuolika po
sėdžių, kurie buvo gerai lan
komi ir darbingi. 

Ateitininkų namų valdybos 
iždininkė Vida Maleiškiėnė at
liko kruopščiai ir išsamiai pa
ruoštą iždo apyskaitą. Iždinin
kė ir valdybos pirmininkas 
pastebėjo, kad šių metų namų 
pataisymai ir nauji projektai 
buvo susiję su didesnėmis iš
laidomis negu metinės paja
mos. 

Revizijos komisija (Juozas 
Baužys ir Janina Lieponienė) 
patikrinusi iždo knygas pra
nešė, kad jos buvo vedamos 
pavyzdingai. Visi pateisina
mieji dokumentai yra tvar
koje. 

Paskui vyko naujosios namų 
valdybos rinkimai. Balsavimų 
nereikėjo, nes buvusioji valdy
ba sutiko dar vienus metus 
padirbti. Prie jų prisijungė dar 
trys nauji nariai. Dabar metų 
valdybą sudaro: Aldona An-
kienė, Irena Barzdukienė, Vi
da Maleiškiėnė, Raminta Mar-
chertienė, Rima Polikaitytė, 
Irena Polikaitienė, Alfonsas 
Pargauskas, Pranas Prancke-
vičius, Dainė Quinn, Kostas 
Stankus, Kęstutis Sušinskas, 
Rita Venclovienė. Susirinki
mas džiaugėsi naująja valdy
ba ir linkėjo jai sėkmingų ir 
darbingų metų. Kontrolės ko
misiją sutiko sudaryti: Juozas 
Baužys, Antanas Beleckas, 
Pranutė Domanskienė, Janina 
Lieponienė. 

Sekmadienį, vasario 6 d. 
prieš vienuoliktos valandos šv. 
Mišbs Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, pasukau į 
Ateitininkų namus. Visos au
tomobilių pastatymo aikštelės 
buvo užpildytos. Namai buvo 
pilni vaikų ir tėvelių, kurie 
juos čia suvežė į mėnesinį 
Daumanto-Dielininkaičio kuo
pos susirinkimą. Kažin kur jie 
rinktųsi jei nebūtų šių jaukių 
ir jų visuomet laukiančių na
mų? 

Ateitininkų namų kūrėjų ir 
mecenatų gretos mažėja. Su 
viltimi laukiame naujų mece
natų ir naujų narių. Norint 
regėti šviesią Ateitininkijos 
ateitį, visi turime padėti Atei
tininkų namams. 

Aldona Kamantienė 

Daumanto ir Dielininkaičio kuopos jaunieji ateitininkai gardžiuojasi jų išvykoje į Racine kepyklą išsikeptais 
„žagareliais". Iš k.: Aras Narutis, Tomas Quin, Manus Poekodmas, Adomas Daugirdas, Julius Kasniūnas, Gedi
minas Bielskus. kenvklos savininkė Dana Kapačinski'iie, Vytas Kapačinskas ir Nerijus Aleksa. 

kuopos veiklos ir dvasios. 
Džiaugiasi, kad Ateitininkų 
namuose kas mėnesį dūzgia 
energingas, entuziazmo kupi
nas jaunimas. Iš 

VASARIO 16-JĄ 
LIETUVOJE 

MININT 
Ateitininkų federacijos val

dyba kvietė ateitininkus rink
tis prie Ateitininkų rūmų, 
Laisvės ai. 13, Kaune, trečia
dienį, vasario 16-tą, kad drau
ge dalyvautų Nepriklausomy
bės šventės minėjime. Susirin
kusieji, su vėliavomis nužygia
vo į Karo muziejaus sodelį, 
kur vyko minėjimas. Vėliau 
vyko į Kauno arkivyskupijos 
jaunimo centrą kur vyko atei-
tininkiška šventinė popietė 
skirta Nepriklausomybės die
nai. 

Sveikinimo žodžiu popietės 
apeigas pradėjo AF pirminin
kas Vygantas Malinauskas. 
Paskaitininkas, dr. Paulius 
Subačius, kalbėjo apie „Tau
tiškumo prasmę šiais laikais". 
Paskui vyko studentų ir moks
leivių ateitininkų meninė pro
grama. Popietė baigėsi suneš
tinių vaišėmis ir linksraavaka-
riu. 

Tai tik vienas iš daugelio 
Vasario 16-tos minėjimų atei
tininkų tarpe, Lietuvoje. 

LS 

PENKTO IR ŠEŠTO 
SKYRIŲ BERNIUKŲ 
BŪRELIO IŠVYKA 

Naujo tūkstantmečio mūsų 
pirmas susirinkimas įvyko 
sausio 6 d. Susirinkus vi
siems, mes važiavome į Ra
cine Bakery kepyklą, kuri pri
klauso Kapačinskams. Mūsų 
globėjas Aras Jonikas ir mano 
tėtė mus ten nuvežė. 

Mes turėjome progą apžiūrė
ti kepyklą ir pamatyti kaip ji 
veikia. Apžiūrėję kepyklą mes 
matėme kaip daro duoną, Jka-
garėlius", pyragus ir saldžias 
bandeles. Duona kepė didelėje 
krosnyje. Mes pamatėme kaip 
kepykla veikia. 

Mums leido padaryti *žaga-
rėlius" ir juo iškepti. Mes ant 
jų užbarstėme labai daug cuk
raus. Jie iškepė labai gražiai 
ir buvo labai skanūs. Kiekvie
nas vaikas parsinešė pilną 
maišiuką „žagar-ėlių". 

Kol „žagarėliai" kepė, mes 
nuėjom ant miltų kalno. Ten 
mes šokinėjom nuo vieno mai
šo iki kito. Buvo labai smagu. 

Mes labai dėkingi Kapačins
kams, kad leido mums labai 
smagiai praleisti rytą. 

Aras Narutis 
6 būrelis 

SAUSIO 6. DIENOS 
SUSIRINKIMAS 

Prieš Kalėdas mūsų būrelio 
vadovas Pranas Pranckevičius 
mums pranešė, kad kitą susi
rinkimą visi berniukai būtų 
pasiruošę dideliam darbui. 
Mums buvo įdomu, koks tai 
darbas bus. P. Pranckevičius 
paaiškino, kad mes dažysime 
visą biliardo kambarį Ateiti
ninkų namuose. 

Sausio 9-tą dieną, visi dažy
tojai susirinko ir nekantriai 
laukė pradėti darbą. Mums 

išdalino volus, davė dažus ir 
mes su entuziazmu kibom į 
darbą. Man teko dažyti lubas, 
tai nuo besitaškančių dažų 
mano plaukai truputį „praži
lo". 

Kartu su mumis dirbo daug 
tėvų: Kasniūnas, Kapašins-
kas, Mikalauskas, Jokubaus-
kas ir būrelio vadovo padė
jėjas Petras Kuprys. 

Darbą baigus, kambarys at
rodė labai baltas ir visi paten
kinti išsiskirstė namo. 

Ša rūnas Daugirdas 
4-tas būrelis 

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 
KUOPOS VEIKLA 

Daumanto - Dielininkaičio 
kuopos globėjų Rasos Kasniū-
nienės ir Dainės Quinn sausio 
mėnesio laiške kuopos šei
moms rašoma, kad veiklos ir 
bendravimo netrūksta, kad 
kuopos šeimos bendrauja ne 
tik susirinkimuose Ateitinin
kų namuose, bet ir kitose ap
linkybėse. 

Sausio mėnesį kuopos jau
nučiai, jauniai ir jų tėveliai 
vyko kėgliuoti. Sausio mėne
sio susirinkimo metu, 3 ir 4 
skyrių berniukai, kartu su sa
vo vadovu Pranu Pranckevi-
čium, jo pavaduotoju Petru 
Kupriu ir keturiais tėveliais 
(Robertu Jokubausku, Ma
rium Kasniūnu, Juozu Kapa-
činsku ir Algimantu Mika
lausku) išdažė savo būrelio 
kambarį Ateininkų namuose, 
Lemonte. 

Vasario mėnesio pradžioje, 7 
ir 8 skyrhV berniukų būrelis, 
kuriam vadovauja Saulius Čy-
vas, lankėsi Racine kepykloje, 
o.5 ir 6 skyrių mergaitės, va
dovaujamos Audrės Budrytės, 
lankė senelius Šventos Šeimos 
viloje; juos pradžiugino svei
kinimais, užkandžiu, vaidini
mėliu. 

Tėveliams pageidaujant, 
kad kuopos susirinkimų metu 
retkarčiais vyktų pašnekesiai, 
diskusijos įvairiomis temomis, 
Vainius Aleksa, Mindaugas 
Bielskus ir Petras V. Kisielius 
pasisiūlė tą prašymą išpildyti. 
Pirmasis pašnekesys vyko va
sario 6-tos dienos susirinkimo 
metu. Jam vadovavo Petras V. 
Kisielius. 

Vasario mėnesio 27 d., nuo 
6-tos iki 8:15 vai. vak. vyks 
kuopos žiemos plaukimo išvy
ka Bollingbrook Aąuatic Cen-
ter. 

Kuopos 5, 6, 7 ir 8 skyrių 
jaunimui, sekmadienį, kovo 19 
dieną ruošiamas Susikaupimo 
rytas, kurį ves svečias kun. Si
gitas iš JAV rytinio pakraščio 
ir ses. Laima iš Lemonto. Da
lyviai turės progą drauge iš
klausyti šv. Mišias ir pavalgy
ti pietus. 

Kuopos globėjos dėkingos vi
siems prisidedantiems prie 

VADOVŲ KURSAI 
Studentų ateitininkų sąjun

gos valdyba vasario 11-13 d. 
surengė studentų ateitininkų 
vadovų kursus Aukštadvario 
Kristaus Atsimainymo bažny
čios klebonijoje. 

Penktadienį, po registraci
jos, susipažinimo ir vakarie
nės vyko studentų ateitininkų 
vienetų veiklos tikslų aptari
mas. Šeštadienio temos apėmė 
„kuopos, kaip grupės, dinami
ka"; „kuopos veiklos rūšys: 
vidinis ir išorinis darbas"; 
„naujų narių įtraukimas"; „va
dovo vaidmuo kuopoje"; „darbo 
organizavimas"; „kuopų-sąjun-
gų ryšiai". Sekmadienio dar
bas kreipėsi į temas „vadova
vimas diskusijai"; „visuome
nės informavimas" ir „projek
tų rašymas į LKRS". 

ASYASEGALENE. M.D. 
Rush University ConsuHants in 

Allergy and Immunology 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

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

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725W.HarrisonSt.-207 
Chicago.lL 60612 
Tat 312-942-6296. 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedkaJ Cantor 

10400 75 8 t KMKMtM, W l S3142 
(414)6976990 

Astai M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 

Palos Pootatrics 
706-923-6300 

urec&go rGOtatncs 
773-582-6500 

DR. ARVYDAS J.DAJUDE 
DANTLJ GYDYTOJAS 

21470 S . M a J n S t 
Mstoaaon,IL 80443 
Tel. 708 -7460033 

Valandos pagal miMaikiMi 

DALIA A CEPELE. D.D3. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915W. 1713 t 
TWeyP•rk,IL60477 

700414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 708-246-0087 arta 708-246-6661 
64*0 3 PulaaWRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Putaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127» S * . 

8uto10i 
Lernont IL 

TsL 630443-1010 

"• DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 a K a d * Ava., CNCSOO 

773-77M888 arto 7 7 3 - 4 6 0 * 4 1 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktika,. VaL statoma, aite 
K I M 1 1 1 - 7 , M 0-5, 

traftt 104. pankkt 104. kas 
antrą M M . 10-2.14438.50 

AveV, ClotfO, IL. 
Tat 706-652-4160. 

MVILUAKERELYrE 
Ambai HssJBi Canter 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Hariem, Bridgevkte, I L 

60455. Tel. 7W.5f4.tM06. Kaltame 
UetavflkaL Valandos •ualtarM. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
PubU 'hed daily except Sundays and Moodaya, Vagai Houdays, the Tuearfays 
followuuj Monday ebaarraaea of lagal Hobdays as wefl as Dac. 28th aneMan. 
2ndby the Lithuanian CathoJic Preaa Soriety, 4645 W.63rd Street, Cbicafo, 
IL 60629-5589. '• 
Periodical daai postage paM * t Chicago, IL and andrtinnal mailirar orases. 
Subecription Hales: $100.00. Foreign oountries $115. 
PoKtmaater Send addraas changea to Draugą* - 4546 W. 63rd Strtet, 
Chicago, IL 60629-6589. 
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą naaiiinrtame- Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti patymuae, iki kada prenumerata 
galioja. 
6 DRAUGO prenumerata yra i a i 

l/2i 
$60.00 
$66.00 

Si 
$38,00 
$45,00 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (UJS.) $115.00 
T ik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.&J $66.00 $50.00 $38-00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $600.00 $260.00 
Reguliariu paltu $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laidai oro pairtu $160.00 $86.00 
Tik Šeštadienio laida reguliariu neitu $66.00 

Vynauaia redaktore - Penate Bindoklene 
Administratorius - Valentinas KruaapHs ., „ , 
Moderatorius - kun. Viktoras Riaaietts 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, sniterliriniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.-00, ssstailisnisii nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini nestaako. Skalbimų kainas asiiunriaiTini, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Pedakdja straipsnius taiao savo nuožiūra- Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siundant piaiome pasilikti kopgą. s 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

9 0 0 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tol. 708-348-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LBJS 
AKIU U G O S IR CHIRURGIJA 

1192 WatorSt .Larnont . IL 60438 
1301 Corjparilald Ava.. Šuto 113, 

Jofet . IL 60432 

Tat 815-723-1864 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 3 6 * S. Roberto Roed 
s ss • a t s m _ 

ittcJGory M M 
T a t 708-6882131 

Valandos panai susBartmą 

DR. VIUUSMIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS m CHIRURGAS 

FAMN.Y MBMCAL C L M C 
15605-127 St . Lamont IL 00439 
PrtMauao Palos Communiry Hoapaal 

SaVerCrassHoaptBl 
valanctoepagajsusitartmą 

Tai. 630-267-2266 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė PauBkienė 

•Baltieji rūmai apkaltin
ti dokumentu nuslėpimu. 
Šią savaitę nepriklausomo 
prokuroro būstinė ir du Kon
greso komitetai pradėjo tirti 
buvusios Baltųjų rūmų pa
reigūnės Sheryl L. Hali kalti
nimus, kad Clinton vyriau
sybė nuslėpė tūkstančius elek
troninio pašto laiškų, susiju
sių su „Filegate", M. Lewins-
ky, kiniečių nelegaliais lėšų 
telkimais ir kitais skandalais. 
Pasirodo, kad 1998 m. Baltu
ose rūmuose, kompiuterių sis
tema tvarkydami, kontrakto-
riai (kompiuterių specialistai) 
užtiko 100,000 elektroninių 
laiškų, kurie skandalų ty
rinėjimo metu buvo Kongreso 
komisijų bei prisiekusiųjų 
teismo pareikalauti, bet nie
kuomet nepristatyti. Tuo 
jnetu Sheryl Hali buvo 
Baltųjų rūmų kompiuterio rei
kalų viršininkė; vėliau jai 
buvo pareigos sumažintos. Ji 
teigia, kad, užuot perdavus 
minėtą elektroninę korespon
denciją, kaip įstatymais reika
laujama, Baltieji rūmai šiuos 
dokumentus paskyrė į .kla
sifikuotą" kategoriją, tokiu 
būdu juos nuslėpdami, kol jie 
buvo kontraktorių užtikti. 
Kontraktoriai teigia, kad Bal
tieji rūmai juos perspėjo apie 
dokumentus tylėti, kalėjimu 
grasino. Sheryl Hali dabar yra 
iškėlus bylą, kaltindama Hil-
lary Clinton ir devynis Bal
tųjų- rūmų paskirtus pa
reigūnus kabinėjumusi (ha-
rassment) ir kerštu už jos pa
sipriešinimą prieš minėtus 
nelegalumus. (Wash. Times) 

JJ*trake antras Jungtiniu 
"tautų (JT) pareigūnas at
sistatydino, protestuoda
mas prieš JT įvestas sank
cijas Irakui. Pareigūnas teigė, 
kad sankcijos neigiamai vei
kia humanitarinę pagalbą. 
Tuo tarpu JT yra šiek tiek 
sumažinusios sankcijas ir da
bar numatyta, kad šįmet Sad-
dam Huasein daugiau uždirbs, 
parduodamas naftą, negu bet 
kada praėjusių dvidešimt 
metų bėgyje. (WSJ) 

•Jeruzalės ateitis ne
turėtu būti vien Izraelio 
išspręsta — aiškina Vatika
nas, — nes tai moraliniai ir 

..legaliai nepriimtina. Pareiški
mas buvo dalis sutarties, pasi
rašytos su palestiniečiais. Ki
tą mėnesį popiežius tada 

• aplankyti Šventąją Žemę. 
(WSJ) 

•Rusijos prez. Putin 
įsakė vietiniams žvalgybos 
agentams stebėti kariuo
menės pareigūnų ištikimybę 
— tai vienas sovietinės siste
mos pagrindų. Žurnalistai su
sirūpinę. (WSJ) 

Rusai apkaltinti brutalu
mu, kankinimu ir kitais 
žmogaus teisių pažeidimais 
Čečėnijoje. Maskva kaltini
mus neigia ir aiškina, kad Eu
ropos Sąjungos stebėtojai bus 
įleisti į čečėnų pripildytas 
įkalinimo stovyklas, tačiau 
data dar nenustatyta. (AP) 

•East Timor nuniokoji
mas baisesnis už Bosniją; 
niekuomet nemaniau, kad 
ai ką nors tokio baisaus 
matysiu — teigia Portugali
jos prez. Jorge Sampaio, ir 
kreipiasi į pasaulio šalis pa
skubinti pagalbą. Prez. Sam
paio yra pirmas Portugalijos 
vadovas, aplankęs East Tim
or, kurį Portugalija valdė 400 
m. iki 1975 m., kada Indonezi
ja užėmė East Timor. Nuo to 
laiko ten visada buvo pries
pauda, persekiojimai, žiauru
mai, tačiau jie ypač įsigalėjo 
praėjusiais metais, po įvyku
sio referendumo už nepriklau
somybę nuo Indonezijos. Šią 
savaitę East Timor karinę 
kontrolę perėmė Jungtinės 
Tautos, o Indonezijos genero
las, įtartas pravedęs nusikalti
mus prieš civilius, buvo 
pasalintas. (Sydney Morning 
Herald — Australia) 

•Indijoje gimsta žymiai 
mažiau mergaičių, negu 
berniuku. Pagal 1991 m. du
omenis, už kiekvieną 1,000 
gimstančių berniukų, gimsta 
maždaug 927 mergaitės. 
Šeimos planavimo organizaci
jos teigia, kad mergaičių 
skaičius dar mažesnis — 824-
850. Nors įstatymai draudžia 
abortuoti vaikus dėl lyties, 
arba žudyti naujagimes mer
gaites, tie įstatymai retai vyk
domi, nes mergaitės/ moterys 
nevertinamos. Toks nevieno
das skaičius tarp mergaičių ir 
berniukų jau seniai išsivystė 
Kinijoje ir dabar ten paplitęs 
mergaičių pardavimo verslas. 
Užsienyje jaunos mergaitės 
pagrobiamos, pervežamos per 
sieną į Kiniją, parduodamos į 
marčias. (UPI,WSJ) 

Danutė Bindokienė 

Ar dar reikalingas 
„Amerikos 

Vilniuje, prie Signatarų namų. kftrių viename kambary* 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklauso
mybes paskelbimo aktas, į.m. vasario 16 d. žmonės rinkosi i Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo iškilmes. 

Nuotr Gedimino Žilinsko (Elta) 

•Kinija sulaikė požemi
nės Kataliku Bažnyčios 80 
m. amžiaus arkivyskupą — 
taip praneša žmogaus teisių 
grupė. (WSJ) 

•Reikia suprastinti fe-
deralinių mokesčiu įstaty
mus, — teigia New Yorko 
demokratas sen. Daniel 
Patrick Moynihan, raginda
mas tam tikslui paskirti komi
siją. Moynihan teigia, jog 
dažnai būna, kad kadencijos 
užbaigimo metu Kongresas ir 
Baltieji rūmai sutaria įvesti 
„1,200 puslapių (mokesčių 
įstatymų) baisenybę; mes už 
ją balsuojame, bet niekas ne
žino, kas ten parašyta". (WSJ) 

•Ohio valstijoje federali
nis teismas įsiterpė į kata
likiškos mokyklos spren
dimą. Mokslo metų gale 
vienos katalikiškos mokyklos 
antro skyriaus mokytojos kon
traktas nebuvo atnaujintas, 
nes buvo nuspręsta, kad vai
kams ji blogas pavyzdys — 
tais metais įvyko minėtos 
mokytojos vestuvės ir tuoj po 
to, buvo aiškiai matyti, jog ji 
bent 4 mėn. nėščia. Mokytoja 
iškėlė bylą, kaltindama mo
kyklą diskriminacija. Mat mo
kyklos sprendimas išskiria 
vien moteris. Teismas palaikė 
mokytojos teisę iškelti bylą, 
sakydamas, kad moterims ir 
vyrams turi būti vienodai pri
taikytos sankcijos už prieš-
vedybinius lytinius santykius. 
(WSJ) . . 

•Pirmą kartą istorijoje 
buvo kreipiamasi į Izraelio 
Knesset parlamentą vo
kiečiu kalba. Taip padarė 
Vokietijos prez. Johannes 
Rau, atsiprašydamas už Holo-
kaustą. Parlamento' nariai 
klausėsi nesijaudindami ir 
mandagiai paplojo. (The Inde-
pendent) 

•Kubiečiai toliau stengia
si pabėgti iš Kubos. Praė
jusių trijų savaičių įvykiai: 
trys nuvargę ir badaujantys 
kubiečiai nepatvariu plaustu 
pasiekė Cayman salas; kubie
tis sportininkas Adrian Her-
nandez, persirengęs moterimi, 
išspruko į Costa Rica; du ku
biečiai gydytojai, Venecueloje, 
dirbdamai potvynių nuvar
gintų gyventojų tarpe, pa
prašė politinio prieglobsčio. 
(WSJ) 

; 
•Kubiečio berniuko 

Elian Gonzalez bylos aplin
kybės darosi vis sudėtin
gesnės. Nepriklausomi žur
nalistai aiškina, kad, nors Ku
boje vyksta demonstracijos už 
berniuko sugrąžinimą, tie pa
tys demonttratoriai privačiai 
sako, jog būtų nesąmonė ber
niuką grąžinti į Kubą, ir jie 
patys berniukui pavydi, nes 
jam pasisekė išsprukti. Pri
vačiuose susitikimuose su ku
biečiais toliau teigiama, kad 
demonstracijos ir Elian tėvo 
pasisakymai už berniuko su
grąžinimą yra Castro valdžios 
surežisuoti. Kita ironija — 
JAV imigracijos departamento 
aukštas pareigūnas, vadovau
jantis politinio prieglobsčio 
sprendimams, buvo apkaltin
tas šnipinėjimu Kubai. (WSJ) 

•Jugoslavijoje JT moksli
ninkai pradėjo tirti Duno
jaus upės vandenį po to, 
kai Komunijoje pasipylęs 
cianas (cyanide) užteršė 
upes ir nunuodijo tūkstančius 
žuvų Jugoslavijoje ir Vengri
joje. (AP) 

•Mažoms komercinėms 
įstaigoms nepasisekė išrei
kalauti įstatymo, kuris liep
tų federalinėms reguliavimo 
agentūroms sumokėti išlaidas, 
jeigu įstaigoms iškelia bylas, o 
paskui teisme pralaimi, arba 
bylos būna teisėjo atmestos. 
Galvojama, „kad toks įstaty
mas sumažintų federalinių 
agentūrų keliamų nerimtų 
bylų skaičių, kuris kasmet 
įstaigoms kainuoja milijonus 
dolerių ir kartais jos bankru
tuoja. Pagal dabartinius įsta
tymus, (nors iškeltos bylos 
gali būti ir neteisingos), įstai
gos vis vien turi samdyti ad
vokatus, sumokėti teismo iš
laidas, ir pan. Konservatoriai 
kaltina unijas už nepasise
kimą šį reikalą reformuoti. 
(WSJ) 

•Šią savaite Vašingtone 
Pentagonas tiria JAV ap
saugai padarytą žalą, kai 
buvęs CIA direktorius Deutch 
klasifikuotus JAV dokumen
tus pervedė į neapsaugotą 
kompiuterį namuose ir vartojo 
tą kompiuteri, susisiekti su in
ternetu, siųsti elektroninį 
paštą į Rusiją ir pan. 
įtariama, kad čia gali būti ki
tas didelis skandalas, bet pa
grindinė žiniasklaida dar apie 
tai tyli. Kai šis saugumo gai
rių pažeidimas iš pat pradžių 
paaiškėjo, vyriausybės parei
gūnai apie tai nieko nedarė 
trejus metus, o dabar neatro
do, kad Deutch bus kaltina
mas kriminaliniu elgesiu. 
Deutch buvo CIA direktorius 
1995-1996 m. (Wash.Times) 

Jau seniai skraido užuo
minos, kad .Amerikos Balso" 
transliacijos į Rytų ir Vidurio 
Europą bus sumažinamos ar
ba visiškai nutraukiamos. Juk 
Sovietų Sąjungą jau senokai 
pakeitė demokratinė Rusija, 
už geležinės uždangos buvu
sios ir kitaip okupantų var
žomos tautos šiandien atkū
rusios nepriklausomybę, tad 
kam reikia leisti valstybės 
lėšas, išlaikant nemažą būrį 
įvairiakalbių tarnautojų ir 
transliuoti radijo laidas į Eu
ropą? Juo labiau, kad Laisvo
sios Europos transliacijos te-
betęsiamos ( j a s stipriai remia 
JAV Kongresas). 

Kaip žinome, , Amerikos 
Balso" (,AB") transliacijos bu
vo pradėtos beveik prieš pus
šimtį metų ir atliko ypatingai 
svarbų vaidmenį šaltojo karo 
metu, kai jų slaptai klausėsi 
visi, laisvės bei tikslių žinių iš 
Vakarų trokštantys, pavergtų . 
tautų gyventojai. Už .Ameri
kos Balso" klausymąsi ir ne 
vienas lietuvis buvo kalintas, 
persekiojamas, tačiau jokie pa
vojai neatbaidė žmonių nuo 
noro patirti, kas vyksta laisva
jame pasaulyje. Nėra abe
jonės, kad šios radijo laidos 
turėjo daug įtakos pavergtų 
tautų laisvės siekiams, suteik
damos viltį, skatindamos, ža
dėdamos paramą ir priminda
mos, kad pavergtieji niekuo
met nebuvo ir nebus pamiršti. 
Galbūt tik dabar, kai Lietuva 
jau nepriklausoma, pradeda
me įsitikinti, kokį svarbų 
vaidmenį anais tamsiausiais 
okupacijos metais suvaidino 
.Amerikos Balsas". 

Š.m. vasario 10 d. suži
nojome, kad .Amerikos Balso" 
laidų darbuotojų skaičius su
mažinamas, tuo pačiu apkar
pant jų veiksmingumą ir tu
rinį. Buvo paliesti ir lietuviai 
— iš šešių žmonių paliekant 
tik du. Lietuviškosios ,Ame
rikos Balso" laidos pradėtos 
transliuoti 1951 m. vasario 16 
d., tad šįmet ,AB" lietuvių re
dakcija paminėjo 49-ąją savo 
laidų sukaktį, kuri iš tikrųjų 
nebuvo labai džiugi. 

Sumažintas ne vien lietuvių 
redakcijos darbuotojų skai
čius. Bus atleidžiami lenkų, 
čekų, slovėnų, latvių, vengrų 
ir kitų laidų redakcijų nariai. 
Kažkodėl estų etatai nesu
mažinti — buvo keturi, liko 
keturi. .Amerikos Balso" di
rektorius Sanford Ungar tei
gia, kad įvairių redakcijų 
likučiai bus sujungti į specialų 
padalinį, kuris rengtų trum

pas, penkiolikos minučių žinių 
laidas radijui ir medžiagą in-
ternetui. Galbūt ilgainiui bus 
paruošiami ir trumpi siužetai 
televizijai. 

Mažinant etatus sutaupius 
pakankamai lėšų, planuojama 
žymiai praplėsti laidas į kai 
kurias Afrikos valstybes, In
doneziją, Kolumbiją, Makedo
niją, nes ten politinis-valsty-
binis gyvenimas nėra nusi
stovėjęs ir todėl ,A-B" veiklai 
dirva labai plati. 

Kyla klausimas: ar tikrai 
nebereikia .Amerikos Balso" 
Rytų ir Vidurio Europai? 

Galbūt kai kurioms, prieš 
maždaug dešimtmetį neprik
lausomybę atkūrusioms, vals
tybėms šios laidos jau neberei
kalingos. Pavyzdžiui, Lenki
jai, Vengrijai, Čekų Respubli
kai, kurios ne tik įtvirtino 
savo demokratiją krašto vi
duje, bet pasiekė ir tam tikro 
valstybinio saugumo užtikri
nimo, įsijungusios į NATO, 
Europos Sąjungą. 

O kaip su Lietuva? Tai jau 
kita kalba. Reikia prisiminti. 
kad rytinėje Lietuvos pašonėje 
tūno pusraudonis milžinas, 
tvirtai įsikibęs į Maskvos prie
juostę, nepakeitęs, ir nesi-
ruošdamas pakeisti, sovietinių 
laikų pasaulėžiūros bei simpa
tijų. Kitoje pusėje — sovietinis 
palikuonis, Karaliaučiaus sri
tis, pasaulio žemėlapiuose net 
praradusi savo lietuviškąjį pa
vadinimą, žinoma vien Kali
ningrado vardu. Jokia kita, 
buvusi sovietinės imperijos 
valdose, Rytų ar Vidurio Euro
pos valstybė šiandien nėra to
kioje pavojingoje padėtyje, 
kaip Lietuva, juo labiau, kad 
Rusijos ateities politikos eiga 
per daug pasitikėti "nedera. 
Kas žino, kur ji pasuks, kai 
kovo pabaigoje bus prezidentu 
išrinktas Vladimir Putin. 

Lietuvos gyventojams — ir 
politikams — .Amerikos Bal
so" laidos šiandien nemažiau 
reikalingos, kaip okupacijos 
metais. Vien paviršutiniškai 
stebint politinių partijų (ir in
dividų) nesutarimus, gyven
tojų nepasitenkinimą ir nusi
vylimą, galime suvokti pavojų, 
kuriuo tokia nenusistovėjusi 
padėtis graso tautai ir valsty
bei, nes svetimos jėgos lengvai 
gali padėtį išnaudoti savo tik
slams. 

Neleiskime panaikinti 
.Amerikos Balso'' laidų lietu
vių kalba. Mes, kaip JAV pi
liečiai, turime ir baisa, ir teisę 
to reikalauti, ypač rinkimi
niais metais. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

N r 2 1 ČESLOVAS SPIRGEVIČTUS 

Tęsinys Mano teisybė. Ji nežinojo ką da
ryti: čia sėdo, čia stojosi. Aš išėjau į verandą pažiūrėti, 
ar nesimato ruso. Nieko nesimatė. Aš palydėjau ją. Ji 
atėjo ne viena, bet su drauge. Jos ėjo į miestą. Tas vis-
kas įvyko 7 vai. 

Eidamos pamatėme kariškį. Jos manė, kad čia jis, ir 
nubėgo toli, palikdamos mane. Aš ramiai grįžau. 

-;•_ Ten buvo ne rusas. Toji Vanda sukvailės dėl to ruso. 
jie visi trys tokie... 

1941 sausio 15. Trečiadienis 
Oras žavingas. Šiandien nešaukė. Po pietų buvo 

atėjusi klases draugė Andriuškevičiūtė. Ją palydėjau. 
Mačiau Vandą G. Ji blogai atrodo, nes sirgo. Ji man 
patinka. 

Vakare tėveliai išėjo į „Paramą". Parnešė mums po 
saldainį ir mandariną. Sabutei diktavau diktantą. 

.Kilniai dvasiai Sis pasaulis per mažas". 

1941 sausio 16. Ketvirtadienis 
Šaltis stiprėja. Manės nešaukė. Aš sėdžiu su Maryte 

Matukaityte. Ji truputį tuščia. 
Mama nunešė į miestą išdirbti lapę, bet ten nepri

ėmė. Mamytė nupirko žirnių paršui, todėl atvažiavo 
arkliais, žadėjo pirkti „lelijų pieno", bet nepirko. Eida
ma namo sutikau Liusę. Ji nori eiti su manimi kitą 

šeštadienį į vakarą. Jei eisiu, pakviesiu ją ir Vandą. 
Bet aš nelabai noriu eiti. 

Pamokas ne visas paruošiau, nes su mama ėjau pas 
Stasę. Sabutei nesakiau,kur einu, bet ji labai įdoma-
vosi, pasakiau, kas pas Morkūną šieno pjauti paršui. 
Bet visgi susiprotėjo ir paskui mus atlėkė pas Stasę. 

Stasė jau miegojo, bet pažadinom. Ji man davė kre
mo ir knygą J a l t o s vergės". Ši knyga šlykšti, bet pa
mokanti. Aš jos neskaitysiu. 

Pabuvę kiek laiko grįžom. 

1941 sausio 19. Sekmadienis 

11 vai. nuėjau Mišioms ir komunijos. Sušalau. Oras 
saulėtas, bet šaltokas. 

Sabina išėjo į čiuožyklą. Po pietų nuėjau pas tetą 
Stefaniją. Šiandien pas juos balius, ateis Aliuko pa
nelė. 

Jie atėjo apie 7 vai. Mergaitė nieko, daili, simpa
tiška, ji man patinka, bet jie dar per jauni tokiai kvai
lystei. 

1941 sausio 20. Pirmadienis 

Lauke labai šalta. Aš visai užmiršau, kad autobusai 
pabrango... Pasirodo, kad iki Saulės namų — 40 kap. 
Gerai, kad tiek turėjau, nes lieptų laukan eiti. Ne
žinau, kodėl buvo trys pamokos. Mama nunešė į mies
tą išdirbti lapę. Ši lapė bus man. Mama padarys gražų 
kalnierių ir muftą. Atėjusi radau Stefulką. Ji atnešė 
siūti suknelę. Po pietų ruošiuos rusų diktantui.Tėvelis 
padiktavo. Stefulką labai džiaugėsi suknele ir tuojau 
ją užsidėjo. 

1941 sausio 21. Antradienis 

Buvo dvi pamokos. Po pamokų — Lenino mirties 
minėjimas. Man net galva užskaudėjo beklausant. 
Mama buvo Darbo rūmuose ieškoti darbo, bet dabar 
darbo duoda našlėms. Dėl visa ko liepė užsirašyti. 

Mes nutarėm, kad mama tegul ima siūti į namus. 
Parašėm korteles ir išklijuosim ant stulpų. Gyvenimo 
sąlygos pasunkėjo. Bus kiekvienais metais įvesti egza
minai iš visų dalykų. Neduok Dieve! Vakare nuėjom 
pas Vandą. Pašokom, paišdykavom. Jei eisiu, tai ir ją 
paimsiu į vakarą. 

„Moters įtaka gyvenime labai didelė". 
„Kaip per moterį Ievą pasaulį ištiko didelė nelaimė, 

kaip per moterį Mariją atėjo išganymas, taip ir šian
dien per moterį pasaulis gali būti išgelbėtas". 

„Kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį". 
Mergaitės priešai: 1) Per didelis pasitikėjimas vy

riškiu. 2) Linkimas puoštis ir madų vaikymasis. 3) Gy
venimas jausmais, stoka proto kontrolės. 

Nebūti lydimai į namus Vyriškio — tavo pasiryži
mas. Niekada vienai su vyriškiu eiti pasivaikščioti — 
tavo pasiryžimas. 

Moderniški šokiai yra klastingų vorų tinklas. 
Tikrasis moteriškumas, skaistumas, nekaltybė, ne-

paliečiamybė, švelnumas, meilumas, žadina vyriškio 
širdyje maldingumą, ilgesį ir pančioja jo smalsumą. 

1941 sausio 25. Šeštadienis 

Oras nešaltas. Mane šaukė iš geografijos. Gavau 4+. 
Su mokytojais visuomet stengiuosi rimtai elgtis. Kitos 
mergaitės, pvz. Dovydaitytė, Bertašiūtė, elgiasi tary

tum bare būdamos. Pale*stuviškai norėdamos jį suža
vėti, žiūri jam į akis, kvatoja, šaiposi, bet neįstengia 
suprasti, kaip mokytojas į tai reaguoja. Vilemas iš
šaukė atsakinėti Dovydaitytę, bet ji šaipėsi. Sakė: .Aš 
moku, bet nenoriu atsakinėti". Gavo dvejetą. 

Šiandien gimnazijoj vakaras, kurį ruošia aviamode-
listai. Mane mama varo į vakarą, bet man liūdna ir aš 
nenoriu eiti. Turiu naują šviesią suknelę, labai graži ir 
ji man tinka. Apsirengiau. 

Mamytė labai stengėsi, kad tik aš gražiau atrody
čiau... Ėjau su Vanda. Buvo linksma, pašokom, paiš
dykavom. Prisistatė kažkoks „tipas" prie manęs. At
rodė iš kalbos nieko; šnekėjom apie mokslą, klausė, 
kaip man sekasi, kur gyvenu... Po to vėl išvedė šokti, 
bet aš kiauliškai pasielgiau — pabėgau. Kvailutė dar 
aš. Buvo sparnelių šokis... 

Paskui dalino numeriukus. Berniukas ir mergaitė 
gauna tokius pačius numeriukus, o paskui jiems rei
kia rasti viens kitą ir šokti. 

Mano numerį surado Lauciūtė. aš pažadėjau jai do
vanų. Mano numeriukas stovėjo greta, bet išėjo nesu
sipratimas. Jis suprato, kad aš nenoriu su juo šokti. 
Atsilyginimui išvedžiau jį j kitą šokį. Nieko atn>dė. 
Tipų buvo daug ir visokių. Namo bėgom, bijodamos, 
kad kas neužpultų. Vanda daugiau šoko. negu aš. Ji 
turi pasisekimą. Parėjau 12 vai. 

Yra tokių mergaičių, kurios pačios prisistato. 
Vasario 8 dieną buvau vakarėly .Aušros" berniukų 

gimnazijoje, kurį ruošė suaugusiųjų gimnazijos moki
niai. Vaidino Aleksas. Jis puikiai vaidina. Tik publika 
labai nešvanki: daug žydų ir šiaip proletarijos. Sesėje 
nebuvo vietos šokti. Su Aleksu nešokau, nes jis buvo 
užimtas, o vėliau šoko su savo mergaite. (B.d.) 



DRAUGAS. 2000 m. vasario 19 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
J O N O IR ONOS MOTIEJŪNŲ FONDAS 

Vasario 4 d., tarp daugybės 
laiškų, kurie ateina į .Sekly
čią", mažas vokelis. Atidarau 
tą vokelį paskutinį. Tame vo
kelyje trumpas laiškutis ir 
čekis. Laiškelyje rašoma: 
„Lietuvos našlaičiu globos' 
komitetui mudviejų geriausi 
linkėjimai ir dar ilgai nepa
vargti, padedant Lietuvos vai
kams". Pasirašo Jonas ir Ona 
Motiejūnai, gyveną Prescott. 
A2. Žiūriu į čekį. skaičiuoju 
nulius kelis kartus ir netikiu, 
kad juos gerai suskaičiuoju, o 
ten parašyta dešimt tūkstan
čių dolerių. Tai jau ketvirtas 
toks čekis iš O. ir J. Motie
jūnų. 

Pirmą dešimties tūkstančių 
dolerių čekį Motiejūnai „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi
tetui atsiuntė 1995 m. liepos 
men.. norėdami atidaryti fon
dą, kuris padėtų Lietuvos vai
kams — našlaičiams. To fondo* 
suma nejudoma. naudojami 
tik procentai vaikų paramai. 

Antras čekis su dešimt tūks
tančių dolerių atėjo 1997 m. 
spalio mėn., o trečią tokio pat 
didumo čekį gavome 1999 m. 
vasario mėn. 

Su gautu ketvirtuoju čekiu 
šiais metais Jono ir Onos 
(Prižgintaitės) Motiejūnų fon
das jau turi 40.000 dol. pag
rindinį kapitalą. Tai didelė ir 
graži auka. 

Kas tie Motiejūnai? 
Motiejūnai, kaip ir daugelis 

Antro pasaulinio karo išvietin-
tų žmonių, perėjo sunkų išei
vio gyvenimo kelią. Karo metu 
apleidę Lietuvą, gyveno Vokie
tijos pabėgėlių stovyklose. 
Paskui atsidūrė tolimoje Aus

tralijoje, kur sukūrė šeimą. Po 
kelerių metų atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Los Angeles, 
CA. Jonas dirbo kaip inžinie
rius, Ona . augino keturias 
dukteris. Užauginę, išmoksli
nę ir pasaulin išleidę dukteris, 
išėjo pensijon. Persikėlė gy
venti į Prescot, AZ. Jonas ir 
Ona Motiejūnai 1998 metais 
šventė 50 metų vedybinę su
kaktį. 

Motiejūnai, susipratę lietu
viai, visą laiką dalyvavo ir da
lyvauja lietuviškoje veikloje. 
Yra Lietuvių Bendruomenės 
nuolatiniai rėmėjai, ateitinin
kai ir kitų lietuviškų organiza
cijų nariai. Tai pavyzdinga, 
stipri lietuviška, ateitininkiš-
ka šeima, darniai ir sutartinai 
veikianti lietuvybės išlaikymo 
išeivijoje ir pagalbos Lietuvai 
baruose, ir remianti tą veiklą 
finansiškai. 

Jonas Motiejūnas sako, kad 
jis mokslus baigė įvairių sti
pendijų pagalba, tai, už jas at
silygindamas, Lietuvių fonde 
įsteigė 10,000 dol. stipendijų 
fondą. 

Būdami pensijoje, Jonas ir 
Ona Motiejūnai džiaugiasi už
tarnautu poilsiu, o uždirbtais 
ir sutaupytais pinigais dalina
si su kitais — aukoja ten, kur 
mato labiausiai reikalinga pa
galbos lietuviams ir Lietuvai. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos vaikų var
du dėkoja Jonui ir Onai (.Priž-
gintaitei) Motiejūnams už jų 
auką, už 40,000 dol. fondą, ku
ris labai daug padeda Lietu
vos labiausiai nuskriaustam 
žmogui — vaikui. 

Bi ru tė J a s a i t i e n ė 

GABIOS MOKSLEIVES 

„B.righton Park Life" laik
raštis pamini moksleivius, pa
sižymėjusius moksle antrojo 
ketvirčio pabaigoje. Tarp jų 
yra Ner inga Kunigonytė , 
lankanti Shields pradžios mo
kyklą, ir Eglė Milaveckai tė , 
Maria mergaičių gimnazijos 
ketvirtokė. 

• Tėvai, stropiai trindami 
dėmes nuo vaikų gyvenimo, 
pamiršta save kaip užkrato 
šaltinį. 

Viena sausio 25-oji — trys gimtadieniai. BureMs art in ą draugų, švenčiant Stasės Jagminienėa, Zitos Dapkienės 
ir Agutės Tiškuvienes gimtadienį. Sėdi iš kairės: Ri manas Stropus, Bronė Nainienė, S. Jagminienė, Rasutė 
Stropienė, Vytautas Jagminas; stovi: Jūra Bakaitiene, Praurimė Ragienė, A. Tiakuvienė, Kleopatra Buine-
vičienė, Z. Dapkienė, Aldona Jankauskienė; II eil. stovi: Kazimieras Jankauskas, dr. Leonidas Ragas, Herkulis 
Strolia. 

chierarchų. Ilgai „laužėme gal
vas" kaip reikėtų paruošti mū
sų bendruomenės narius, kad 
lietuviškos bažnyčios nebūtų 
griaunamos, o statulos neatsi
durtų sąvartynuose. Kas galė
tų į šį klausimą atsakyti? Kas 
galėtų mūsų žmones sąmonin
ti? 

Atsisveikindamas dr. Koncė 
prižadėjo siųsti „Draugui" 
nuotraukas ir Kalifornijos lie
tuvių veiklos aprašymus. 

LIETUVIAI PRANCŪZŲ 
FILME 

Tarp š.m. vasario 18 ir 24 d. 
„The Facets Cinematheąue" 
teatre 1517 W. Fullerton Ave, 
Čikagoje, rodomas prancūziš
kas filmas „The Ice Rink" (La 
Patinoire), režisuotas Jean 
Phillippe Toussaint. Tai šio 
filmo pasaulinė premjera. 
Seansų laikas: nuo pirmadie
nio iki penktadienio 7 ir 9 vai. 
vak., šeštadienį ir sekmadieni: 
3, 5, 7 ir 9 vai. Filmas 
parūpintas ir jo seansai globo
jami „Interama, Inc. 

Lietuviams , mėgstantiems 
europietiškus, meninius fil
mus „The Ice Rink: apskritai 
gali būti įdomus, bet taip pat 
verta pažymėti, kad jame da
lyvauja ledo ritulio komanda 
iš Lietuvos. Lietuviai nemoka 
prancūziškai (jie filme kalba 
lietuviškai), tad iš to atsiran
da komiškų situacyų. Filmu 
verta susidomėti. 

Dr. Alvydas Koncė (kairėje) ir „Draugo* 
Krumplis. 

administratorius Valentinas 

LANKĖSI „DRAUGO" 
DRAUGAS 

San Francisco, Kalifornijoje, 
gyvenantis dosnus J)raugo" 
rėmėjas dr. Alvydas Koncė 
š.m. vasario 7 d. lankėsi 
„Drauge". 

Senokai nesimačius, malonu 
buvo susitikti su jaunystės 
draugu ir nuoširdžiai pasi
kalbėti įvairiais rūpimais rei
kalais. Abu užaugome Mar-
ąuette Parke. Ilgesnį laiką ne
buvęs Čikagoje, dr. Koncė bu
vo sujaudintas šio buvusio 

gražaus lietuviško telkinio ny
kimu, susirūpinęs lietuvių pa-
rapįjų i r kapinių likimu. Buvo 
sukrės tas išgirdęs, kad didin
goji š v . Jurgio bažnyčia nu
gr iau ta , o jos didžiajame alto
riuje stovėjusi Šv. Jurgio sta
tula , jauno kunigo išgelbėta 
nuo griovėjų sunaikinimo, da
bar stovi JDraugo" pastate, 
ka ip vienintelis mums bran
gios buvusios bažnyčios pa
minklas . Jam besijaudinant, 
kodėl ši didinga bažnyčia 
buvo nufHauta, patariau pasi
te i raut i tą reikalą tvarkiusių 

Gen. VVeslev K Clark. 

GEN. WESLEY K. CLARK 
APIE NATO IR 

LIETUVĄ 

S.m. vasario 15 d. Užsienio 
Reikalų Čikago? Tarybos sChi-
cago Council on Foreign Rela-
tkms) kvietimu, gen. \Vesley 
K. Clark, vyriausias sąjungi
ninkų NATO vadas Europoje, 
skaitė paskaitą tema: .Ameri
kos karines pajėgos: ar mes 
turime būti Europoje?" Pas
kaita įvyko Čikagos Hilton ir 
Tov»ers viešbučio didžiojoje sa
lėje. Su.-idomėjimas buvo la
bai didelis ir salė buvo beveik 
užpildyta klausytojais. 

Prieš prasidedant paskaitai, 
sales vestibiulyje pasirodė 
pats gen. Clark su savo palyda 
ir mielai atsakinėjo į pateik
tus klausimus. Pasinaudojęs 
ta proga, generolo paklausiau: 
.Ar Lietuva bus priimta į 
NATO0"" Generolas atsakė: 
„Taip. — ir pridėjo. — atei
nantį mėnesį matysiuosi su 
prezidentu Adamkumi". 

Padėkojęs už atsakymą, ei
damas į salę pagalvojau, jog 
tai turbūt pirmas kartas, kad 
žymus paskaitininkas būtų 
tarp žmor.ių ir atsakinėtų į 
klausimus. Paprastai paskai
tos metu I tas pats buvo ir šį 
kartą) klausytojai pateikia 
raštiškus klausimus ir orga
nizacijos vadovai, atrinkę ke
lis, pateikia paskaitininkui. 

T a d a s Bukaveckas 

RATAŽODIS 
TĖVIŠKĖS VANDENS TELKINIŲ PAKRANTĖMIS 

La ikrodž io rodyklės k ryp t imi : 

1. Upė, kurios aukštupys teka Lietuvos-Baltarusijos pasie
niu. 

2. Šiaurės rytų Lietuvoje sruvanti upė. kuri iki buvusio (da
bar užpelkėjusios to paties pavadinimo ežero vadinama Se-
tekšna. 

3. Kurortinė gyvenvietė — Lietuvos Sachara. 
4 Vilkijos dešinysis intakas, tekantis Joniškio ir Jelgavos 

(Latvijai rajonų teritorijomis. 
5. Netoli Paberžės prasidedantis tėviškės upių tėvužio gra

žiausios sesutės dešinysis intakas, vandenis varantis Vilniaus ir 
Šinintų rajonų žemėmis. 

6..Trečiasis pagal dydį Lietuvos ežeras. 
7. Botaninis zoologinis draustinis ir to paties pavadinimo 

ežeras Švenčionių rajone. Labanoro girioje. 
8. Upė Panevėžio rajone. Nevėžio kairysis intakas. 
9. Miestelis 'su Valstybės saugomu parku) Dviragio ežero sa

loje. 
10. Šventosios kairysis intakas, bėgantis Kretingos rajono 

kloniais. 
11. Ežeras Rokiškio rajone (Obelių pietiniame pakraštyje), 

kurio pakrantėse „patupdyti" Antanašės ir Kuprių kaimai. 
12. Hidrotechninis įrenginys (dažniausiai iš akmenų arba be

tono), saugantis paupio ar pajūrio žemumą nuo užliejimo. 
13. įrašykite praleistą žodį senovinėje lietuvių liaudies pa

tarlėje: „...po lašo ir akmenį pratašo". 
14. Seklesnė vieta upėje, brasta. 
15. Oro temperatūros nukritimas žemiau 0°C vakare ir naktį, 

kai dieną temperatūra būna teigiama. 
16. Klampi vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu. 
17. Upe Plungės rajone, Minijos kairysis intakas. 
18. Nemuno dešinysis intakas, prasidedantis Žemaičių aukš

tumos vakariniame šlaite. 
19.Bangų suirimas jūros arba ežero gilioje priekrantėje. 
20 Stačiašlaitė netaisyklingos formos įgauba (įdubimas) že

mės paviršiuje. 
Sudarė Ka imo b e r n i o k a s 

Nuširdiiai dėkojame 
EUmmbeth Andriujaumkiened 

taip gražiai priėmusiai mielus svečius iš Lietuvos: 
Seimo narį prof. dr. Juozą Galdiką ir ponią Vyliją 

Galdikienę. Ačiū už skaniai paruoštus pietus 
ir nuoširdų priėmimą. 

Dėkui poniai Elenai Janušienei už rūpestingai 
atliktas Šoferio pareigas ir nuoširdumą. 

Širdingas ačiū! 

Pompano konservatoriai ir 
Lietuviu Bendruomenė 

Šeimų skyriuje S.m. vasario 5 d. buvo išspausdinta nedidelė žinutė, kad 
Vytenis ir Sofija Statkai, gyv. North Riverside, Illinois, vasario 3 d. pa
minėjo savo vedybų 60 metų sukaktį. Dabar jau gavome ir sukaktuvi
ninkų nuotrauką, kurią su malonumu spausdiname Sėdi priekyje: Vyte
nis ir Sofija CKaniiauskait*) Statkai; stovi jų sūnus Narimantas ir dukra 
Giedrė Mereckienė. 

Charles M. Schultz, gerai žinomas „Peanuts" piešinėlių serijos daugelyje 
Amerikos laikraščių autorius, jais džiuginės ir vaikus, ir net suaugusius 
daugiau kaip 50 metų, mirė š.m. vasario 14 d., sulaukės 77 m. amžiaus. 
Kai buvo paskelbta, kad ji* sunkiai serga ir daugiau nebepieš, daug jo 
gerbėjų „nupiešė paskutini atsisveikinimą" *u šuneliu Snoopy, Charlie 
Brown ir kitais pažįstamais šios serijos veikėjais. Tarp tų piešinėlių, 
išspausdintų „Chicago Tribūne" dienraštyje vasario 11 d., buvo ir talen
tingo lietuviuko Antano Petkaus priešinėlia. Apie Antaną ir jo gabumus 
piešimo srityje neseniai buvo spausdinta šeštadieniniame „Draugo'* 
šeimų skyriuje. Perspausdiname Antano Petkaus piešinėlį. 

KRYŽIAŽODŽIO, IŠSPAUSDINTO 0 2 . 5 D. ATSAKYMAI 

Ver t i ka l i a i 
Į.Petras. 2. Dalia. 3. Ragas. 4. Šiluva. 7. Kamža. 8. Viltis.10. 

Eteris. 13. Raigardas. 14. Vatikanas. 15. Gruodis. 17. Vėlines. 
22 Dangus. 23. Mišios. 27. Ugnis. 28. Grybai. 29. Būstas. 31. 
Jonas . 32. Tėvas. 
Hor i zon ta l i a i 

5. Seinai. 6. Bačkis. 9. Vikaras. 11. Biržai. 12. šventė. 16. 
Daukantas. 18. Tiara. 19. Gėlės. 20. Morta. 21. Kėnis. 24. Va
lia. 25. Lėkis. 26. Markučiai. 30. Aurora. 33. Kūčios. 34. Jo
ninės. 35. Faunas. 36. Laužas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 

SKRYDŽIAMS I VILNIŲ 
i. m. sausio 29 d. — kovo 31 d. 

IŠ: 
CHICAGO $449 
NEW YORK $405 
8EATTLK $569 
WASHINGTON $499 
BOSTON. $409 
TAMPA $699 
DETROIT ssssess•*•>••»•*«•• ~$499 
LOS ANGELES m $909 
DENVER $699 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 

Bittetos reikia išpirkti M 289S m. balandžio 18 4 
* * * Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 

prašome kreiptis \ mūsų raštine. 
Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

E-mail: ATSVLdworldnet.att.net 
Web:www. americantravelservice .com 

file:///Vesley
http://ATSVLdworldnet.att.net


PIRŠLYBOS SENOVINIAME 
KAIME 

DR. LIBERTAS KLIMKA 

Laikas nuo Trijų Karalių 
iki pat Užgavėnių vadintas 
Mėsiedu. Tai pats didžiausias 
piršlybų, o ir vestuvių metas. 
Antradieniais, ketvirtadie
niais, šeštadieniais tai iš vie
nos, tai iš kitos pusės kaime 
pasigirsdavo pakinktų žaržo-
lai: „Piršliai važiuoja!" Piršly
bos — labai rimtas dalykas, 
juk rinkdavosi sau porą visam 
gyvenimui. Todėl jos sudėtin
gos, netrumpai trunkančios. 
Štai senovinių piršlybų, dalys: 
atklausai, pažintuvės, kraičio 
derybos, peržvalgos, suderė-
tuvės, užsakai, sužadėtuvės. 

Į atklausus senovėje piršlys 
jodavo raitas, rankoje laikyda
mas rykšte su rūtų puokštele. 
Kitur būdavo paprotys pir
miausia pasiųsti piršlienę ar 
moteriškę, vadinamą tulki-
ninke, — moteriškas liežuvis 
vis lankstesnis. Jeigu jauno
sios tėvas be jokių užuolankų 
siūlomo žento atsisakydavo, 
— vadinasi, piršlys „gavo sil
kę". O jei imdavo piršti jau
nesniąją seserį, tėvas sakyda
vo: „Aš kaladės per kaladę 
neritinsiu". Turgaus ar at
laidų metu vaikinas tą'mer-

taitės — per kuokynes. Taip 
seniau vadindavo jaunimo pa
silinksminimus. Vilionėms rei
kia turėti „meilės kabliuką". 
Jį pasigaminti nelengva: ne
gyvą šikšnosparnį Joninių 
naktį nunešti skruzdėlynan, 
įmetus parbėgti namo neatsi
sukant. Ryte skruzdėlyne iš 
šikšnosparnio teliks tik kau
liukai. Tarp jų vienas panašus 
į kabliuką, kitas - į kastuvėlį. 
Su pirmuoju nors trupučiuką 
kepštelėjus tą, kuris patinka, 
prie savęs ir prisitrauki. O 
kokį įkyruolį galima su kas
tuvėliu šalin nustumti. Kitas 
būdas: reikia nusižiūrėti me
dį, kuriame pirmąkart tais 
metais užkukavo gegutė. Pri
eiti prie jo atbulomis, at
žagaria ranka nusilaužti ša
kutę. Iš jos pasidaryti ka
bliuką. Nemačiom per kokią 
vakaronę užkabinti mielojo 
drabužius — viskas pakryps į 
gerąją pusę. Dzūkaitės pasi
siūlydavo taisyti bernelio rū
bą. Tada slapčiomis įsiūdavo 
kamputin sidabrinį pinigėlį. 
Kai jį nešios, vis tos mergaitės 
pamiršti negalės. Būdavo ir 
tradicinių švenčių, per kurias 

giną, kurios tėvų sutikimo jau jaunimas atviriau savo jaus-
klausta, kviesdavo pažintu-
vėms, — pasikalbėti, pasi
vaišinti į miestelio arbatinę. 

Derybos prasidėdavo, pirš
liui trečią kartą atjojus į mer
ginos namus. Savo žirgą 
būtinai rišdavo prie klėties ar 
rūtų darželio tvoros. Tradi
ciškai piršlys dėdavosi „žą
selės" pirkliu. Sutikimas gerti 
atsivežtą piršlio gėrimą, kurio 
butelys būdavo papuoštas rū
tų vainikėliu, reikšdavo tikrų 
piršlybų pradžią. Nuimti rū-
.tas^rašydavo būsimosios nuo
takos. Mergina tą vainikėlį 
slapčiomis padalindavo į tris 
dalis: vieną užkišdavo už durų 
staktos, antrą — po vartų vy
riais, trečią mesdavo po piršlio 
žirgo kojomis. Jau tada kiemo 
vartai nuo piršlių neužsivers, 
— bus iš ko rinktis. O jeigu 
nenori už peršamojo tekėti, tai 
vainikėlį dėdavo į girnų pra-
piestį ir triskart šūkteldavo 
rankeną. Nepavykus dery
boms, kiti piršliai kerštau
davo, linkėdami palikti sen
merge. Tai pečiu duris trink
tels, tai vartus kuoleliu užkiš, 
o kuolelis — iš karsto lentos 
išpjautas. Arba net dar smar
kiau: prijos triskart prie durų 
ir kaskart arklį atatupstą ati
trauks. Dzūkijoje, piršlius iš
leidžiant, ant stalo padėdavo 
dovanų ir pinigų. Jei paims 
dovanas, piršlybos vyks toliau. 
Pinigai — tai už piršlio iš
laidas vaišėms. Žemaitijoje pa
lankumą piršliams išreikš
davo šeimininkės į -stalą pa
teiktas dubuo šiupinio su sty
rančiu kiaulės stimburiu. Blo
gas jam ženklas — lėkštė 
jukos-kraujinės sriubos. 

Merginos tėvų apsilankymas 
pas jaunąjį įvairiose Lietuvos 
vietovėse vadintas peržiūro
mis, žvalgytuvėmis, pražval
gomis, padabonėmis, akivaiz
džiais. Tada galutinai susitar
davo dėl merginos atsineštinio 
turto — dalies, pasogos, krai
čio. Surašydavo ir raštą, kurį 
patvirtindavo liudininkai. Šia
me, vadinamame „aprašu", 
dokumente būdavo nurodoma, 
kaip turtas grąžinamas tė
vams, jeigu vienas iš sutuokti
nių mirtų, nesusilaukus vai
kų. Jaunikis paprastai už
rašydavo triskart didesnę pi
nigų sumą, — tai už merginos 
„vainiką", šis senoviškas pa
protys yra užfiksuotas XVI a. 
Lietuvos Statute ir vadinamas 
veno teise. Lietuviškieji ve
dybų papročiai apskritai mote
riškajai pusei teikia daug ir 
reikšmingų teisių. 

Žemaičių merginos vaikinus 
viliodavo per nibres, aukft-
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Ir žvirbleliai laukia, kada pagaliau baigsis žiema... Nuotr. R. Kisieliaus 

KELETAS LIETUVIŠKO 
GYVENIMO VAIZDELIŲ 

HENRIKAS KUDREIKIS 

mus galėdavo parodyti, švel
nius žodžius išsakyti. Tai 
Pempės diena (kovo 19-ji), Ge
gutės šventė (brolelių rinki
mas gegutei užkukavus), an
troji sekminių diena, vadi
nama Ryteliu. ' 

Užsakai atsirado po Lietu
vos krikšto. XVII amžiuje 
valstiečiai stengdavosi jų iš
vengti, nes gerai nemokėjo po
terių. Pavyzdžiui, 1622 m. 
Klovainių valdytojas prisako: 
„Jie kas vestų be klebono ži
nios, neišlaukęs trijų užsakų, 
mokės kapą grašių ir valandą 
stovės kengėje" (t.y. už kaklo 
prirakintas šventoriuje). Tarp 
pirmųjų ir trečiųjų užsakų 
pikti liežuviai stengdavosi 
santuoką „atraišyti": maža 
kas kokį piktumą ar pavydą 
turi. Kupiškio apylinkėse po 
užsakų jaunoji dovanodavo su
žadėtiniui vestuvinius marš
kinius ir juostą. Nuo to laiko 
iki vestuvių niekur viena, be 
draugių palydos, neidavo. To
dėl tas drauges vadindavo se-
kiotėmis. Sužadėtuvių apeigos 
gi rodo, kad tai būta pačių 
tikrųjų prieškrikščioniškojo 
laikmečio vestuvių. 

Piršlybos piršlybomis, bet 
kaip padaryti, kad piršlius at
siųstų būtent tas, į kurį 
širdelė jau seniai palinkusi? 
Gal kartais kokie burtai pa
gelbėtų. Aukštaitės savo sva
jonių bernelį stengdavosi pa
vaišinti pagrandėliu. Tai duo-, 
nos kepalėlis, iškeptas iš teš
los likučių, išgrandžius duon
kubilį. O į arbatą tarp kitų 
žolelių reikėtų įdėti vantos la
pelį, kuris po maudynių pir
tyje buvo prilipęs prie kūno, 
— tai ir bernelio širdis „pri
lips". Galima tą lapelį ne
mačiomis į vaikino kišenę pa
slėpti. Paupiais auga gėlelė, 
vadinama gegužėle. Viena jos 
šaknelė juoda, kita balta. 
Juodąją reikia pačiai suvalgy
ti, o baltąją — dėti į arbatą, 
kurią paduosi mylimajam. 
Žinia, tik taip, kad niekas ne
pastebėtų. Sako, kad ir į py
ragėlį įkeptas plaukas „ap-
sivynioja apie širdį". 

* Siekdama užkirsti ke
lią vagystėms iš butų hr au
tomobilių bei transporto prie
monių, Kauno policija pradėjo 
renginį „Saugus būstas". Jo 
metu policijos pareigūnai lan
kosi kauniečių namuose, orga
nizuoja namų bei garažų ben
drijų susirinkimus, aiškina 
būsto bei transporto priemo
nių apsaugojimo nuo vagysčių 
būdus. <Eiu> 

Koks mėlynas Lietuvos dan
gus ir kokie gražūs balti papu
rę debesėliai. Iš kaimo kelio 
įvažiuojame į žvyruotą vieš
kelį, einantį nuo Žemaičių 
plento į Juodaičius, Seredžių 
ir Veliuoną. Prie Juodaičių 
bažnytkaimio dunkso masyvi
niai buvusio kolchozo pastatų 
griaučiai. Jie man priminė 
amerikietiškus „vaiduoklių" 
(ghoet) miestelius. Čia taip 
pat į dangų kyla tik atnaujin
tas ir perdažytas baltas baž
nyčios bokštas. Kelias vi
siškai tuščias. Sutikome tik 
porą dviratininkų. Privažiuo
jame tankų masyvinį mišką. 
Tai Burbiškės miškas, ku
riame daug metų slėpėsi Že
maitijos ir Kauno apskrities 
partizanų daliniai. Daug kar
tų šį mišką šukavo NKVD di
vizija. Vyko smarkūs mūšiai. 
Brolio sūnus Audrius aiškina, 
kad miške pilna nežinomų 
partizanų kapų, kurių iki šios 
dienos niekas neieškojo. Miš
ko pabaigoje maža autobusų 
stotelė. Matyt, kad autobusai 
eina, nes ant suoliuko laukė 
dvi. moterėlės su didžiuliais 
krepšiais. 

Štai Seredžiaus miestelis. 
1945 m. jį keletą kartų buvo 
užėmę partizanai sunaikinda
mi vietos NKVD ir partinį ak
tyvą. Čia Lietuvos kariuo
menės kareivinėse sudarytas 
310 Vietinės rinktinės bata
lionas, kuris Vilnijoje susidūrė 
su Armija Krajova. Apie 100 
vyrų žuvo. 

Sidabru sužvilga Nemune 
vandenys. Kai pirmą kartą 

mažas vaikas atsidūriau prie 
Nemuno, jis atrodė nepapras
tai platus. Šiandien tik siauro-
ka, nuo sausrų išdžiūvusi, 
upė. Panemuniais kelias pui
kus. Sutinkame daug mašinų, 
daug senų rusiškų, bet yra 
„Audi" ir „Mersedes-Benz" bei 
amerikietiškų modelių. Pra
važiuojame Gedimino kalną 
prie Veliuonos, Raudonę ir 
greit Jurbarkas su didžiuliu, 
turbūt rusų statytu, tiltu per 
Nemuną. Šakiai ir greit mūsų 
kelionės tikslas-Griškabūdis. 
1944 m., sunaikinus Šakius, 
visos apskrities įstaigos, ima
mai NKVD, atsikėlė į Griška
būdį. Prie buvusio NKVD pa
stato dabar stovi pavieniai pa
minklai su nužudytų ir nu
kankintų partizanų bei rezis
tentų pavardėmis. 

Griškabūdin Šv. Onos atlai
dų proga suvažiavo beveik 
visa žmonos tėvo giminė, net 
iš Vilniaus ir Kauno. Seni ir 
jauni, per 30 žmonių. Be at
skiro prašymo išgirdau inteli
gentų miestelėnų ir ūkininkų 
nuomones. Nei vieno kompli
mento dabartinei Lietuvos 
valdžiai. Dalyvių išsireiškimai 
atvėrė, kokia gili bedugnė 
tarp valdančiųjų ir valdomųjų. 
Tai kova už būvį ir išlikimą. 
Išskyrus jaunimą, kuris nesi
kišo į politinius ginčus, daugu
ma mano, kad kažkas no
ri Lietuvą parduoti užsienie
čiams. Ūkininkai negali par
duoti gyvulių, tuo tarpu iš 
Lenkijos, Belgijos ir kitų Eu
ropos kraštų įvežama kiaulie
na, vištiena ir jautiena. Daug 

kalbų apie valdininkų korup
ciją ir kitokias šunybes. Aš 
sėdėjau ir tylėjau. Kai kurie 
kaltinimai man atrodė per
dėti. Ignalinos atominės ener
gijos stoties uždarymas — vi
sų Lietuvos gyventojų baubas. 
Visi žino, kad tai daroma, no
rint įstoti į Europos Sąjungą. 
Šioje žmonių grupėje nebuvo 
nei vieno Europos Sąjungos 
draugo. 

Gražiame Suvalkijos ūkinin
ko vaisių sode turėjau progos 
pasikalbėti su Kauno gimna
zijos direktoriumi. Palyginti 
jaunas žmogus, mokslus bai
gęs sovietų laikais. Jeigu jis ir 
buvo tuomet palankus raudo
niesiems, šiandien tikrai toks 
nėra. Jo didžiausias skundas 
— trūksta daug vadovėlių vi
soms Lietuvos mokykloms. Pi
nigai išleidžiami kariniams ir, 
pagal jį, kitiems antraeiliams 
reikalams. 

Po pamaldų Vilniaus kate
dros aikštėje susitikau su vie
nu Vilniaus, žurnalo redakto
riumi. Daug metų susirašinė
jome, tad buvo tikrai malonu 
susitikti asmeniškai. Gražia
me nedideliame parkelyje tie
siog katedros šešėlyje, susė
dome ant suoliuko. Čia taip 
ramu, tik švilpauja maži 
paukščiai. Kalbėjomės apie 
abiems žinomas spaudos fi
nansines problemas. Lietuvos 
valstybes iždas tuščias, tad 
valstybė spaudai padėti toliau 
nepajėgs. Jo nuomone, mūsų 
valdžia pasirinkusi kreivą 
kelią. Čia vėl prieiname prie 
Ignalinos rūpesčių. „Kokia bus 
Lietuvos gyventojų reakcija, 
kai po Ignalinos stoties už
darymo pakils elektros kaina 
trigubai?" Be to Lietuvos iždui 
kainuos ne 5, bet 25, ar gal 40 
milijardų litų, nepaisant, kad 
dalį paskolins Europos sąjun
ga. Ir tai teks sugrąžinti. Koks 
bus pensininkų likimas, kai 
jie ir dabar sunkiai išgali ap
mokėti elektros sąskaitas?" 

Atsisveikinome, pasiekę rei
kiamą autobusą. Autobusu su
sisiekimas Vilniuje tikrai pa
togus. Mano autobusas buvo 
pilnas ir aš likau stovėti, įsi
kibęs į stulpelį. Staiga viena 
jauna panelė pakilo nuo suolo 
ir liepė man sėsti. Nesėdau, 
tariau: „Aš nesu toks dar se
nas". 

Aplankėme Rezistencijos mu
ziejų, kur jauna vadovė ap
rodė kankinimo kameras ir 
pavienes celes. Čia kalėjo Lie
tuvos vyskupai, dvasininkai, 
kariškiai, rezistentai ir, nė 
piršto prieš okupantą nepaju
dinę, nelaimingi tautiečiai. 
Staiga patalpose pasirodė di
delė vyrų ir moterų grupė. 
Australų turistai. Kadangi 
muziejuje buvo tik viena va
dovė, australai skaitė lietu

viškus užrašus ir kraipė gal
vas. 

Visi užrašai tik lietuvių kal
ba. Partizanų skyriuje pradė
jau jiems išversti lietuviškus 
tekstus po fotografijomis. Su
sipažinau su ponia Smith iš 
Canberra miesto. -Jos žodžiai: 
„Kaip baisu čia. kokie mes lai
mingi, gimę Australijoje'". Kai 
pagyrė mano anglų kalbą, taip 
ir nepasakiau, kad aš iš Ame
rikos. Užkalbinau du jaunus 
vyrus su kuprinėmis. Vokietu
kai studentai iš Braunšveigo. 
Nors per 50 metų tik kelis 
kartus kalbėjau vokiškai, bet, 
skaitydamas vokiškas knygas, 
kalbos nepamiršau. Kalbėda
mas nustebau, kad jie taip 
puikiai informuoti apie Lie
tuvą, ypač Vilniaus miestą. 

Netoliese kitame muziejuje 
Mateikos Žalgirio paveikslo 
paroda. Nepraleidau progos. 
Pamatę paveikslą, sustojome 
nustebinti dydžiu ir sukre
čiančiomis mUšio detalėmis. 
Koks pasididžiavimas lietu
viams: paveikslo centre su 
kardu rankoje didysis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas. Jo
gaila kažkur gale. Stovėjau, 
kol minia pamažu nustūmė. 
Apžiūrėjau išstatytus to laiko 
ginklus ir kitus istorinius ro-
dinius. 

Vilniuje susipažinau su tik 
neseniai iš Sibiro platybių 
sugrįžusiu vyresnio amžiaus 
tautiečiu, atrodo, Lietuvos lai
kų inteligentu. Patyręs daug 
vargo Vilniuje. Jo manymu, 
daug Lietuvos valdininkų pri
mena sovietinius biurokratus. 
Abejoja, ar verta likti Lietu
voje. Tai pirmas žmogus, kuris 
abejoja Lietuvos laisvės iš
likimu. Kaip pavyzdį jis nu
rodė Lietuvos pagalbą čečė
nams ir Baltgudijos disiden
tams. Pagal JĮ: „Ru&4a vieną 
dieną nedovanos7". 
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Į VILNIŲ 
Iš Čikagos ir atgal $450 
Iš New Yorko ir atgal $400 

iki kovo 3 1 d. Plius mokesčiai. 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis. 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

Prašykite mūsų 2000 metų 
lankstinuko. 

VYTIS TRAVEL 
40-24- 235 St 

Douglaston,NY 11363 
TeL 718423-6161 

800-778-9847 
F n 718423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURSGEARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 

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

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei. 

S 

S 

9 

\ / . 

p r d : —Personai Bank. 
/ \ 

Building Personai Banking Retarionships™ 
LOBBYi 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

PRIVEVP: 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FGIC 

Annual percentage Yield (APY) is effective ta of February 8, 2000 and subject to changc without notice 
: Mtnimum deposit of $250 is recuired to obtain the APY. Interest rate may be increased unce dūrinę term, 
i based upon rlrat Personai Banks pubbshed rateon 12-ir>onth certificate. Penalty may be tmposed foT early 
withdrawals. 

http://VYTTOURSGEARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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Norite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išorę ar vidų ir 
neišleisti daugybės pinigų! 

Skambinkite 
teL 708-728-9545 Egidijui. 

Virgis Tvaskus, CPA 
užptUo pajamų mokesčių formas 
uncome tax). Skambinti 9 v.r.-5 
v.p.p. teL 312-382-4700, ext-130 
arba vakarais td. 708 448-8468. 

Moteris ieško išsinuomoti 
mažą butą Čikagos 

priemiestyje. 
Tel. 630-789-0716. 

Padedu išlaikyti 
CDL teises. 

Tel. 773-869-9668. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius, ligonius, 

tvarkyti namus ir gyventi 
kartu. Tel. 773-471-0385. 

Galiu prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones. Galiu 

gyventi kartu arba ne. Turiu 
patirti. TeL 773-869-9668. 

Reikalingi vairuotojai išvežioti 
siuntinius ir laiškus. Gali uždirba 
iki $800 į sav. Darbas dienos metu 
miesto centre Reikia mokėti 
angliškai. Tel. 708-594-1472. 
Palikti žinutę lietuviškai. 

\w\\\.\ hizcika.com 

Ieškau kompanijonės. St. 
Petersburg, FL, graži vieta. 

Duodu kambarį, maistą. 
Prašau skambinti 
taL 727-360-5444. 

Nebrangiai atnekame visus namų 
vidaus remonto darbus. Dides
niems darbams taikomos didelės 
nuolaidos. 4 metų darbo patirtis 
Skambinti: 773-972-9556; 773-778-
3180. Kviesti Saulių. 

, ^ L £ \ NWOAD,INC. 

MAIN OFFICE 

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

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

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

NUJES OFFICE 
9509NAflLWAUKEE 

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

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 
Agmu* Fiank Zapoit ir Off. Mgr. Auka* 

S. Kine k a i * lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 Weat86m Street 
Tai. (708) 424-6664 

(773)581-8664 

S lAŠYS CONSIHUC lION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių (rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings', 

"sorfiU", 'deckar, 'gudom-, plokšti 
H- 'shingt©' stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudhną. 

LS.0BYN*. tat tm m tmg[ 

i 
^^GealTral i l i igl i te. 

Į E-conunerce development 

Comprehensnt courst for programmers and beghmers. 
The program covers courses providmg txposvre to 

all major lools/or markei. 

Ali courses and teachers approved by 
Illinois Slatt Boatd oJEitca&on. 

Financial Aid and PąymentPtamitre available. 

Weprovidesadvanceddalis in English. andRussian 
Umguages 

7 monlhs mndftm're 
computer progrmmmer! 

472S Oaktoa, Skokie, 0.6*077 
S47-56S-15M 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus 
ir atlieku kt. plaukų paslaugas. 
Nuimu su vašku nuo veido plaukus. 
Skambinti po 6 vai- p.p. tel. 773-
476-0S13. 

Statybos korporacijai EURO 
Coostruction, Inc. reikalingi 

staliai gyvenamųjų namų vidaus 
ir išorės apdailos darbams. Darbai 

vykdomi ištisus metus South 
Carolina- valstijoje, Hilton Head 

saloje. Informacija telefonu: 843-
298-0823 nao 7 vjr. - 5 v.p-p. 
arba 843-836-3912 po 6 v.v. 

(kviesti Valdą). 

Restaurant in Lemont 
looking for a vvaitress. 

Tel. 630-257-7570. 

5lls to LITHUANIA 
, $ 0 . 2 1 patfoitn 

Gnset rate* to tha mat efthe ̂ oM^apf deŷ any «roe. 

Sma 

„ w . „ , . ;«me. > 
IfritfrniuakMCMŪLoagDi8tamxPtmt\ 

t -«nf l -440-0445l 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in įmmigration to 

Canada 
www.irntmgration-service.com 

K E t l O N f S KFIIONFS 
Mt'<) \ t .lt t Ivt l l .H l t l ' 

t n j k t y s t is V. ()..s S27V '>'• 
Skrydis i li< t m i u >tcj..i ^ {Hh » 

P o i l s h K . I I I I H I s.ilos«' ( / 
n . i k t y s , V,<>9 ')<> 

A S K A C ' : i vv . i y Ine 
5r>S7 S H.n l« m Av« C h i f . i t ) . 

Tol 7 / s / « 8 8 0 0 0 
/ / s SXf> 2 S 7 7 

E m.nl ,nl< .it)' 

t^y »ra» AujAMCt 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easier and more cort/enient 

than SAS. From Chicago. we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm Our 4.30 p.m. 

departure gives you a re(axed morn-

ing amval for business or pleasure 

When you're ready to return. you"ll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Class, you cart be 

sure our service will be wortd<lass, 

and will al!ow you to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a wor)d of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and special offers, visit 

our website at w w * flysas com. 

rtkjht a 
SK946 
SK744 
SK743 
S* 943 

rrom 
Cincjgo 
SlocMiotm 
\ * « B 

Copenhjger 

To 
Ctockhotm 
Vtonus 
Caorr*<*jf" 
Oncago 

Dcperture T inu 
4 30pm 
9-20 am *1 
12:45 pr. 
3 40pm 

Ar? Ival Time 
740am*l 
1050 a n * l 
2:15 pm 
5:40 om 

HBHMM 
1921 m. 

8900 Sotfni AUCHMi R£uu), Vftuav SPttMCS, luuots TEL 708.839.1000 

P(rkyUu mito-tinka įvairia progom* 
Puikus maigias, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 100 to 138 svečių 

40 fci 60 svečių 

t t l 
a t l O t lOOU 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

Neraim 
125 iki 176 svečių 

ĮlMffmfllfl 
2251oSS0avaų 

*m KEPYKLA I R D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Td. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 

ANDRULIO seimą Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senoviška tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su Česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite ^^^JJJ^a^ 
mais» parduotuvėse, „deH" skyriuje. *** +—"• 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
6164»2-3301 
arba per vvorld wide. web: Mdapa Fm a m e Dury .inc 
www.andrulischeese.com 4295 MUknoo. F***™, MI 49410 

AW6MOBILIAI: 
PERKAME-PARDUODAME, 

PADEDAME ISIOYT1 VARŽYTINĖSE 
ATUEKAME KĖBUIX) ATSTATYMO 

JROAtYMO DARBUS 

* 
TEL.630-257-72T7 

KVIESTI MINDAUGĄ 

ReikaMĮ— W0mW*\ kaebanto 
valrnetojaa, turintis CDL teises 
bei mažiausiai 6 mėn. vilkiko 
vairavimo patirti Skambinti 
Audriui, tel.788-285-3323. 

ATTENTION! 
Ladies, Pamper Yorselves! 

Enjoy a relaxing, refreshing, 
revitalizing massage at: 
The New MiUeimiam 

Sakm&Spa 
15144 LaGrange Rd. 

Orknd Park, IL 60432 
Tel. 708-638-9600. 

V 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metini 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
•konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės. 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516YV.95SL, 
Oak Lawn, IL 60453. 

TeL Rastine 708-424-4425. 

coKsntucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „skiing", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
.JJcensed, bmired, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tcL T73-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - surenontuotinc. 
Norite išsiųsti \ Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Bnnomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

. T a 773-778-1451 

CARE GIVERS NEEDED! 
English is rcąuuired, experi-

ence and medical background. 
Salary $85-$150 per day. Jobs 
are in South VVisconsin, Pls. 

Call 262-763-2615. 

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

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

ALL CARE 
Entployiifceiit Agcncy 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2348 W 69th Street 
TeL: 773-778-1488 

MARQUETTE 
PHOTO 
SŪPPLY 

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.; 
ieHd, 8 v.r.-4 v.p.p.; aekmd. 
uždaryta. Antrad. ir treU. «u-
•ikdbiflitclietinriikaL 

į 3314W.63St 
Tel. 773-776-8998 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot i JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
G a t e r i u s * * a i vairo štaadiea! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

oncrmi sat • ian 
•oam nesj «s 71*1 

in*na»-4si« 

RIMAS L.STANKU5 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
f * > ± M « KMKOK REALTORS 
\JB^J9iyį 7922 S.PuiasKi Rd. 

"—"*r--^l- 436S SArchar Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Realmart 
ReaHy Groop Inc. 

6602 S. Pntesld Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assectete 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-SSS41M Paftr 312-3*M3«7 
taa T73-58S-3H7 

Acosnt 

fleoiSCiesro 
Oak L*wn, ienos 60453 

•maM(7oi)42»eiii 
VolcaMal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pagar (312) 707-8120 
Ras. 708-42*0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Proteatonatiai ir sejBntngai patamauja 

įvairių nuoaavybių.pirtdma ir pardavime 
mieste Ir adavriWBaees 

fikigos iuuRje ir itanninM pnamabmm 
perimu JI Į 

Greitaa, 
profecknalus 
irs«tinin|a* 
patamavunaa 

; 01 L^LUCH t 

AUDRA 
KUBILIU8 

150S Shermin Av« 
Evanstan.IL 60201 
Biuuiess (847) 864-2600 
Fn (847) 475-5567 
Voicemul 
(847)465-4397 
E-m»il 
akaeunaetol.com 

M ^ SALAMANCA 
• VoiecmaJi 

1 ' I 773-650-6878 
M aMaeaJ 773-24t-34M 

Ldfl CeUteL 
H <3t ate 3788 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

natotaojarną natą? Turite sunkumų su 
patkob? Jura* profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Puiki waieuif, 
ilvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 

enaSiia3a>Ma9a«>laM 

Dalytote* ii vidaus ir ii lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Pasate*, Ctecago, IL. 

TeL 773-927-9107. 

KekyMikai a l M i saatee Ir 

dedame gipso seneles, dalome, 
klojame plyteles, įrengiame 
rūsius. Skaaabteti Vtedai, 

tummgtk 
MOVBSG 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 8 - 4 3 3 1 . 

4W^e»#tls"e^P#a"a'8JjBWejs"^8w 

775-SS5-9500 

http://hizcika.com
http://www.irntmgration-service.com
http://Chif.it
http://www.andrulischeese.com
http://Evanstan.IL
http://akaeunaetol.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (7731476-2655; Fax (773) 436-6906 

UŽDIRBTU PAJAMŲ 
MOKESČIO KREDITAS 
(„The Earned Income Tax 

Credit") 

Š.m. sausio mėn. gale Či
kagos miesto meras Richard 
M. Daley buvo sukvietęs įvai
rias Čikagos organizacijas 
pusryčiams. Tų pusryčių metu 
buvo kalbama ir prašoma, kad 
organizacijos praneštų savo 
žmonėms apie uždirbtų pa
jamų mokesčių kreditą. Dau
gelis apie tai nežino, ir tuo 
būdu praranda nemažai pi
nigų. Yra apskaičiuota, kad 
vien tik Čikagos miesto gyven
tojų uždirbtų pajamų mokes
čių kreditas siekia 100 mili
jonų dolerių. Yra skaičiuoja
ma, kad vien tik Illinois val
stijoje 250,000 šeimų nepa
prašė šio mokesčio kredito, 
tuo būdu žmonės ir valstija 
prarado apie 300 milijonų do
lerių. Galvojama, kad jei žmo
nės sužinos apie tą lengvatą ir 
užpildys reikalingas mokesčių 
pildymo formas, Čikagos mies
to gyventojai gali gauti atgal 
apie 100 milijonų dolerių. Šie 
žmonėms grąžinti pinigai pa
kels mažai uždirbančių šeimų 
pragyvenimo lygį ir padės 
miestų, valstijų ekonomijai. 

Buvo visiems išdalintas pra
nešimas, kurio lietuviškas 
vertimas yra toks: 

Milijonai dolerių laukia Illi
nois bei kitų valstijų gyven

tojų, kurie gal. neatkreipė 
dėmesį į uždirbtų pajamų mo
kesčio kreditą, kai pildė savo 
pajamų formą federalinei val
džiai. 

Kam tie mokesčių kreditai 
galioja? Individams ir šei
moms. Šeimos turinčios dau
giau negu vieną vaiką, 
uždirbančios iki 30,580 dole
rių ar mažiau per metus, ar 
turinčios vieną vaiką ir už
dirbančios ne daugiau negu 
26,980 dolerių, yra raginamos 
pateikti prašymą gauti kre
ditą. Individai tarp 25 ir 64 
metų amžiaus, kurių pajamos 
neviršija 10,200 dolerių me
tuose, irgi turėtų duoti pra
šymą. 

Kai kuriems žmonėms šis 
kreditas gali būti didesnis, 
negu jie įsivaizduoja. Viduti
niškai žmonėms, kurie atitin
ka nustatytom sąlygoms, yra 
grąžinama 1,500 dol. per me
tus, o šeimoms gali būti 
grąžinama net 3,800 dol. 
Žmonės — šeimos, kurios tin
ka šiai mokesčių kategorijai, 
gali šį kreditą gauti už trejus 
praėjusius metus: 1996,1997 
ir 1998. Vadinasi, kad vienai 
šeimai gali būti grąžinama 
per 12,000 dolerių. 

Sužinoti, ar jums galioja šis 
kreditas, ar jums gali boti 
grąžinami pinigai, reikia už
pildyti savo pajamų mokesčių 
formą federalinei valdžiai. 
Mokesčių mokėjimo ruošėjai 

Mylimai Motinai 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 

., į Viešpaties Namus iškeliavus, nuoširdžiausią 
t^Jlžuojautą reiškiame jos dukroms — MARIJAI 

REMIENEI, Lietuvių katalikų spaudos valdybos 
pirmininkei, ir MARGARITAI BAREIKAITEI, 
MICP. 

Dienraščio „Draugas" redakcija, 
administracija ir tarnautojai. 

specialistai gali padėti jums 
paprašyti šio kredito. Jei jūsų 
pajamos neviršija nustatytų 
normų, tinkamai pasiruošę 
tam reikalui mokesčių pildy
mo padėjėjai gali padėti iš
pildyti mokesčių mokėjimo 
formas. 

Čikagos mieste yra kelios 
vietos, kur mažai uždirban
tiems mokesčių formų pildy
mas atliekamas nemokamai. 
Rasti tokią mokesčių formų 
pildymo vietą arti jūsų namų, 
skambinkite Čikagos „Other 
help line" — kitos pagalbos li
nija, telef. numeris — 311, 
arba „Tax Counseling Project" 
— mokesčių mokėjimo patari
mo projektas, telef. numeris 
— 1-888-827-8511; arba „Tax 
Assistance Project — It Adds 
Up" — mokesčių mokėjimo pa
galbos projektas, telef. nume
ris —1-312-409-1555; arba in
formaciją apie uždirbtų pa
jamų mokesčių kreditą galite 
rasti kompiuteryje Čikagos 
miesto website-www.money-
inmy pocket.com. 

ŽIEMOS SANTAUPOS ' 
Žiemą, kada lauke šalta, su-' 

sidaro daugiau išlaidų, šildant, 
gyvenamą namą, bet tas iš
laidas galima sumažinti. 

1. patikrinkite kas savaitę 
apšildymo krosnies filtrą, ar 
jis yra švarus. Nešvarus fil
tras verčia jūsų šildymo 
krosnį dirbti daug daugiau ir 
sunaudoti daugiau dujų ar 
elektros, negu reikia, kad na
mai būtų šilti. Pakeisti filtrus 
nėra sunku, o juos galima 
gauti visose namų reikmenų 
krautuvėse, ir net didžiosiose 
maisto krautuvėse bei vais
tinėse; 

2. šaltomis žiemos dienomis 
pavaikščiokite po savo namą 
ir stebėkite, pro kur veržiasi į 
vidų saitas oras. Čia keletą 
tipiškų vietų: langų rėmai, du
rys, skylės grindyse bei plyšiai 
tarp grindų ir sienų, kur 
vamzdžiai bei vielos ateina iš 
lauko į namus. Taip pat pati
krinkite, ar nėra įskilusių 
langų stiklų, ar tarpelių tarp 
stiklo ir rėmo. Kad galėtumėte 
tai laikinai sutvarkyti, galima 
namų reikmenų krautuvėje 
nusipirkti tam reikalui „wea-
ther stripping". Už kelis dole
rius galite nusipirkti didelį ga

balą plastinės medžiagos, ku
rią utkujavę ant lango — lan
go rėmų, sustabdysite šalto 
oro vertimąsi į vidų pro lango 
plyšius. 

Daug sutaupysite, pakeisda
mi senus langus naujais. O 
kai lauke temperatūra bus 
daugiau kaip ČD F laipsnių, iš 
lauko užtaisykite visus ply
šelius apie langus su tam 
tikra medžiaga, vadinama 
„caulk", tas neleis šaltam orui 
veržtis į vidų. 

3. įsitaisykite programuo
jamą šilumos termostatą — 
reguliatorių. Toks termostatas 
kainuoja apie 100 dol., jus jį 
galite įsidėti pats. O jei pa-
samdysite įdėti profesionalą, 
už įdėjimą paims apie 50 dol. 
Kai toks termostatas bus įves
tas, užprogramuokite jį, kad 
jūsų šildymo krosnis automa
tiškai sumažintų šildymą nuo 
72 laipsnių iki, pvz , 62 laips
nių F nakčiai, ir kad vėl pa
kiltų iki 72 F laipsnių, prieš 
jums atsibundant. Paprasto 
termostato temperatūrą gali
ma nustatyti ir rankomis, bet 
tada jums reikės palaukti, kol 

namai sušils. 
4. Patikrinkite, kokioje vie

toje yra jūsų termostatas, ar į 
jį nepučia vėjai, jums atida
rius duris, ar langus, ar prieš 
jį nėra kokių neužtaisytų 
plyšių, kur veržiasi šaltas oras 
tiesiog į termostatą, nes, jei 
taip yra, jūsų šildymo krosnis 
be reikalo darbuosis, nors 
kambaryje ir bus patogi tem
peratūra. Taip pat, jei jūsų 
termostatas yra virš vietos, 
kur eina į kambarį šiluma, ar 
radiatorius, tai šildymo kros
nis nustos veikusi, nors visur 
kitur namuose bus dar šalta. 

5. Uždarykite duris į kam
barį ar kambarius, kurių ne
naudojate, taip pat tuose kam
bariuose uždarykite skyles — 
„vents", kad pro jas neitų į 
tuos kambarius šiluma. Jei 
yra namai šildomi radiatoriais 
— užsukite juost 

Kaip matote, maži dalykai, 
maži pataisymai žiemos metu, 
gali jums sutaupyti nemažai 
pinigų. Tik nepatingėkite ap
sižvalgyti savo namuose! 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

DRAUGAS, 2000 m. vasario 19 d., šeštadienis 

DEVYNERIŲ 
METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS 

A . t A 
TEKIA RUČAS 

• * 

Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti! Bėga 
dienos be TaVes, ir skauda širdis — pasiilgau Tavo 
šiltos šypseaos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta 
tuščia, ir metas niekada jos užimti neįstengs... 
Aa. Tekia gimė Lietuvoje, 1888 m. vasario 25 d. Mirė 
Čikagoje, 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių 
103 metų. E 
Šv. Mišios už Velionę Tekią bus aukojamos 
sekmadieni, | »vo 12 d., 10:3Q vai. ryto §vč. Mergelės 
Marijos Nekilto Prasidėjimo bažnyčioje ir šeštadienį, 
vasario 27 d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Prašau pasimelsti už mano Mamyte. 

Duktė Sabina Henson. 

A, t A. 
ELEONORA BAREIKIENĖ 

BARONAITĖ 
Mirė 2000 m. vasario 17 d. 4 vai. p.p., sulaukusi 92 

metų. 
Gyveno Westchester, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton 

Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Musininkų 

kaime. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: dukterys — Marija Remienė, vienuolė 

sesuo Margarita Bareikaitė.MICP, dukterėčia Gražina 
Savickienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
A. a. Eleonora Bareikienė buvo Nekalto Prasidėjimo 

Marijos seserų rėmėja, priklausė Lietuvių fondui ir 
Lietuvių Bendruomenei. 

Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 20 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St., Chicago, IL. 

Laidotuvės pirmadienį, vasario 21 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto a.a. Eleonora bus nulydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią Brighton 
Parke, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jos sielą.Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. 
Mišioms Musininkų bažnyčiai Lietuvoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusios dukterys ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
dr. agronomui ANTANUI 

VERBICKUI 
mirus, jo mylimą žmoną ADELĘ, dukrą DALIĄ 
ANCEVIČIENĘ su šeima, gimines ir artimuosius 
giliai užjaučia 

Eugenija Liaugaudienė su šeima. 

UEYUVNJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

. 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per WESTERN UNION, 

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

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje WESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, WESTERN UNION 

'kainos yra prieinamos. 

Informacya: teL 1-800-826-6000 
r. wegternunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The famUtt way to mnd monty ivorldvoid**" 

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

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

4330 So. Californla 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATtONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

J . 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

http://www.money-
http://pocket.com
http://wegternunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", vasario 23 d.. 
trečiadienį, 2 vai. p.p. vel susi
rinksime į dainų popietę su 
muz. Faustu Strolia. Nors už 
lango balta žiemuže, ir skrai
do baltos snaigės, dainuodami 
apie pavasarį nepajusime, kad 
vėl pavasaris laukus žiedais 
papuoš. Dainuosime, išmėgin
sime ir laimės šulinį, ir dar ką 
nors įdomaus sugalvosime. 
Maloniai kviečiami ir laukia
mi vi*:. Atvykite! 

Muziko Ričardo Šoko va
dovaujamas vokalinis ansam
blis, kurį sudaro muzikos mo
kyklas baigusios dainininkės, 
atliks specialiai paruoštą kon
certine programą Kovo 11 d. 
— literatūros premijų įteiki
mo šventėje, kuri įvyks Jauni
mo centre kovo 11 d. 6 vai. v. 

Kasmetinė darbo konfe
rencija, kurią rengia JAV LB 
Švietimo taryba, vyks vasario 
27 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Bo
dų menėje. Konferencija pra
sidės 9 val.r. šv. Mišiomis Pal. 
J. Matulaičio misijoje už gy
vus ir mirusius mokytojus. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti Švietimo tarybos pirmi
ninkei Reginai Kučienei teU 
faksu 708-301-6410. 

Valeria Buinys ir Sofia 
Pumputis atsiuntė po 50 
dol. auką Dieviško kryžiaus 
(JDivine Cross") benamių fon
dui, kurį anoniminio įkūrėjo 
pageidavimu administruoja 
arkivyskupas Audrys Bačkis 
Vilniuje. Nuoširdžiai dėkoja
me, kad užjaučiate Lietuvoje 
skurdžiausiai gyvenančius. 
Ačiū. Dieviško kryžiaus fon
das; 419 VVeidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TAX H) #36-
3097269. 

Prel. Juozas Prunskis jau 
sulaukė per 92 metų amžiaus 
ir globojant seseriai gyvena 
senelių namuose: Holy Family 
Villa, Rm. 200 A, 12375 Mc 
Carthy Rd., Lemont, Illinois 
60439-9157. Čia jam tenka 
mokėti 4,850 dol. per mėnesį. 
Apgailestauja, kad nebegali 
paremti savo mylimos kata
likų spaudos ir kitų katali
kiškų institucijų Prelatas dar 
aukoja Šv. Mišias, ir vyskupija 
yra davusi jam leidimą klau
syti išpažinčių. Čia slaugomi 
trys kunigai, vienas jų — semi
narijos profesorius, atsiųstas 
iš Detroito vyskupijos. 

Čikagos bibliotekos siūlo 
nemokamai padėti užpildyti 
mokesčių formas. Galima 
kreiptis į šiuos skyrius: Brigh-
ton Park Branch (4314 S. 
Archer Ave, tel. 773-747-0666) 
kitą penktadienį, vasario 25 
d., nuo 9:30 val.r. iki 12 vai. 
tik pensininkams, iš anksto 
susitarus; Rudy Lozano 
Branch (1805 S. Loomis St., 
tel. 773-746-4329) iki balan
džio 15 d. trečiadieniais ir ket
virtadieniais nuo 5:30 iki 8:30 
val.v., šeštadieniais - nuo 10 
iki 3:15 val.p.p. mažai uždir
bantiems. Yra ir kitų vietų, 
kur jums padės užpildyti mo
kesčių dokumentus. Skam
binkite tel. 312-747-4050. 

„Spindulio" šokių grupės 
metinis pokylis įvyks vasario 
26 d., šeštadienį, 6 val.v. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Meninę programą atliks 
„Spindulio" šokėjai, vakarienę 
ruošia Aldona Šoliūnienė, šo
kiams gros „Žaibo" orkestras. 
Vietas užsisakykite, skambin
dami Rasai Poskočimienei tel. 
708-301-4439. 

r • 
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Pati seniausia Amerikoje 
radijo laida „Margutis II" ba
landžio 9 d. jus kviečia į meti
nę vakarienę, kurios metu hu
moristinę programą atliks 
„Žaltvykslės" teatras. Bilietus 
jau dabar galite įsigyti „Sek
lyčioje". 

Svarbiausia operos solis
to Vladimiro Prudnikovo 
kūrybinio braižo savybė — 
universalumas. Jis gerai atlie
ka ir tragiškus, ir komiškus 
vaidmenis, stambias operos 
partijas ir koncertines dainas. 
Jo ir solistės Juditos Leitaitės 
koncertas bus kovo 26 d., sek
madienį, 3 v. p.p. Jaunimo 
centre. Abiems • solistams 
akompanuos koncertmeisterė 
Nijolė Ralytė. Bilietus prašo
ma įsigyti iš anksto „Seklyčio
je". Vaikams ir jaunimui bi
lietų kainos 4 ir 3 dol. 

O trečias Jaunimo cen
tras— Čikagos miesto savival
dybė pagal programą „Neigh-
borhoods Alive" pastaruoju 
metu skyrė lėšų pagražinti ir 
sutvarkyti įvairias apylinkes, 
tarp jų ir Marąuette Parko bei 
Jaunimo centro aplinką. Pra
ėjusią vasarą buvo gražiai at
naujintas Dariaus ir Girėno 
paminklas, o rudeniop per
tvarkyta Lithuanian Plaza Ct 
— 69toji gatvė, kurioje, o ypač 
prie Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios, sudėtos naujos, pa
trauklios šviesos. Dabar atėjo 
eilė Jaunimo centrui. Mero 
Richard M. Daley įstaiga at
siuntė laišką Marquette Park 
Neighbors pirm. Joe Kuliui, 
kuris dėjo daug pastangų, kad 
pagerinimo darbai būtų atlik
ti, patvirtinantį pertvarkymo 
darbų pradžią. Numatoma 
naujai išlieti gatvę, sutvarkyti 
jos pakraščius, pasodinti me
delių, įruošti geresnį apšvie
timą. Tai geros žinios visiems, 
besinaudojantiems Jaunimo 
centru. Darbus manoma atlik
ti per maždaug tris mėnesius. 

t 

lš> «arti i*' toli 

NEW JERSEY SPORTO 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Steigiamasis New Jersey 
sporto klubo susirinkimas sek
madienį, vasario 27 d., 12 vai. 
(pasibaigus 11-tos vai. pamal
doms) vyks Šv. Petro ir Povilo 
parapyos svetainėje, 216 Rip-
ley Place, EHzabeth, N J. Susi
rinkimo tikslas — į bendrą lie
tuvišką visuomenę suburti 
sportu besidomintį lietuvišką 
jaunimą. Susirinkimą šaukia 
New Jersey sporto entuziastai 
ir-ŠALFA6S Rytų apygarda. 
Informacija tel. 718-356-7871 

Pranas Gvildys 
RSA vadovas 

PALM BEACH, FL 

Kovo 14 d. 1 val.p.p. šau
kiamas visuotinis LB apylin
kės susirinkimas, kuriame 
bus renkami nauji valdybos 
nariai, atstovai į Floridos apy
gardos suvažiavimą ir spren
džiami kiti svarbūs apylinkės 
reikalai. Labai svarbu, kad at
sirastų norinčių pakeisti tuos, 
kurie per daugelį metų dirb
dami valdybose jaučiasi pa
vargę. Apylinkės gyvybės ięt 
tinumas - visų pareiga, todėl 
gausiai dalyvaukite susirinki
me Piccadillyje! 

Lietuvos Vyčių 153-ioji 
kuopa rengia savo globėjo, 
Lietuvos karalaičio šv. Kazi
miero Šventę kovo 5 d., sekma
dienį. Šv. Mišios bus aukoja
mos 2 val.p.p. Šv. Judo koply
čioje, U. S 1, Teąuesta. Giedos 
sol. Ona Jameikienė ir „Dai
nos" choras, vadovaujamas 
muz. J. Samoškos. Vargonuos 
muz. L. Stukas. Po pamaldų, 
3:30 vaLp.p., vyks iškilmingi 
pietūs Wąterford viešbutyje 
(11360 S. U.S. Hwy 1, North 
Palm Beach). Bilietus užsisa
kykite tel. 561-781-7703. 
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Čikagos lituanistinės mokyklos antrokai su mokytoja Renata Butauskiene. Naujieji mokiniai užsiregistruoti 
gali kiekvieną šeštadienį nuo 8:30 val.r. iki 1 val.p.p.. Čikagos lituanistine mokykla įsikūrusi Jaunimo centre 
(5600 S. Claremont Ave., Chicago). Nuotr Dalios Badarienės 

IŠKILIŲ SOLISTU 

(yudtia oLetfcuie 

Oflijole ^Ralyte 

^•Jyladimiras cJrudnik ovas 

<• 
RENGIA - JAV LB KULTŪROS TARYBA 

2000 m. koncertai įvyks šiose LB apylinkėse: 
kovo 1 d. St. Petersburg, FL, 
kovo 5 d. Los Angeles, CA 
kovo 10 d. Seattle, WA 
kovo 12 d. Omaha, NE 
kovo 18 d. Detroit, MI 

kovo 25 d. Cleveland, OH 
kovo 26 d. Chicago, IL 
kovo 29 d. Washington, DC 
balandžio 1 d. Hartford, CT 
balandžio 2 d'. New York, NY 

• Automobilio, n a m ų i r 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos Ir ki tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį. A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8. Kedzie A v e . , 
Evergreen PkM IL. 60805-
2325. TeL 708-422-3455 (ak.), 

• Prie* 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 josų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai . 
TeL 773-233-6335. (sk.) 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ 8AVTNINKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus i i Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60639. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Ieškomi giminės —Zig
manto Patapavičiaus, kilusio iš 
Petrošiūnų, Tverečiaus para
pijos, vaikai: Albertas, Juoza
pas, Klemensas, Leokadija, 
Florensa ar jų anūkai. Ši 
Šeima gyveno Rokford, IL, 1958 
m. Prašo parašyti giminaitė 
Albina P i v o r i ū n i e n ė , te l . 
Lietuvoje 412923, Virsuli i-
kiu 7956, Vilnius. 

• A a. Antano Janonio, 
Chipley, FL, atminimą pagerb
dami, Roma ir Algis Balčiūnai, 
Zita ir Julius širkai, Albina ir 
Vytas Gaižučiai aukoja Lie
tuvos našlaičiams-vaikams 
$100. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
3711 West 71 S tree t , Chi
cago, IL 60629. 

• „PEN8ININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Algimanto Kezio foto
grafijų parodos atidarymas 
bus penktadieni, vasario 25 
d., 7:30 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Ati
darymo metu dainuos naujai 
įsikūręs Jūratės Lukminienės 
vadovaujamas dainų vienetas 
„Govija". Bus vyno ir sūrių 
ragavimas ir meno darbu var
žytinės. 

• Š. m. kovo 12 d., sekma
dieni, 3 vai. p.p. įvyks eku
meninės 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
proga pamaldos Švc. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuefcte Parke. Rengia Či
kagos apylinkių lietuviai — 
katalikai, ev. liuteronai, ev. 
reformatai. 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpy s 

Tel. 708-386-3269 
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GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

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

atvyksta į namus. 

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

• P r a t ę s d a m i paramą 
Lietuvos va ikams kitiems 
metams po $150 siunčia: LARC 
Moterų sąjungos 20 kuopa per 
Stase Višciuviene, Chicago, IL; 
Victoria Zakaras, Santa Bar
bara, CA Rūta ir Jonas Spur-
giai, Chicago, IL; Ruth A. 
Wallash, Aldan, PA; Gražina O. 
Herzog, Rolling Hills Estates, 
CA; John ir Vitalia Dunčia, 
Hockessin, DE. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame visiems auko
tojams! „Lietuvos Našlaičiu 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Street, Chicago, IL 
60629. 

• A a . Liudo Valančiaus 
atminimą pagerbdami, dr. Sta
sys ir Dalia Strasiai, Ann Arbor, 
IL, aukoja Lietuvos našlaičiams 
$00. Reiškiame užuojautą ve
lionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 Weat 71 Street, Chi
cago, O. 60629. 

• Almos fondui aukojo: 
Vida Bandis, Hyattsville, MD, 
$250; a.a. Marijos Laurina
vičienės atminimą pagerbda
ma, Paulina Vaitaitienė, Chica
go, IL, aukoja $200; JAV LB 
Long Island apylinkė aukoja 
Lietuvos vaikams $100; Marga
rita Valiukas, Hemet, CA $50. 
a.a Antano Janonio atminimą 
pagerbdami. Balys ir Aldona 
Slonskiai, Chicago, IL, aukoja 
Almos fondui $50. Almos vardu 
reiškiame užuojautą velionių 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „L^-
tuvos Našlaičių globa", pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti 2711 West 71 
Street, Chicago, IL 60629 

• Madų paroda, rengiama 
„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės, įvyks sekmadieni, 
kovo 19 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Kviečiame visus į šį 
ypatingą pabendravimą, pasi
grožėti naujomis pavasario 
madomis, skaniai pavalgyti ir 
pagerbti mūsų šaunius abi
turientus. Popietė prasidės 
11:30 vai. ryto kokteiliais, tada 
vyks paroda, pietus ir loterija. 
Lauksime visų atsilankančių! 
Rezervacijas priima Daina 
Čyvienė, tel. 630-615-0264 
arba Alė Lelienė, tel. 630-
257-8371. 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4686W.688ttwt 
Chicago, IL 006X9 

(Storsaigatv*simoJ>nR**9-) 
T«L77t-at44lSft. 
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ADVOKATAS 
CCTABASP.ČlrtNAS 
§m KMSSJ a*. a*agD, n. <s0 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal nutarimą 

CiviDnea ir krinunslmės bylos 
6t47&K*dsi*At 

Cmeagc,IL 
TaL77S-7764nt0 

To0fc*el4hr.i 
Darbo vai. nuo 9 v j . fld 5 v.v. 

Srttad.9Tj. i ldlv.p.p. 

ADVOKATAI 
LJKane 4 LFeymsn 

40 metų patirtis ir profesio
nalumą* automobilių avarijų, 

asmeniakų suleidimų ir kt bylose. 
5213 SArchor Ava, Ctacago, 
IL SOSSS. T«L M7-M1-7SSS 

'Kalbame lietuvSkai). MeajOaų 
paslaugoms 7 dienaa per •av»it». 
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