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Nepriklausomybės šventei — 
priėmimai, mišios i r krepšinis 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Kovo 11-oji, Lietuvos nepri
klausomybes atkūrimo diena; 
bus pažymėta Vašingtone pri
ėmimais, parodomis, šv. Mi-
šiomis ir parama Arvydui Sa
boniui per krepšinio varžybas. 

Lietuvos ambasada paskelbė 
nepriklausomybės atkūrimo 
10-jų metinių minėjimo pro
grama Vašingtone, kurios ku
rios kulminacija bus vaka
rienė Kapitolijaus rūmuose 
kovo 8-ją Atstovų rūmų pirmi
ninko Dennis Hastert vardu. 

Pasak Lietuvos ambasados 
diplomatų, kviestinė vaka
rienė Atstovų rūmų pirminin
ko vardu yra išskirtinis įvykis, 
ir Lietuvai ja bus parodyta 
didelė pagarba. Šiame neeilin
iame Lietuvai įvykyje daly
vaus JAV Senato ir Atstovų 
rūmų nariai, užsienio valsty
bių ambasadoriai, Lietuvos 
delegacijos nariai. 

Delegacijoje, kuriai vado
vauja Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, taip pat 
bus jo pavaduotojas Rimantas 
Dagys ir Lietuvos-JAV tarp
parlamentinio sambūrio pir
mininkas Emanuelis Zingeris. 
Delegacija viešės Vašingtone 
kovo 7-9 dienomis. 

D. Hastert ir anksčiau yra 
rodęs išskirtinį dėmesį Lietu
vai, kurią prieš metus pasirin
ko pirmą užsienio valstybe, 
aplankyta Atstovų rūmų pir
mininko pareigose. 

Vakarienės Kapitolijuje iš
vakarėse Lietuvos ambasada 
rengia priėmimą Baltijos val
stybių meno parodos atidary-

V. Landsbergis priėmime 
skaitys pagrindinį pranešimą, 
sveikinimo kalbą pasakys 
Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) vykdantysis direktorius 
Stanley Fischer. I priėmimą 
tikimasi atvykstant Lietuvai 
simpatizuojančių JAV Senato 
ir Atstovų rūmų narių Rich-
ard Durbin, John Shimkus ir 
kitų. 

Baltijos valstybių meno bei 
fotomenininko iš Čikagos Algi
manto Kezio darbų paroda 
bus oficialiai atidaryta TVF 
galerijoje kovo 9 dieną. Kovo 
11 dieną įvyks tradicinis Lie
tuvos jaunimo susitikimas 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone, kovo 12-ją — šv. Mišios 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo metines Vašingtono 
Mergelės Marijos nekalto pra
sidėjimo šventovėje. 

Tos pat dienos vakarą orga
nizuotai bus stebimos krep
šinio NBA lygos rungtynės 
tarp Vašingtono klubo „Wi-
zards" ir Portlando „Trail 
Blazers" komandos, kurtėje 
žaidžia Arvydas Sabonis. Am
basada išplatino per 300 bi
lietų į varžybas su didele nuo
laida, kurią suteikė „VTizarda" 
administracija. Visi ik) orga
nizuoto būrio dalyviai A. Sabo
nio palaikymui raginami ap
sirūpinti lietuviškomis vėlia
vėlėmis ir kita tautino atribu
tika. 

Nepriklausomybes atkūrimo 
10-mečio renginius Vašing
tone užbaigs kovo 31 dieną 
įvyksiantis minėjimas amba
sadoje, kurį suruoš Maryland 
universiteto Švietimo kolegi-

mo proga. jos auklėtinių asociacija. 

Buvusiam garbės konsului 
Lietuva „užtrenkė" duris 

meniškai išaiškinti susidariu
sią situaciją. Tačiau prezi
dento patarėjo pavaduotojas 

Lietuvos jūreiviai grįžta iš 
priverstiniu „atostogų" 

NuotaM Kovo 3 diena Vilniau* senamiestyje prMkMjo kasmetine tradicinė Kaziuko mugė. Katute Vanago IEIUI nuotr. 

Romoje — bendra malda 
už Lietuvą 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Buvusiam Lietuovs garbės 
konsului Libane Raymond 
Šarkis nepavyksta prisibelsti į 
Lietuvos valdžios pareigūnų 
duris, siekiant apginti savo 
vardą, kuris, kaip jis tvirtina, 
buvo nepelnytai suterštas. 

Į Lietuvą atvykęs buvęs kon
sulas spaudos konferencijoje 
penktadienį teigė bandęs susi
tikti su Seimo, vyriausybės bei 
Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnais, tačiau šios pa
stangos buvo nesėkmingos. 
Prieš porą dienų prezidentūra 
gavo R. Šarkis prašymą susi
tikti su prezidentu ir jam as-

* Pirmas nuodugnesnis 
valstybės valdomų „Lietu
vos geležinkelių" veiklos tyri
mas įrodė, kad milijoninius 
nuostolius kaupiančios ben
drovės būklė iki šiol buvo vaiz
duojama gerokai pagražinta, 
todėl vyriausybė tvirtina, jog 
įmonės pertvarkymui galimy
bių nėra. Pernai „Lietuvos ge
ležinkeliai" patyrė apie 30 
mln. litų nuostolių, o atsiskai
tymams su įvairiais tiekėjais 
įmonei šiuo metu trūksta 58 
mln. litų. Tačiau vienas arti
mas „Lietuvos geležinke
liams" šaltinis aiškino, kad tai 
— toli gražu ne didžiausios 
problemos, palyginti su kai 
kurių siuntimo bendrovių 
veikla „pumpuojant" pinigus 
iŠ valstybinės įmonės. Tai ne
truko sužinoti ir naujasis ben
drovės vadovas Romualdas 
Kozyrovičius. .Atėjęs ir pama
tęs, kokia padėtis bendrovėje, 
jis pašiurpo: vagiama visur ir 
visais įmanomais bodais", sa
kė nenorėjęs pavardės skelbti 
asmuo. Eita> 

Egidijus Meilūnas sakė, kad 
garbės konsulą skiria ir at
leidžia Užsienio reikalų mini
sterija, todėl šis reikalas nėra 
prezidento kompetencija. 

URM pareigūnai patvirtino, 
kad ministerija neketina keis
ti sausį priimto sprendimo ne-
bepratęsti R. Šarkis įga
liojimų. Toks sprendimas pri
imtas po žiniasklaidos pra
nešimų apie abejotiną šio Li
bano verslininko vardą. Spau
da rašė, kad kitas libanietis 
verslininkas Bassem EI Mer-
heby teigė, jog R. Šarkis 
„nusipirko" garbės konsulo 
įgaliojimus kyšiais Lietuvos 
pareigūnams. Šis Lietuvoje 
verslą turintis libanietis teigė, 
jog R. Šarkis bendravo su 
Kauno nusikaltėliais ir plana
vo su jais cigarečių kontraban
dos verslą. 

Didelis verslininkas R. Šar
kis, kuriam dabar 67-eri, tapo 
Lietuvos garbės konsulu Li
bane 1996 metais, rekomenda
vus pas jį privataus vizito 
atsilankiusiam tuometiniam 
LDDP parlamentarui Vytau
tui Arbačiauskui. V. Arba-
čiauskas žurnalistams pa
neigė gavęs už tai iš R. Šarkio 
pinigų. 

Bassem EI Merheby teigia 
pats tarpininkavęs, perduo
dant pinigus ir vertingas do
vanas Lietuvos pareigūnams. 
Dabar jis jaučiasi R. Šarkis 
nuskriaustas dėl neva neįvyk
dytų verslo pažadų. • 

Garbės konsulas nėra diplo
matinis asmuo. Jo pareiga yra 
rūpintis valstybių kultūrinių, 

Roma, kovo 3 d. (Elta)— 
Jau trečia diena Romoje vyks
ta Lietuvai skirtos Šventųjų 
metų jubiliejinės iškilmės. 
Prie 2,000 lietuvių maldinin
kų, vyskupų, kunigų penkta
dienį prisijungė ir Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, atvykęs čia da
lyvauti svarbiausiose — kovo 
4 dienos — iškilmėse, pagerbti 
Lietuvos globėją Šventą Kazi
mierą. 

Kiekvieną dieną didžiosiose 
Romos bazilikose šv. Mišias 
aukoja lietuvių vyskupai ir 
kunigai, kiekvieną vakarą 
vyksta pamaldos Šv. Petro 
aikštėje. Rytais maldininkai 
lanko šio amžinojo miesto įžy
mybes, šventas vietas, kanki
nių kapus. Romos bažnyčiose 
religinės muzikos koncertus 
rengia Vilniaus arkikatedros 
jaunimo ir Vilniaus Visų 
Šventųjų bažnyčios chorai. 

Trečiadienį mišių konceleb-
racįjai Šv. Jono bazilikoje va
dovavo Vilniaus arkivyskupo 
augziliaras vyskupas Jonas 
Boruta, ketvirtadienį ant trijų 
šaltinių kalvos — Šv. Pauliaus 
bazilikoje — Vilniaus arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis, 
penktadieni Šv. Marijos di
džiojoje bazilikoje — Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius. 

Šeštadieni, kovo 4-ąją, Lie
tuvos globėjo Šv. Kazimiero 
dieną, Sv. Petro bazilikoje bus 
aukojamos iškilmingos šv. Mi
šios už Lietuvą, už jos kelią 
naujajame tūkstantmetyje. Po 
jų atskiroje audiencijoje popie
žius Jonas Paulius n susitiks 
su lietuviais maldininkais. 

Vatikano radijas, transliuo
jantis savo programas dau
giau kaip 40-čia pasaulio kal
bų, Romoje vykstančių jubilie
jinių iškilmių proga paskelbė 
interviu su Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos 2000 metu jubi
liejaus komiteto pirmininku, 
Vilniaus arkivyskupu metro
politu Audriu Juozu Bačkiu. 

„Šios Lietuvai skirtos iškil
mes Romoje — ne tik galimy
bė drauge švęsti jubiliejų ir 
Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro dieną, bet ir proga išreikšti 
visos lietuvių tautos padėką 
Šventajam Tėvui už jo nuola
tinį artumą Lietuvai, už jo 
maldas ir žodžius Lietuvos la
bui", arkiv. A J. Bačkis. 

Jau pačią pirmą šių Lietu-

turizmo ir verslo ryšių plė
tojimu. 

R. Šarkis turi įvairų verslą 
ne tik Libane, bet ir Bulgari
joje, Rumunijoje, Mongolijoje. 

vai skirtų iškilmių dieną, kal
bėdamas bendrai vakaro mal
dai į Šv. Petro aikštę susirin
kusiems piligrimams, arkiv. 
A. J.Bačkis pabrėžė, kad jubi
liejinė kelione į Romą suteikia 
progą dvasiškai atsinaujinti, 

pažvelgti į savo sąžinę, pa
klausti, „ar aš%avo gyvenimu, 
savo žodžiais, savo darbais 
tikrai tarnauju Dievui, Baž
nyčiai, savo broliams. O jei ne 
— nuoširdžiai gailėtis". 

Akivyskupas paragino at
verti savo širdis kenčiantiems, 
nusivylusiems, dalytis meile ir 
žemiškomis gėrybėmis su 
vargšais. 

Lietuvos globėjo garbinimas 
prasidėjo Vilniuje 

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Ketvirtadienio vakaro šv. Mi-
šiomis Vuniafcršv. Ka^taterJ 
bažnyčioje prasidėjo iškilmės 
„Šv. Kazimieras ir eucharisti
ja". Jos skinamos Lietuvos 
globėjo — Šventojo Kazimiero 
dienai. 

Šventuoju paskelbtas kara
laitis Kazimieras kilęs iš Lie
tuvos valdove Gediminaičių 
giminės, savo šaknimis sie
kiančios tryliktąjį amžių. Šv. 
Kazimero tėvas — Lietuvos ir 
Lenkijos karalius Kazimieras 
Jogailaitis, motina — Austri
jos kunigaikštytė Elžbieta 
Habsburgietė. Karalaitis Ka
zimieras gimė 1458 m. spalio 
3 d. Krokuvoje, Vavelio pilies . 
rūmuose. Buvo parinktas Ven
grijos sosto įpėdiniu. 

Pradėjus alpti sveikatai, 
karalaitis Kazimieras persi
kėlė į Vilnių. Nemėgo karališ
kos prabangos globojo ir rėmė 
vargšus, nemažą dalį laiko 
skirdavo maldai. Net naktimis 
keldavosi melstis prie uždarų 
Vilniaus katedros durų. 1484 
m., keliaudamas į Krokuvą 
rogėmis per Merkinę, pasiekė 
Gardiną ir ten sustojo, nes la
bai pablogėjo sveikata. Mirė 
Gardine kovo 4 dieną. Palaido
tas Vilniaus katedroje. 

1602 m. karalaitis Kazimie
ras paskelbta? šventuoju, Lie
tuvos globėju. 

Sovietiniai? metais, kai Vil
niaus katedra buvo uždaryta, 
sidabro karstas su šv. Kazi
miero palaikais buvo perkel
tas į Šv. Petro ir Povilo baž
nyčią, 1989 m. kovo 4 dieną — 
vėl iškilmingai grąžintas. 

Beveik 400 metų prie šv. 
Kazimiero karsto su malda 
klaupiasi žmonės prašydami 

* Kauno miesto valdyba 
nusprendė atleisti nuo vie
tinės rinkliavos visus prekybi
ninkus, kurie kovo 4-5 d. pre
kiaus Kaziuko mugėje ir kovo 
11 d. šventės-koncerto, skirto 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 10-mečiui, metu. 
Kaziuko mugė ir šventė-kon-
certas yra vieni i i Kauno kon
servatorių rinkimų programos 
renginių. <•*»> 

jo užtarimo prieš Aukščiausią^ 
Septynioliktojo amžiaus X-

pradžioje, švenčiant Vilniuje 
šv. Kazimiero kanonizaciją, 
buvo pradėta Šv. Kazimiero 
bažnyčios statyba — pa
šventintas kertinis akmuo. Sv. 
Kazimiero bažnyčia ir vienuo
lyno pastatai — seniausias ba
roko architektūros ansamblis 
Vilniuje. 

* Likus 9 dienoms iki Ne
priklausomybes atkūrimo 
10-mečio minėjimo, vis dar ne
aišku, kas ir kam įteiks 500 
šiai datai paminėti nukaldin
tų Nepriklausomybės jubilie
jaus medalių. Po skandalo, ki
lusio prezidentūroje, įteikiant 
ordinus Vasario 16-ąją, prezi
dento patarėjai jau kuris lai
kas suka galvas, kaip išvengti 
panašaus aistrų proveržio Ko
vo 11-ąją. „Lietuvos ryto" (03.-
02) žiniomis, prezidentas nėra 
nusiteikęs įteikinėti šių meda
lių. Prezidento aplinka kuria 
scenarijų, pagal kurį jis įteik
tų medalį tik Vytautui Lands
bergiui, o po to leistų Seimo 
pirmininkui įteikti likusius 
medalius. Tačiau prezidento 
patarėjai nėra tikri, kad Sei
mo pirmininkas sutiks su jų 
rengiamu planu. 

* Premjero Andriaus Ku
biliaus pavedimu vyriausy
bės kancleris Petras Auštrevi-
čiifs kreipėsi į ūkio ministrą 
Valentiną Milaknį bei Vyriau
siąją tarnybinės etikos komisi
ją dėl bendrovės „Lietuvos du
jos" vadovų atlyginimų bei bu
vusio ūkio viceministro Vikto
ro Valentukevičiaus įsidarbi
nimo šioje bendrovėje. Tokį 
pavedimą A Kubilius davė su
sipažinęs su savaitraščio „Vei
das" rašiniu, kuriame teigia
ma, jog per paskutinius praė
jusių metų mėnesius įmonės 
vadovų atlyginimai pakilo nuo 
kelių iki keliolikos ar net ke
liasdešimties tūkstančių litų. 
Premjeras susidomėjo V. Va
lentukevičiaus įsidarbinimu 
bendrovėje „Lietuvos dujose", 
kuriai jis tiesiogiai vadovavo 
bodamas viceministru. 

* Vilniaus centre saugiai 
užrakinta be darbo stovi 

Tampa, (Florida)-Klai-
pėda, kovo 3 d. (AP, BNS) — 
Penki Rusijos ir Lietuvos 
jūreiviai netrukus pasieks na
mus, daugiau nei metus pras
tomis sąlygomis praleidę re
montuojamame laive prie Flo
ridos. 

Jūrininkai buvo „įstrigę" 
krovininiame laive „Golden 
Star", plaukiojančiame su Pa
namos vėliava, šis laivas į 
Tampos uostą buvo atplukdy
tas 1998 metų spalį, kai buvo 
apgadintas uragano „George". 

Lietuvos jūrininkų sąjunga 
apie šiuos Lietuvos jūrininkus 
jokios informacijos neturi. Lai
vo įgulos nariai lietuviai, ku
rių skaičius nežinomas, Jūri
ninkų sąjungos pagalbos ne
prašė. f 

JAV pakrančių apsauga 
įsakė laivą „Golden Star" su 
įgula laikyti laivė, kol jis bus 
suremontuotas. 

Įgulos nariai gyveno laive 
negaudami atlyginimo, netu
rėdami šildymo ar oro vėsi
nimo ir gaudami tik vandens. 
Negaudami tinkamų vizų, vy
rai buvo priversti būti tara
konų pilname laive, kas 
mėnesį laukdami maisto ir ki
tos pagalbos siuntos iš vietos 
bažnyčių. 

JAV imigracijos tarnybos 
pareigūnai vasario pabaigoje 
apsilankė laive ir įsakė 5 iš 11 
įgulos narių vykti namo. 

Deivid Corry, Tampa teisi
ninkas, kuris laivo „Golden 
Star" nariams suteikė teisinę 
pabalbą padedant grįžti namo, 
teigia, kad imigracijos tarnyba 
namo leido išvykti tiems 
įgulos nariams, kurie laive 
išbuvo ilgiausiai. Teisininkas 
informavo imigracijos tarnybą 
renkąs medžiagą bylai dėl šių 
jūrininkų. 

Jūrininkai buvo priversti 
būti laive, nes jiems palikus 
laivą, jie įstatymiškai nieko 
negalėtų pasiekti, teigia ad
vokatas D. Corry. 

Likusieji įgulos nariai, kurie 
pasiliko laive, buvo perkelti iš 
kito su Panamos vėliava plau
kiojančio laivo „Viking Sky". 
Pasak advokato, šiems 6 įgu
los nariams atlyginimas nebu
vo išmokėtas tris mėnesius, ir 
jų darbo sutartys baigėsi va
sarį-

Į namus šią savaitę turėję 
išvykti 5 „Golden Star" įgulos 
nariai iš laivo savininko turėjo 
išsireikalauti nuo 5 iki 9,000 
JAV dolerių atlyginimus kiek
vienas. 

Pagal dokumentus laivo sa
vininkas yra firma „Tamboril 
Properties, Ine". Kaip praneša 
agentūra AP, bandymai susi
siekti su laivo savininku buvo 
nesėkmingi. Laivo agentas 
„Carribian Ship Management" 
taip pat neatsiliepė telefonu. 

Kauno „Žalgirio" rėmėjas 
„persimetė" į mediciną 

Vilnius, kovo 3 d. (Elta-LR) 
— Pasitraukęs iš Kauno A 
Sabonio „Žalgirio" krepšinio 
centro bei atsisakęs Kauno 
„Žalgirio" futbolo komandos, 
verslininkas Šabtajus Kalma-
novičius nukreipė žvilgsnį į 
privačią mediciną. Kauno sa
vivaldybės sveikatos ir sporto 
komitetas pritarė bendrovės 
„RoslT planams steigti alter
natyvią greitąją medicinos pa
galbą (GMP) Kaune. 

„Rosh" savininkas yra Š. 
Kalmanovičius. Neigiamai į 

unikali įranga, skirta aplinko
saugos tyrimams. Ją Lietuva 
gavo dovanų už Italuos vy
riausybės lėšas — 94,600 dol. 
Italai nė nenujautė, kad vietoj 
padėkos bus įtraukti į painią 
istorįją dėl pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM). Vilniaus te
ritorinė muitinė nesiliauja rei
kalavusi, kad italai patikslin
tų dokumentus, o lietuviai už 
gautą dovaną susimokėtų mo
kesčius, rašo „Respublika" 
(02.26). 

* Seimo vicepirmininkas 
Arvydas Vidžiūnas „Lie
tuvos žinioms" prisipažino: 
„dirbdamas Seime esu save 
pavadinęs didžiausiu savo 
amato išdaviku". Retkarčiais 
per plenarinius posėdžius Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
A. Vidžiūnas nebeiškentęs 
pradeda taisyti kolegų kalbą. 
Tačiau 37 metų humanitari
nių mokslų daktaras tikino 
nenorįs įžeisti parlamentarų, 
be to, prisipažino, kad jo pa
ties kalba šiek tiek suprastėjo. 

* Baltarusijos valstybi
nis susivienijimas „Bel-
energo" bus kviečiamas daly
vauti Valstybės kontrolės iš
keltoje civilinėje byloje bend
rovei „Baltic-SHEM", iš ku
rios reikalaujama priteisti 
apie 322 mln. litų skolos „Lie
tuvos energijai" už jos Balta
rusijai patiektą elektrą. <Eitai 

kuriamą alternatyvią greitąją 
pagalbą reagavo Kauno vals
tybinės GMP darbuotojai. 
Abejones dėl privačios GMP 
kūrimo viešai pareiškė Lietu
vos medicinos darbuotojų pro
fesinės sąjungos prezidentas 
Algirdas Radvila. Jis ieškojo 
atsakymo į klausimą, kodėl už 
privačios GMP paslaugas bus 
mokama iš Valstybinės ligo
nių kasos. 

„Rosh" direktorius Alius 
Stankevičius mano, kad jo va
dovaujamos firmos kuriama 
GMP pradės veikti ne anks
čiau kaip po dviejų mėnesių, 
nes dar reikia įsigyti automo
bilių, gauti leidimą. A. Stan
kevičius nenorėjo sakyti, kiek 
lėšų numatoma investuoti į 
GMP kūrimą. Alternatyvi 
GMP, anot jo, sukurs 20-30 
naujų darbo vietų. 

Nuo valstybinės privati tar
nyba tikisi skirtis darbo koky
be, geresniu aprūpinimu me
dikamentais ir automobilių 
įranga. „Rosh" vadovas nesle
pia, kad ketina konkuruoti su 
miesto greitosios pagalbos tar
nyba. 

Siūlomo projekto esmė — 
Kaune įsteigti dviejų reanima
cijos komandų stotį, kuri teik
tų pagalbą pagal esamas tai
sykles, sudarius sutartį su te
ritorine ligonių kasa. Koman
dose dirbtų aukštos kvali
fikacijos gydytojai, automobi
liuose būtų visa reikiama me
dicinos įranga. 

Privati GMP dirbtų lygiag
rečiai su valstybine greitąja 
pagalba ir naudotųsi telefono 
numeriu 03. 

KALKNDORIU8 " 
Kovo 4 d.: Šv Kazimieras: Alici

ja. Daina. Daugvydas, Ginutis, Ka
zys, Vaclovą (Vace). 

Kovo 5 d.: Adrijonas, Giedre. Kle
mensas, Liucijus, Virgilijus, Vydotas. 

Kovo 6 d.: Gerasimas, Karigailė, 
Kolete. Norvilas, Raminta, Rožė, Vik
toras 

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

JAU GAUTA NAUJAUSIOJI 
„ATEITIS" (1999 3/4) 

Porą iimtų šio .Ateities" nu
nerto Laimos Šalčiuvienės 
Pastangomis jau paskleista 
Siaurės Amerikos ateitininkų 
tarpe. Tai dvigubas, penkias
dešimties puslapių leidinys. 
žurnalo priedu yra keturių 
puslapių Ateitininkų atsikū
rimo Lietuvoje 10-mecio mi
nėjimo iliustruotoji kronika, 
susidedanti iš 26 juoda/balta 
nuotraukų. Priedas galėjo būti 
įsegtai žurnalo viduryje. 

Redakcinė kolegija susideda 
iš Gedimino Karoblio, Irenos 
Petraitienės ir dr. Arvydo Žy-
go. Išvardintos ir dvi bendra
darbės. Dėkojama ui aukas, 
užjaučiami netekties paliestie
ji. Leidėjų žodyje skaitytojai 
kviečiami tapti bendradar-
biaia. Skelbiamas straipsnių 
konkursas, kurio mecenatu 
yra Ateitininkų šalpos fondas. 
Siaurės Amerikos ateitininkų 
sendraugių sąjungos valdybos 
pranešime sužinome apie kovo 
3-6 d. įvykstančią konferenciją 
Lemonte. Daugiau pasiinfor-
mavus sužinota, kad tomis 
dienomis konferencijos nebus. 

Turinyje: dr. Arvydo Žygo 
Jubiliejinė meditacija; Jubilie
jinės konferencijos sveikini
mai. Vidas Arbaitis džiaugiasi 
nokstančiais darbo vaisiais. 
Petras Pliumpa dalinasi atei
tininkuos ateities virija. Dr. 
Vytautui Dambravai „Reikia 
vandens, reikia dolerių, reikia 
naujų idėjų..." Omenyje turėta 
katalikiškoji spauda, kuri 
vargsta „vos parodžiusi savo 
želmenis, vos prasimušusi į 
saule". Dr. Arvydas Žygas, ap-
vaikščioja ateitininkų dešim
ties metų kelionę Lietuvoje, 
visus kviesdamos neatsipra
šyti už parodytą idealizmą. 

Seka pora pokalbių, rašinė
lis apie istorijos populiarinimo 
pavojų. Perspausdintas 
straipsnis iš 1949 metų „Atei
ties". Apie aštuoni puslapiai 
skirti veiklos kronikai. Naujai 
pradėtame pokalbių cikle — 
„Mielas XXI amžiaus kuni
ge..." apie kunigo privalumus 

KAD BŪTŲ 
AIŠKIAU... 

Romualdas Kriaučiūnas šį 
šeštadieni aprašo praėjusių 
metų gruodžio mėnesi išleistą 
vėliausią .Ateitį". JAV-se. gau
ta 200 egzempliorių, kurie iš
dalinimui buvo sausio viduryje 
išsiųsti sendraugių valdybų 
pirmininkams ir AF Tarybos 
nariams (kur nėra vietinių 
sendraugių valdybų). Siųsta 
sąjungų pirmininkams, Ateiti
ninkų Šalpos fondo valdybai, 
išeivųos tinklapių kolektyvui 
ir dar keliems pavieniams as
menims. 

.Ateities" žurnalo leidimą 
iki šiol dengė per Ateitininkų 
randą skirstomos a.a. kun. V. 
Cukuro palikimo lėšos, kunigo 
skirtos Ateities" žurnalui. 
Buvo pakankamai lėšų išleisti 
keturius numerius. Yra būti
na, kad žurnalas pajėgtų „sto
vėti ant savo kojų". Tikimasi 
rasti administratorius abipus 
okeano, kad žuraalaa įstotų į 
tvirtas finansines vėžes. 

Kito numerio Ateities* žur
nale vyriausia redaktorė bus 
Irena Petraitienė, iki šiol vie
na ii redakcinio kolektyvo 
narių. 

trumpai pasisako arti ketu
riasdešimt studentų ateitinin
kų sąjungos suvažiavimo daly
vių Vilniuje. 

Iš vestuvių albumu sky
riuje, užimančiame dešimtį 
žurnalo puslapių, detaliai ap
rašomos šešios vestuvinės 
šventės, įvykusios 1999 m. va
sarą ateitininkų tarpe Lietu
voje. Šiomis šventėmis džiau
giamasi, pastebint, kad „retai 
yra matomas su meile sėtas 
grūdas, išdygęs Dievo palai
mintu šeimiškumo principo 
žydėjimu". Aromaterapija ar
ba žvilgsnis į kvapų pasaulį 
užima du puslapius, bet mažai 
derinasi su ateitininkų spau
dos tikslais bei poreikiais, 
nors su jais ir nesikryžiuoja. 
Arčiau širdies yra paskutiniai 
du puslapiai, paskirti humo
rui, anekdotams ir juokeliams. 

RJtr. 

DAR VIENAS 
ATEITD2S" 

TALKININKAS 

Pradėjus veikti Ateities" 
žurnalo administracijai St. 
Petersburg, Floridoje, prie to 
darbo jungiasi Vincas Koly-
čius, Toronte, Kanadoje. Vin
cas, vienas penkių išeivijos 
narių ateitininkų federacijos 
taryboje, vadovaus žurnalo 
platinimui Kanadoje. Kana-
diškiai gali prenumeruoti 
Ateities" žurnalą kreipiantis 
tiesiog į Vincą Kolyčių, adre
su 86 Glenholm Ave., Toronto, 
Ontario, M6H 3B1. Prenu
meratos kaina 20 (JAV dole
rių). 

KVIETIMAS 
Visi ateitininkų tinklapio 

lankytojai, esantieji ir bosi
mieji, kviečiami į antrąjį pa
sitarimą, š.m. kovo 10 d., 7:30 
vakare vyksiantį Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Pasitari
me turėsite progą pasidalinti 
savo patirtimi, nuomonėmis ir 
pasiūlymais. Taip pat išgirsite 
iniciatorių grupės pranešimus 
apie pastangas ir rezultatus. 

JAS VASAROS STOVYKLA 

Pranešame, kad jaunučių ir 
jaunių ateitininkų vasaros 
stovykla Dainavoje prasidės 
ketvirtadienį, liepos 13 d. ir 
baigsis šeštadienį, liepos 22 

JAUNUČIŲ Dt JAUNIŲ 
KUOPOS SUSDUNKTMAS 

Jaunųjų ateitininkų Dau
manto — Dielininkaičio kuo
pos susirinkimas sekmadienį, 
kovo 12 d., vyks Ateitininkų 
namuose. Rinksimės tuoj po 
vaikams skirtų šv. Mišių Pal. 
J. Matulaičio misįjoje. Visi 
dėvime sportiška apranga. Tę
sime šių metų temą „Visa at
naujinti Kristuje". Susirin
kimą baigsime žaidimais lau
ke. 

Neseniai kai kuriuos ateitininkus JAV-se ir Kanadoje pasiekusi Lietuvoje 
išleista 1999 ta. 3/4 „Ateities" žurnalo laida. Virtelvi — jauna ateiti
ninkė, su gėlių puokštele rankoje, sveikina skaitytojus 

„ATEITIES" ŽURNALO 
ADMINISTRACIJA ŠIAURĖS 

AMERIKOJE 
Ateities" žurnalas, po kėlė- Tamulioniaiš. Tai yra Atei-

Kun. Algirdas Paliokas, Pal. J Ma
tulaičio misijos kapelionas, kviečia 
šeimas sekmadienį, kovo 12 d., 9 
v.r. dalyvauti šv. Mišiose vaikams. 

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS 

Kovo mėnesio šv. Mišios vai
kams Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje bus aukojamos sek
madienį, kovo 12 d., 9 vai. 
ryto. Vaikai, jaunimas ir tėvai 
kviečiami šiose Mišiose daly
vauti. Dami šeima kartu mel
džiasi ir dalinasi džiaugsmu, 
laime, lengviau pergyvena pa
sitaikančias nesėkmes. Visi 
dalyvaukime ir melskime Die
vą laiminti ir stiprinti mūsų 
šeimas, jų narių tarpusavio 
meilę ir ryšius. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ IR 
GEGUŽINĖ 

Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė birželio 11d. vyks kar
tu su Ateitininkų namų gegu
žine Ateitininkų namuose ir jų 
ąžuolyne. 

tos metų „poilsio", 1999 me
tais išvydo auštantį rytą. Lie
tuvoje žurnalas, redaguoja
mas jauno ir gabaus Gedimi
no Karoblio, rado kelią į kai 
kuriuos Šiaurės Amerikos 
ateitininkų namus per Juozo 
Polikaičio ir Laimos Šalčiu
vienės duris. Gediminas, su
redagavęs keturius numerius, 
1999 metų pabaigoje pasi
traukė iš vyriausio redakto
riaus pareigų ir vadžias per
davė Irenai Petraitienei, re
dakcinio kolektyvo narei. Sū 
pirmuoju šių 2000 metų nu
meriu ateitininkai pradės 
gauti Ateitį" iš po šios darbš
čios ir gabios žurnalistės 
„priežiūros". 

Iki šiol, Ateitininkų Šalpos 
fonde a.a. kun. Valdemaro Cu
kuro žurnalui paliktos lėšos 
dengė Ateities" leidybą Lietu
voje. O jau iš šios Atlanto 
pusės buvo siuntinėjama kitų 
paaukotomis lėšomis. Iki šiol 
nebuvo sudaryta nauja žurna
lo administracija išeivijoje 
tvarkyti prenumeratas. 

Šių metų vasario 23 d., St. 
Petersburg, Floridoje, susitiko 
būrelis ateitininkų sendrau
gių, sukviesti Laimos Šalčiu
vienės, vienos iš penkių išei
vijos Ateitininkų federacijos 
tarybos narių, aptarti Atei
ties" žurnalo administravimą 
išeivijoje, specifiniai Šiaurės 
Amerikoje. Džiugu, kad susi
darė branduolys žmonių rink
ti prenumeratas ir iš Lietuvos 
gautus žurnalus išsiuntinėti 
JAV ir Kanados ateitinin
kams. To branduolio nariai: 
vyriausias administratorius 
Mečys Šilkaitis su kolektyvu 
— Ele Jasaitiene, Birute Kas
peravičiene, Milda ir Stasiu 

ties" žurnalo administracija 
Šiaurės Amerikoje. Šiuo metu 
administracinis branduolys 
veiks po Ateitininkų Šalpos 
fondo sparnu. 

Aptarus įvarius klausimus, 
trečiadienio sisitikime buvo 
nutarta: preųjmerata metams 
bus 20 dol.(JXV dolerių). Pre
numeratas jau dabar galima 
užsakyti per Mečį Šilkaitį ad
resu: 8889 Bayv/ood Park 
Drive, Seminole, Florida 
33777. Prenumeruojant Atei
tį", čekius rašyti: Ateitis Re-
lief Fund" vardu ir memoran
dumo linijoje pažymėti, kad 
tai prenumerata Ateities* 
žurnalui. Žurnalo siuntas iš 
Lietuvos priims Birutė Kaspe
ravičienė. I JAV ir Kanadą 
siuntinėjimo talkon jungsis 
Elė Jasaitiene, Milda ir Sta
sys Tamulioniai ir kiti sen
draugiai ateitininkai. 

„Ateitis", dėl susidariusių 
aplinkybių keletą metų ne
spausdinta, dabar gražiai at
gijusi Lietuvoje, privalo ir vėl 
būti ateitininkuos veidu, vei
du, kuris savo bruožais jungia 
ateitininkus, pasklidusius po 
platųjį pasaulį, jų siekyje visa 
atnaujinti Kristuje. Tai daryti 
reikalingos lėšos, reikalingi į 
žurnalą rašantys, reikalingi 
žurnalo puslapius skaitantys. 
Dėka a.a. kun. Cukuro paliki
mo, žurnalas Lietuvoje pradė
jęs gyvuoti. Kad jis gyvuotų ir 
toliau, reikia įstatyti į finan
siškai atsakingas vėžes. Pra
dedama tą daryti šios naujai 
susidariusios administracijos 
Floridoje. Kad administracijos 
nariai matė reikalą ir noriai 
sutiko svarbų darbą vykdyti, 
esame jiems dėkingi. 

L.Š. 

ASYASEGALENE.M.D. 
Ruah Universay Coneutanto in 

Assfyy and bntnunoJogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

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

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicinini išsilavinimą JAV su 

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

172S W.Hafrfaon St-207 
Chicaao.IL 60612 
Tei7312-942-6296. 

QEDASM.QrmS,MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRUBGUA 
Aurora Msdcal Centar 

10400 75 8LMnosha,V¥l 63142 
(414)6076980 

Asta M. Astrauskas, MD 
Valkų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpatntotis pediatrines 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Palos M Š M M 
706-923-6300 
773-682-8500 

DR. ARVYDAS J.DAHJDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

214708. IltJnSL 

T* . 708-74frO033 
VaĮanrtoi pagal šusterimą 

DAUAA.CEPELĄDD.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 8t 
TMsyPaik,l.60477 

708-8144871 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCMČ8UGOS 

ĮmgmmHm 
•MSSPtMMI 

,JAK8eV>C4U8 
)KŠA 

DR. JANINA, 
JOKi 

6441 S. PutaaM Ro\, Chteago. H. 
R t t 708-422-7807 
Kab. 7734824221 

DR. DALIA J0DWAU8 
DANTŲ GYDYTOJA 
18543 W. 127* 8t . 

8u8t101 
MHHHą L 

Tet 830-243-1010 

Rasa Kasnionienė ir Dainė Quinn, Daumanto-Dielininluucio kuopos glo
bėjos, ratfina visus užsiprenumeruoti atgaivinta „Ateities* turnalą 

DR. K. JUČAS 
0008 UGU 8PEOAU8TA8 

GYDO 0CO8 AUGLIUS 2AIZDA8 IR 
I88IPL£TU8IAS KOJŲ VENA8 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
8132 8. KMBfe Ava, CNoaao 

773-778-8988 « t » 7734884441 
Dr.RUSSELLMLLER 

porams dr. P. KMsSaus 
DrsJdHis.VsLsus8Ma.sita 
Bs^ ^ S M ^ S S ^ S S V * ^ s s * as^alSS^sjBSsT^SBPs S^SSjPJS 

Btanl11-7.attd.84, 
M04.panMl104.kss 
ISSlUL 104.14436.80 

n̂̂ aVt \*40Wv» Us* 
TsL 7084824188. 
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$46.00 
$60.00 

$350.00 
$66.00 
$86.00 

$33.00 
$38.00 

JAV 
Kanadoj* ir kitur 
TlkMtadianio 
JAV 850.00 
Kanadoj* ir kitur (U A) $56.00 
Uiaaknat t L i f v ą : 
Oro paltu $500.00 
Reguliariu paltu $100.00 
Tik ssilartisnin laida oro paitu $180.00 
TikttatadianioUidanguliahupaatu $66.00 

Vyriausia radaktor* - Danus* 
Administratorius - Valastiaaa 
Moderatorius - kna. Viktoras 

• Administracija dirba Vrfl-—v nuo 8:30 iki 4:30 
• Rsdakcga dirba fc—«•«. nuo 8:30 iki 4:00, Istt... 
* R r l ^ k ' J i » " « f W h i m i | t " ' , ' " i l l " » " " f c n IBraaii in 
gavus prašymą, ką nors skalbti. 
» Radakgja straipsnius taiso savo nuotiara. NsnsudafaĮ straipsnis nsssiign 
Siunčiant piasome pasilikti kopija. 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tat 706-348-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusioms. 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tet. 773-666-3166 
Namų tai. 847-361-3772 
6745 VVest 63rd Street 

Vai. pirmi ir katvd. 3 v.p.p.- 6 V4J>4>. 
Kitomis dtonomta — i 

rCBrnOria U. Nssvsn, nmj o c 
Obstetrics & Gynecotogy 

3823 Highland Avonue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1182 Waftsr St. Lsmont! 80438 
1301 CMpasataH Asm. 8uta 113, 

Jo8st.IL 80432 
T8t. 815-723-1864 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių Ikjoa 

18300 VVeat Ave. 
OrtandPafk 

7084484100 
Valandos kaacftsn, išskyrus 

lEUG&EC. DECKER. DOS, P.C 
14647 W. 103 S t , Oak. Lawn, H. 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 8.RobortsRoed 

TeL 7084884131 

DR. VILIUS MIKAmS 
9SMOS DAKTARAS m CHMUROAS 

FAMR.Y MEOtCAi. CUMC 
15608-127 St, LsmonL 8.80488 
Pisssuao Palos Ccnsnunsy Hoapaal 

SsVarCroast 

Tat 
LTD. 

6132 fcKadrta Ave. 
CNcago, IL 80829 
ToL 773-438-7700 

RmOAUDAS NEMCKAS, M.D. 
SPRASADTUMMALA.M.D. 

Skdtes ir taujagysiių Kgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kactte. CMICAGO. IL 60652 
Tat 778434-4440 

VaJando* pagal susitarimą. 

DANTŲ GYDYTOJA 
9625 8.7981 AVOL, Htotory HBa\ i . 

Tat (706) 696-8101 
Valandos pagal susitarimą 

M M * 
WOAS J. N0MCKA8. MJD. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 
7722 S. Kedzie Avo 
Chicago.lL 60852 

Kab. tol. 773-471-3360 

DR. L PETREMOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.RobaVB>Rd.Hk*otyH8»,IL 
1 myfa į vakarus nuo Mariam Ave. 

T a i (706) 8964066 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUN8KIS, MD 
TERRIDALLA8PRUNSKB,MD 
J3REOORY8UELZLE, MD 
Nnoia PsJn Treatment Instltuls 
Nugsroa, aprando, gafraa, sąnarių, 
vafe, suMornų ĖmmįHĘM esi kt 
vkSu skausmo gydymo mmaWM 

Chteago: 312-726-0800 
East Dundės: 847-551-1212 

McHenry: 815-383-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyvflle. 
wvm.ilno4spaJn.com 

DR.DANAM.SAUKLIS 
Danių gydytoia 

oin o. saanraisan NO. 
Westchaasar.lL80154 

TeL 708444-1884 
Valandos pagal susitarimą 

EDMLMMS M M | MJX, SXX 
Spocialyb*-V»dauaigų gyeytoias 

KaSjarns latuvllkal 
6918 W. Archar Ava. Sis. 5 Ir 6 

Tet 
.Vi 

ARASOJOBAM 
NDRERUDAfm. 

MD. 
OJ>. 

AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
1020 (LOgdan Ava.. SuNs 310 

Napšrvaa, f. 80883 
Tet (830) 8274060 

Tow»r1.8u8»3C 
Oovmsis Grovs, IL 80615 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

i 

SUSIKIBO DĖL KATALIKŲ 
Šios savaitės Amerikos ži-

niasklaidos akiratyje vėl pir
miniai rinkimai. Jų viršūnėje 
rr- y ė l tie patys Bush ir Mc-
Cain. Televizijos, radijo žinio
se, žymiųjų žurnalų, milijoni
nio tiražo dienraščių ir mieste-

kesčių sumažinimu — remia 
Bush; daugiau mėgstantieji 
kandidatų charakterį, ne per 
didelį prisirišimą prie partijos 
bei tikresnį socialinį saugumą 
— remia McCain". Nancy 
Gibbs mano, kad, pirminiuose 

lių vietinių laikraštukų pir- rinkimuose už McCain p;iši
muosiuose puslapiuose bei ve- sakę demokratai ir nepriklau-
damuosiuose „spardosi" su
gautas, visiškai netikėtas, 
naujas „arkliukas" — Ameri
kos katalikai. Dėl jų labai 
Jde ta i " susirėmė abu respub
likonų kandidatai. Balsus 
South Carolina medžiodamas, 
George Bush nuvyko į labai 
konservatyvų, kraštutinių 

6omi, nuo jo nepasitrauks ir 
rudenį, jeigu jis taps respubli
konų partijos kandidatu į pre
zidentus. Bet šios savaites 
Bush laimėjimai liudija, kad 
taip gali ir nebeįvykti. Bush 
dabar turi 149 atstovus į par
tijos suvažiavimą, o McCain 
tik 96. Kandidatūrai lai:nėti 

krikščionių, liberalesnių pro- reikia 1,034 atstovų. Lemianti 
testantų nemėgstantį, o kata
likų net nekenčiantį, Bob Jo
nės universitetą ir ten profe
sūrą bei studentus švietė apie 
savo programą. Nors akade
miniam elitui apie katalikus 
jie nieko blogo nepasakė, bet 
vien tik nuvykimas kai ku
riuos jų stipriai užpykdė. 
McCain tą padėtį bandė iš
naudoti savo naudai ir atidarė 
ugnį iš pačių didžiausių pat
rankų, kaltindamas Bush už 
susidėjimą su save apsiskelbu
siais kraštutinių dešiniųjų va
dais ir žadėjo respublikonų 
partiją kaip galima toliau nuo 

diena bus kovo 7, kai šie abu 
respublikonų „didieji" varžysis 
vienuolikoje valstijų dėl 554 
atstovų, įskaičiuojant ir di
džiules California, New York 
ir Ohk> valstijas, turinčias 332 
atstovus. 

„Gaila vargšo Bradley. Bu
vęs krepšinio žvaigždė ir. su
gebėjęs greit tvarkyti reikalus 
JAV senatorius, dabar atrodo 
ne tas vyras, ne toje. Vietoje ir 
ne tame laike, bergždžiai ban
dantis pagyvinti demokratų 
partijos pirminių rinkimų eigą 
ir vis aiškiau suvokiantis, kad 
niekas nekreipia dėmesio -į jo 

jų atriboti. Pagal „New York kritiką varžovui Gore.Josą.Įpir-
Times" (2000.02.29) vedamąjį, minių rinkimų griausmą jam 
George W. Bush New York 
kardinolui John O'Conor riet 
atsiprašymo laišką parašė, 
jausdamas, kad jo pašnekesiai 
su antikatalikiškai nusiteiku
siais kraštutiniais gali atsi
liepti į jam reikalingus balsus 
gai^t*" katalikais apgyventoje 

• > T ^ t York valstijoje. Tačiau 
atrodo, kad tas „katalikų ark
liukas" jam nepakenkė. „Bush 
tvirtai laimėjo" — skelbia 
„Chicago Sun-Times" stambia 

. pirmo puslapio antrašte, kai 
j t f j t e balsų persvara jis nu-

G rungė McCain . Virginia bei 
North Dakota valstijose ir 
JAV sostinės — Vašingtono 
rajone. 
- Pagal „Time", ir negalėjo pa-

—kenkti. Žurnalas (2000.03.06) 
šių kandidatų jėgas matuoja 
ne trumpalaikių kasdieninių 
politinių pasišokinėjimų, bet 
pastovesniais matais. Rašiny
je, „Kur yra McCain jėga" 
yTime" bendradarbė ., Nancy 
Gibbs ją taip aptaria: „Bush 
daugiau remia 'tradicinės' vy
resnės moterys,- o McCain 
daugiau patraukia darbininki 

iš po kojų nusineša respubli' 
konas McCain", rašo ,US 
News and World Report" ben
dradarbis Kenneth T. Walsh 
2000 m. kovo 6-tos laidoje. 
„Negali užkurti ugnies,, kai vi
są aplinkos deguonį susisiur-
bia McCairf", — prideda dar 
respublikonų' karfdfdatų popu
liarumo tyrinėtojas Ed Gocas, 
pagal kurį „Bradley manąs, 
kad varžybos demokratų par
tijoje jau baigtos". K. T. VValsh 
rašo, kad Gore strategai var
žybų pabaigą numato kovo 7-
tą d. Jiems dar liksią 16 mili
jonų dolerių išsilaikyti iki de
mokratų partijos suvažiavimo. 
kuriame Al GoreTJus išrinktas 
demokratų kandidatu į JAV 
prezidentus ir rudenį lengvai 
laimės, nepaisant, kuris. Bush 
ar McCain, būtų respublikonu 
kandidatas. Bush esą per 
daug konservatyvus, o Mc
Cain mažai nusimanąs apie 
švietimą bei sveikatos ir aplin
kos apsaugą. Aplamai, abu 
kandidatai esą per daug sude-
šinėje. 

Gerai, kai abi pusės laimin-
jos vyrus, veržlesnes, šeimų Jjos. Gerai joms, gerai ameri-
vertybėmis bei krašto morale 
— .dėl" savo vaikų ateities — 
susirūpinusias motinas. Besi
rūpinantieji valstybes reika
lais, respublikonų partija, mo-

kiečiams. Tik ką ta laimė duos 
mums, JAV lietuviams, ir 
ypač Lietuvai, kuri labai lauks 
naujos valdžios paramos jos 
keliui į NATO. Kol kas ne vie-

Bijūtiškes mokyklos (Molėtų rajonas; mokiniai, kuriuos remia JAV lietuviai. 

nas iš kandidatų apie užsienį 
nešneka. Rinkėjus viliojasi tik 
vidaus politika.- Atrodo, kad 
dar niekas iš lietuviu irgi ne
buvo prie jų priėjęs. Lietuvių 
demokratų bandymai susitikti 
su Gore kol kas nebuvo- sėk
mingi. Girdėti; kad tokių žy
gių daro ir lietuviai respubli
konai. Gal ką nors greit ir 
išgirsim., O naujo JAV. prezi
dento užskjnio politika Lietu
vai tikrai rūpės, nes 

„Rusi ja s t i p r i n a k a r i u o 
m e n ę " , — teigia „New York 
Times" korespondentas Mask
voje Masha Gessen skiltijiin-
kų skyriuje vasario 29 d; J i s 
rašo, kad gruodžio 31 d. laiki
nu prezidentu tapęs Vladįmir 
Putin jau- išleido vienuolika 
dekretų, iš kurių šeši apie 
kariuomenę. Žurnalistą stebi
na pagausėjęs uniformuotų 
karių rodymasis Maskvos gat
vėse, įvesta dvejų metų pj-iva-

-tama vkarinė- tarnyba, kurią 
vrsi aštuoniolikmečiai turi at
likti. Technikos, medicinos ir 
svetimų kalbų kolegijas baigę, 
vyrai laikomi atsargos kari
ninkais ir turi atlikti pasikar
tojančias karines pratybas. Į 
mokyklas grąžintas. 1989 me
tais buvęs panaikintas, kari
nis apmokymas, ir keturiolik
mečiai jau lavinasi, kaip išar
dyti, valyti ir vėl sudėti „Ka
lašnikovą". Masha Gessen pri
mena finansų ministro pra
nešimą apie 50 nuošimčių pa-
didin.tą. gynybos biudžetą, 
klausdamas, kur tam tikslui 
jis gaus-pkHgų-? Korespeftden-
' tas pabrėžia vieną ypatingą 
pakeitimą: antruoju savo dek
retu, a tk i sdamas buvusį pre
zidentą Jelcin nuo atsako
mybės. Putin taip pat panaiki
no jo - jįąskelbtą rezoliuciją 
„pirmienasranaydoti -atominių 
ginklų". Iškilus rimtam pavo
jui. Putin nelanksiąs kol kiti 
pradės atomais taškytis, nau
dosiąs juos "pagal reikalą. Ar 
tai Lietuvai nerūpi; nors šiuo 

metu dėl Baltijos kraštų įsto
jimo į NATO iš Maskvos atai
di ir švelnesnė gaida. „Tai no
ras lietuvių tautą NATO at
žvilgiu nuteikti skeptiškai", — 
sako kai kurie Lietuvos politi
kai. 

• „Ha ider a ts isako pa r t i 
j o s vadovo pare igu" , įij 
stambiomis antraštėmis vasa
rio 29 d. skelbia JAV spauda. 
Tos dienos „New York Times" 
trečiame puslapyje Roger Co-
hen plačiai aprašo Austriją — 
ramią ir kultūringą Europos 
tautą — neigiamai išgarsina- • 
sio ir tikrą audrą sukėlusio 
pasaulyje šio kraštutinio de
šiniojo politiko veiklą. Joerg 
Haider, 50 m. amžiaus politi
kas, 1986-ąa. tapęs tada nedi
delės „Laisvės partijos" vado
vu per trylika metų ją išugdė 
iki stiprios jėgos, Austrijos 
parlamenta .sugebėjusios lai
mėti pakarkamai vietų ir įsi
sprausti į koalicinę vyriausy
bę. Dėl kernojo pagyrų Hitle
rio laikotarpiui apšauktas Hit
lerinės Vokietijos nacių pase
kėju, Haider susilaukė stip
raus užsienįo valstybių spau
dimo ir nusprendė iš partijos 
pirmininko pareigų pasitrauk
ti. Tačiau jis lieka Karintijos 
gubernatorium. Toms parei
goms jis ycą demokratiškai 
išrinktas, i r į š Austrijos politi
nio gyvenimo nesitrauks. Aus
trijos vyriausybėje lieka ir jo 
partija. Pagal Roger Cohen, 14 
Europos valstybių dėl tos koa
licijos „užsaldžiusių" su Aus
trija diplomatinius ryšius, 
nužeminusia ambasadorius 
iki paprastu; techniškų parei
gūnų, turės- išspręsti sunkų 
uždavinį — ką toliau daryti? 
Juk „Laisve* partija" yra de
mokratiška i r į parlamentą 
pateko r inkmų keliu. Reiškia 
— daug austrų jo politikai pri
taria, aiškindami, kad Haider 
puoselėjamoj idėjos su naciz
mu nieko bendra neturi. Taip 
teigia ir su tą partija koalicinę 

+ 

Danutė Bindokienė 

Pradekime n no. 
mokytojų 

Šiandien pakalbėkime apie rankų, kad t i i e tuVo je^kyk-
tokius „obuolius" — ne W "los užkrėstos'\^v$etJjįįr* ateis

tine dvasia, kaįl r'eikjį būtinai 

vyriausybę sudaręs Austrijos 
premjeras Wolfgang Schues-
sel. • 

Kažin kaip seksis mūsiš
kiam naciui Murzai, irgi užsi
maniusiam steigti kraštutinių 
dešiniųjų partiją. Jo nusiteiki
mas jau neabejotinu nacizmu 
padvelkia. Apie Murzos užma
čias paklaustas, prezidentas 
Adamkus pareiškė, kad Kons
titucija žodžio laisvę pripa
žįsta visiems Lietuvos pilie
čiams, ir valdžia Murzai taip 
elgtis uždrausti negali. J is 
tiki, kad tauta yra pakanka
mai stipri pati murzininkams 
pasipriešinti. Su prezidentu 
sutinkame — tauta sau gėdos 
nepasidarys. 

• „Time" (2000 m. kovo 6 d. 
laida) praneša, kad JAV Vals
tybės sekretorė Medelaine 
Albright vieši Čekijoje ir uo
liai dalyvauja buvusio jos pre
zidento Tomo Masaryko 150-
ojo gimtadienio minėjime. J i 
lanko šio iš užsienio grįžusio, 
Čekoslovakijos demokratijos 
tėvo bei žymaus valstybės va
dovo atmintinas vietoves, pa
dėjo vainiką ant jo kapo, visur 
sako' kalbas, priima apdova
nojimus, taip ryškindama sa
ve čekų tautoje. Čekijoje j au 
atvirai spėliojama apie šios, 
Čekijoje gimusios, JAV poli
tikės ketinimus tapti dabarti
nio prezidento Vaclav Havel 
įpėdine. 

• Mich igan va ls t i jos še
šiamečio berniuko tragedija, 
rastu pavogtu ginklu nušau
nant savo klasės draugę, platų 
atgarsį rado ir Europos, ir Lie
tuvos spaudoje. Joje plačiai 
rašoma ir apie kitą, Vokieti
joje gyvenančių amerikiečių 
vaikų, jau paauglių, chuliga
nizmą, kurie, nuo pėsčiųjų til
to į pro jį einančiu greitkeliu 
važiuojančius automobilius 
mėtė akmenis ir užmušė dvi 
vairuotojas. 

kitokius 
puvusius, bet tuos, kurie neša 
gyvybę Lietuvos mokykloms. 
Tai veiklioji A.P.P.L.E. bendri
ja (American ProfessionaI 
Partnership for Lithuanian-
Education; Amerikos pedago
gų talka Lietuvos švietimui)) 
tyliai ir atkakliai dirbanti su 
mokytojais Lietuvoje nuo pat 
nepriklausomybės atkūrimo. 

A.P.P.L.E. atlikti darbai 
j au duoda gerus vaisius. Gal
būt didžiausias priekaištas, 
kokį galėtume šiai bendrijai 
padaryti, yra informacijos sto
ka. Tikime, nemažai net u ž 
sienio lietuvių apie A.P.P.L.E: 
veiklą yra nedaug girdėję arba 
visai nežino. O š iame krašte 
j au tokia tikrovė: juo dažniau 
ką skelbi, pasigarsini, tai ir 
dėmesys didesnis, ir visuo
menės parama ats i randa. 

Žinoma, pasiteisinimų nie
kam netrūksta — ir šiuo atve
ju, didieji A.P.P.L.E. veiklos 
varikliai gali nuoširdžiai pasa
kyti, kad nėra laiko rašyti 
straipsnių, siųsti nuotraukų, 
nes kiekviena minutė brangi, 
planuojant mokytojams Lietu
voje būsimos vasaros kursus, 
ieškant savanorių talkininkų 
amerikiečių pedagogų tarpe, 
sukant visą š ;o prasmingo 
darbo ratą. O jeigu korespon-

tą sistemą keist&.fcialfarietiška. 
Pirmosios į tuometinės Lietu
vos Švietimo minis terijus k v• ie
t ims taikau>nisrhmpu iki jau
nos Amerikos lietuves peda
g o g e *c ^ & i v ^ ^cĘsaitė ' r Jū~ 
catė. j į-pkytė. Tai jos buvo tas 
žiėda%, Jkfc&s užmezgė ir pa
dėjo išauginti vaisių — A.P.
P.L.E.- i'- .- ." .š ?r»H 

Vienas pagrindiriių'^A.P.-
P.L.E. bendrijos "tikslų"'buvo 
mdžirrti • tarpeklį ttrfp-'Ttytų ir 
Vakarų:' nuvežti' į--»Lietuvą 
mokytojų iš Amerikos,-kįd jie 
pasidalintų informa'crjaTTneto-
dika ir apskritai vakariė'tiška 
pasaulėžiūra.- - •'-* *",'" 

Pirmaisiais 'Trietai'S"d?flžiau-
sias dėmesys būvcf'Rrerp'famas 
j žmogiškuosius sanfykms, ko
legiškos pagarbos" puoselėji
mą ir "sveikos pedagoginės ap
linkos k6rimą ; ' "m6kiniams. 
Amerikiečiai '"netruko*"paste
bėti, kad Lietuvos"mrAvtpjams 
labai stigo pasitikėj~rfoty savo 
pajėgumu, inicrat#yį£VVTyžto 
keisti savo mokykloS'api'inką, 
sudaryti geresnes'''sąlyga? mo-
kyiriūi. Kai iš 'rhokyftK|"buvo 
pašalintos senosios' 'sovietinės 
sistemos, daugelis'"mokytojų 
tarytum •pasimetė,"'neturėjo 
supratimo, ką reikia'daryti, o 

dencijas ar įspūdžius apie naujų programų, Vad6v#ių bei 
r u o š t u s nas i to - „;,..~4.A~t., ' M A K J , , ^ rtf«t;,-,,^ A.P.P.L.E. suruoštus pasito 

bulinimo kursus rašo mokyto
ja i iš Lietuvos, jų eilutės per
sunktos sent imentalumu ir 
dėkingumu, ne faktais. Tačiau 
ir tai juk daug pasako! 

Nuo kuklios ir atsargios 
A.P.P.L.E. pradžios 1991 ra. 
vasarą, kursų apimtis daug 
išsiplėtė. J ie vyksta ne vien 
Vilniuje, bet ir Kaune, Klai
pėdoje, Druskininkuose, Mari
jampolėje, Mažeikiuose, Molė
tuose, Panevėžyje, Šalčinin
kuose, Šiauliuose, ir dar ki tur . 
Per devynerius metus kur
suose jau yra dalyvavę apie 30 
proc. Lietuvos mokytojų, o juo
se savo laiką (ir net lėšas) au
koję 450 pedagogų iš Ameri
kos, jų tarpe didžiąją dalį su
daro amerikiečiai, įvairių švie
timo sričių specialistai..- Kas 
vasarą kursams užsiregis
truoja per 1,800 mokytojų, bet 
norėtų lankyti kur kas -dau
giau. Tiesa, yra vietovių, ku
riose A.P.P.L.E. kursai vyksta 
ir mokslo metų bėgyje. Juose 
dalyvauja apie 500 mokytojų. 

Galbūt verta bent trumpai 
paminėti, kaip užsimezgė ir 
pradėjo augti šis „gyvybės 
obuolys". O jo užuomazga la
bai paprasta: atsirado reikmė, 
atsirado ir entuziastingų žmo
nių, kurie nesėdėjo ir negrąžė 

nurody'mų nėbūvol rB*eširuo-
šiant mokytbjauti'.-^PiFnBbuvo 
mokomi sudaryti pSnVcikę pla
no, kur t i savo- programų, 
ieškoti naujovių ir veiksmin
gesnių mokymo būdų. Buvo 
svarbu, kad^ moksleiviai iš
kartų kuo dangfaflyfaWW. bet 
kuo mažiau" savaftfnlbškai 
mąstytų. 

Per devynerius metus daug 
kas pasikeitė, tačiau mokyto
jai Lietuvoje , turį ,^IHjįaujų 
problemų^ rnenka$,',jft^jigini-
mas; mokymo r^kjaįisnu ir 
įrangos stoka, dar. daug.pase-
nusįų vadovėlių.. Vi* tik .Lietu
vos pedagogai atvkrjį -glėbiu 
pasiruošę,sutikti naująjįidėjas 
(vėliau j a s pritaikąntkyietinių 
mokyklų poreįkiąmsi, .todėl ir 
A.P.P.L.E, kursai yrą;l^pai po
puliarūs, . . ' . . , . ; . , ; , . , . „ ; 

Deja rčia vel sunkMikrtuvos 
ekonomikos padėtis eUt© už
tvaras. Nors kuraų nutoestis 
nėra didelis. -bety mais-Mlygi-
nimą garinančiam?įmek^tojui 
ir ta suma sudaro <dati£.sun
kumų. Išeitis tik'visna: re t ina 
Amerikos . JietuyJu—_yaxama. 
Juk visi sutinkame, kad švie-
timo sistemos Lietuvoje spra
gas b ū t k « - .užkamšyti, tad 
pradėkime nuo mokytojų — 
remkime A.P.P.L;E.bendriją! 

—. B .-! ,.'ft*J..5 

k • . . . 

Nr.31 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
(Tęsinys) 

• -

; 

Levukas atvažiavo kviesti į Muravą. Česiukas va
žiavo su arkliu, o mamytė, Stasė ir aš ėjom pėsčios. 
MttS gąsdino didelis verksmas. Sabutė irgi norėjo eiti 
ka r tu , bet teko ją palikti. Pas juos atvažiavo Manės 
brolis ir sesuo. Buvo muzikantas, pašokome. Renytė 
jau vaikšto, didelė, dabar pasitaisė. Viktulka antrame 
skyriuje. Patinka man pas juos, linksma. Stasė paliko 
nakvoti, o mes temstant grįžome. Tėvelio namie nera
dom. 

„Taip slenka dienos ir gyvenimo kelias į amžinybę 
trumpėja". 

1941 lapkričio 3. P i r m a d i e n i s 

O, Dieve kokia nelaimė! Pamėtėme bulvių korteles' 
16 cnt bulvių! Ką daryti, ką valgysime? Naujų niekas 
neišduos. Visur visur ieškojome, niekur, niekur nėra. 
Gal kas pasisavino, ar Česiukas nudėjo. Jo maža gal
vutė nesirūpina, širdelė jo nedreba. Man baisu, krū
tinėje, rodos, lyg akmuo gulėtų, net kvėpuoti sunku. 
Marija, Motina mano, kas gi bus? 

Jei neatra8im, kas mums išties pagarbos ranką? Tik 

Tu. gerasis Dieve, tik Tu vienas gali tai padaryti. Ma
no vargšė mamytė, kaip ji kenčia, juk ji taip rūpinami: 
mumis, stengiasi mus aprūpinti maistu žiemai. A$ 
nežinau kas bus. Visi ntssiminę. pikti. Tėvelis kaltinA 
mus. Mes .tiek žinome, kiek ir j is . gulėjo ant stalo, tiį 
viskas. Kaip liūdna, nemalonu... 

Mama išėjo prašyti pas p. Morkūnus, gal jie atiduci 
nors vieną. 

Šv. Antanai, pasigailėk mūsų, grąžink mums ko> 
teles! Ašaros man plūsta per akis. 

Ach. kaip nemalonu, kaip nemoku tvarkyti savo gy
venimo,, esu negera, nešvelni, tingiu mokytis, dažnf.i-
užmirštu Viešpatį, nesiunčiu jam maldos. Paskutinii 
laiku pasidariau, gan nerimta, per pamokas neramiai 
užsilaikau, krečiu šposus ir 1.1. O. šventosios dvasioj 
padėkite man pažinti viską, kas bloga ir gera, kadį 
galėčiau dorai tvarkyti savo gyvenimą. Dabar mane| 
valdo savimyla, nomyhu artimo..O. mano Dieve. rauk. 
iš mano širdies godumą, puikybę, pavydą. Švelnin'* 
mano. jausmus, padėk tapti geručiu angeliuku. Tegu 
mnno širdis būna panaši'į skaisčia* gėlę, o siela į Tave: 
O. mano Dieve. Tu apibėri mane malonėmis^ Tavo gai
lestingoji ranka išriša man nuodėmes, visa mano siela 
veržiasi pas Tave. Kokia j r būtų laimingkįjei kas ryta 
jaustų Tave, Jėzau, mano Išganytojau. '-į 

Bet būna liūdnų valandų, tada siela nenori Tavęs. Ji 
ieško kūniško pasisrnagintmo nors mintjjį£,. 

Noriu būti. Kristau. TaVo gerute, tyroSflėlos ir kuk
lios širdies mergaite. j£ 

Trokštu turėti skaisčias lūpas ir nesuteptą kūną. 

nes noriu būti Tavyje, noriu būti tada laiminga, kilni... 
Skaisčios gėlės puoškite mano sielą. 
Puoškite veidą ir akis! 
Ačiū, mano laime. Ach, mano meile, kada aš išvysiu 

tave? O Dieve, padėk man tada! 
-

1941 lapkr ič io 7. P e n k t a d i e n i s 
Rašėm vokiečių kalbos rašomąjį. Šaukė iš fizikos, 

bet neatsakiau. Mokytojas manimi buvo nepatenkin
tas. Po pamokų buvau susirinkime, teko sekretoriauti. 
Per susirinkimą skaitėme eilėraščius ir rašinius. Bū
relio pirmininkas V. Šimelis. 

Vidurdienį snigo, krito didelės, puikios snaigės. Ma
no vaizduotėje pasirodė apsnigtas miškas, lyg jaučiau 
tyrą žiemos orą. Akyse mirgėjo sidabrinės snaigės. 

Vis tiek žiemą kada nors nueisiu pasigrožėti apsnig
tais medžiais. Dabar turiu ruošti pamokas, bet taip 
sunku — galvoje tuščia, baisu... Mamytė sako.kad iš 
mūsų mokslų nieko neišeis, kažin kaip gali būti su 
mūsų tauta. Teisingai ji sako... Gal neteks toliau mo
kytis ar nebus kur panaudoti tų savo žinių. J. Kava
liauskaitė nori stotį į universitetą studijuoti filoso
fiją... Teisinga patarlė: „Devyni amatai, dešimtas ba
das". Geriau stropiai atlikti savo darbą, tai ir vaisiai 
bus gardesnį. 

Rytoj pas J. Kavaliauskaitė vakarėlis, mergaitės no
ri pasišokti, pasilinksminti, o vyksta karas, masiškai 
žudomi ttnonės (žydai), bet visgi jaunos širdys links-

; -. mos, nekaltinamos.. 
Aš irgi norėčiau nors kiek pasilinksminti. Gal ir teks 

kur kampe stovėti, pažiūrėti, kaip ki^i šoka. AČUH kad 
turiu gerus tėvelius, jie mane myi^^eid.žiąįgimęaziją. 
todėl aš turiu juos mylėti ir jiems atsidėkotk-fiet^unano 
širdis kažko laukia. Aš jaučiu, kad tęn skipMKjt-girtai 
begaliniai, Jėzaus suteikti, ir patį . turiu juos-.t.inkamai 
panaudoti , nesupurvinti, išlaįkyti skaisjtiu«. .Svajoju. 
nors svajoti nepataria. Na. bet tai mano. charakterio 
bruožas. t , , , .,.m ;„,„, 

Einu, rodos, į bažnyčią vakareįir sut inku^foi , , (Jis 
aukštas , šviesiaplaukis, melsvų akių. šveln%yRiJ#idoi. 
J i s eina kartu su manim, visai greta, , ,„ , , ^ . 

Aš meldžiuosi. Kunigas sako ilgą pąmok/lą.ąpie do
rovę ir skaistybę. Klausomės abu susidcy»3įp»rrJau-
čiuosi laiminga, kad Alfa t inkamai praleido kuką. 

Išeinam, didžiulės snaigės apsninga mus,-gTaMj. ža
vu... J i s elgiasi kukliai, dorai, mano širdyje -~š*«lnūs 
jausmai . J i s lydi mane namo, kalbamės riratąiąkhausi-
mais, paskui paspaudžia man ranką iratsis.vp^kjfvam. 

O, Kristau, leisk man būti angelu sargu jo ^nežino
mojo), leisk, padėk, kad mano elgesys būtų k,ųk}*us ir 
nevestų į piktą, juk trokštu būti kukli..Bet .esjj.bejėge. 
lyg mažytė muselė, kurią galima,nutękšt.(Sj.usJ^/vian. 
Dieve. Šventos dvasios, stiprink .širdį jr,$u;ląiyy.ą!ci.vk 
j ausmus , šviesk protą. . . .- , ,. „„ . , , . . 

„Marija, Motina Mano. padėk man r»okytts..layintis. 
šviestis!" . „ , , ,.,,„ 

1941 l a p k r i č i o 8. Š e š t a d i e n i s . . , '„1 
l gimnaziją nėjau, nes reikėjo eiti.rinkt. bųK'ų.',į bai

dokus prie prieplaukos. (Bus daugiau) 

i 

i 



DRAUGAS, 2000 m. kovo 4 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

Lietuvos Respublikos naujasis garbes konsulas St. Petersburg, FL. Algi
mantas Albinas Karnavičius su žmona Nancy Nuotr. E. Vodopalienės 

SUSIPAŽINKIME SU NAUJU 
GARBĖS KONSULU 

Lietuvos Respublikos amba- pėje, pasirodydamas „Shak-
sada Washington, DC, pra
nešė, kad 2000 m. sausio 14 d. 
JAV Užsienio reikalų ministe
rija patvirtino Algimantą Al
biną Karnavičių garbės konsu
lu St. Petersburg miestui ir 
Šioms Floridos apygardoms: 
Escambia, Santa Rosa, Oka-
looea, Walton, Holmes, VVash-
ington, Jackson, Bay, Cal-
houn, Gulf, Franklin, Liberty, 

speare in the park" net penkis 
kartus, ir JDeath of a Sales-
man" dramoje. Nuo 1996-1997 
buvo St. Petersburg Arts Cen
tre tarybos pirmininku. Šiuo 
laiku jis yra St. Petersburgo 
Kivvanis klubo vicepirminin
ku, eina pirmininko pareigas 
meno ir verslo taryboje. Nuo 
1993 m. priklauso „Printima-
ge International" organizaci-

Gadsden, Leon, Wakulla, Jef- jai, kuri išsiplėtus po įvairias 
ferson, Madison, Taylor, Di- pasaulio šalis su 3,000 narių. 
xie, Lafayette, Suwanee, Ha- Šios organizacijos pagrindinė 
milton, Gilchrist, Levy, Ci- būstinė yra Čikagoje, 1997-
trus, Sumter, Hernando, Pas- 1998 A. Karnavičius tapo šios 
co, Polk, Pinellas, Hillsbo-
rough, Manatee, Hardee High-
lands, Sarasota, DeSoto, 
Charlotte, Glades, Lee Hend-
ry, Collier ir Monroe. 

Ši džiugi žinia oficialiai buvo 

organizacijos prezidentu. Gar
bės konsulas nuvedė mane į 
antrą aukštą, kur bus konsu
lato kambarys, tad čia pra
dėjome pokalbį. 

— Sveikinam Jus su šiuo 
pranešta St. Petersburgo lie- paskyrimu, linkime sėk-
tuvių telkinio gyventojams mes, dirbant ir atstovau-
sausio 30 d. Lietuvių klube jant Lietuvos Respublikai 
pietų metu. Pranešimą padarė šiaurvakarinėje bei vaka-
LR ambasados ministro pa- rinėje Floridoje. Būtų ma-
tarėjas Darius Degutis, pa
sveikinės naująjį garbės kon
sulą. Trumpą žodį tarė ir pats 
Algimantas Karnavičius, St. 
Petersburgo gyventojas, veik
liųjų visuomenininkų An
gelės ir Albino Karnių sūnus. 
Garbės konsulas padėkojo už 
jam ir jo žmonai Nancy su
teiktą garbę, padėkojo savo 
tėveliams už jų nenuilstamą 
darbą, meilę ir pasišventimą, 
einant lietuvybės išlaikymo 
keliu, kuriuo jis ir jo brolis 
buvo vedami. Po šio pra
nešimo buvo įdomu daugiau 
sužinoti apie naują garbės 
konsulą. Pokalbiui buvau pa
kviestas atvažiuoti į jo darbo
vietę, kurioje bus įsteigta kon
sulato raštinė. Dviejų aukštų 
pastatas, apsodintas atogrąžų 
augalais, su užrašu JBay-
print", yra p ie St. Ptersburg 
miesto centro. Lengvai suran
damas, turintis daug vietos 
pasistatyti automobiliams. 
Įstaigos vidus sudaro malonų 
įspūdį: randi tvarkingą, šva
rią, kilimais išklotą patalpą, 
kurioje matyti vėliausia tech
nika, kompiuteriai, daug įvai
rių, spausdinimui reikalingų, 
mašinų, puikiai apšviesta ap
linka. Atėjo ir pats šio pastato 
bei spaustuvės savininkas 
garbės konsulas Algimantas 
Karnavičius. 

Buvo įdomu sužinoti, kad šis 
jaunas žmogus, dirbdamas su
geba aktyviai dalyvauti ir pa
sireikšti ne tik savo miesto, 
St. Petersburg, verslo srityje, 
bet teatre, mene ir tarptau
tinėse organizacijose. Jis 1987 
m. buvo išrinktas smulkaus 
verslo tarybos pirmininku, 
1992 viceprez. komunikacijos 
skyriuje, 1993-1994 Meno fes
tivalio pirmininku. Jis taip 
pat vaidino St. Petersburg 
profesionalinėje teatro tru-

lonu išgirsti, kas nulėmė 
Jūsų apsisprendimą pa
imti šią tarnybą. Ar tu
rėsite pakankamai laiko 
skirti šiam naujam darbui? 

— Kodėl sutikau apsiimti 
šias pareigas? Aš domiuosi 
viskuo, kas vyksta Lietuvoje, 
ypač paskutinių 10-ties metų 
bėgyje, nes Lietuva dabar yra 
laisva ir tvarkosi savaran
kiškai. Žinote, per visą savo 
gyvenimą daugiausia, ką ži
nojau apie Lietuvą, vis buvo 
praeitis, žiūrėjimas atgal. Net 
mano žmona, kuri nekalba lie
tuviškai, kai nuvažiuodavom į 
Lietuvių klubą arba pas mano 

tėvus, vis manęs klausdavo, 
kas tas žodis „buvo". Dabar 
Lietuva laisva ir, nepa
miršdama praeities, žiūri j at
eitį, tad man bus labai malonu 
turėti progą padėti, kur ga
lėsiu. Kalbant apie paskyrimą 
konsulato darbui, nepaisant 
mano kasdieninio darbo, ne
bus sunku surasti laiko. 
Žinote, aš esu visuomeni
nės veiklos veteranas, dirbau, 
kaip savanoris įvairiose veik
los srityse ir turiu daug prak
tikos atlikti įvairius darbus. 
Be to, patyriau, kad nemažai 
vietinių lietuvių savanorių 
man čia talkins. 

— Kokios kvalifikacijos 
buvo reikalingos patekti i 
garbės konsulo pareigas? 

— Iš manęs jokių kvalifika
cijų neprašė ir, manau, kad 
tiek ambasadorius, tiek Lietu
vos valdžios atstovai JAV apie 
mane žinojo. Turbūt buvo 
ieškoma asmens, kuris galėtų 
sustiprinti ryšius tarp Ameri
kos verslininkų ir Lietuvos 
valdžios. Lietuva siekia, kad 
Amerikos verslas investuotų į 
Lietuvą, todėl Lietuvos val
džia ieško asmenų, kurie tai 
padėtų įvykdyti. Aš šioje sri
tyje turiu patyrimo ir kon
taktų Floridoje. Aplamai, per 
20 metų susipažinau su versli
ninkais visoje Amerikoje. 

— Ko iš Jūsų tikisi Lietu
vos valdžia, kokie Jūsų 
įgaliojimai ir įsipareigoji
mai, atliekant garbės kon
sulo pareigas? 

— Garbės konsulo darbas 
nėra toks sunkus ar ypatin
gas, palyginti su generaliniu 
konsulu, kuriam reikia tvar
kyti emigracijos reikalus, iš
davinėti pasus, vizas, ir t.t. 
Garbės konsulo darbas dau
giau reakcinis, t.y., reikia 
dirbti su tais amerikiečiais ar 
Amerikos lietuviais, ar lietu
viais iš Lietuvos, kurie krei
piasi į konsulą ir siekia įvai
rios informacijos. Jeigu kas 
nors atvyktų iš Lietuvos ir 
jiems reikėtų pagalbos, tai aš 
mielai padėčiau. Jeigu Lietu
vos ambasadorius Vašingtone 
norėtų gauti žinių apie Ameri
kos valstijų reprezentantus, 
ypač esančius Floridoj, aš 
bandyčiau tai atlikti pagal 
savo žinojimą ir išgales. 

— J ū s esate paskirtas at
stovauti ne tik St. Peters
burg miestui, bet ir 43 Flo
ridos apygardom. Ar ža
date susipažinti su vietiniu 
apygardų valdžios atsto
vais, ar bandysite susisiek
ti ir susipažinti su ten 
gyvenančiais lietuviais? 

— Aš manau, kad čia vėl yra 
tokia reakcinė padėtis. Jeigu 
bus reikalas del konsulinių 
reikalų man važiuoti ir aplan
kyti kitas vietoves, tai važiuo-

.Bayprint" spaustuvės pastatas St Petersburg, FL, kuriame veiks Lietu
vos garbės konsulatas, vadovaujamas garbės konsulo Algimanto A. Kar 
aaviciaus Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

siu ir aplankysiu, kiek tik 
sąlygos leis. Noriu, jog žmonės 
žinotų, kad aš atliksiu konsu
linius darbus ir važiuosiu vi
sur, kur tik reikės Mes jau 
paruošėme žinių spaudai. Visi 
merai, t.y., S t - P^tersburgh, 
Tampos miesto fr kitų apylin
kių, įvairūs valdžios ir verslo 
bei visuomenės atstovai bus 
pakviesti į atidarymo iškil
mes. Mes susirišime su World 
Trade Center Tarpa Bay or
ganizacija, kuri mums irgi 
galės padėti plačiai informuo
ti, kad čia yra Lietuvos atsto
vas. Mes bandsim duoti 
žinias Floridos žmonėms, kad 
žinotų apie Lietuvą ir dėl ko 
jie turėtų Lietuva domėtis. 

— Kiek gerai Jūs esate 
susipažinęs su lietuvių iš
eivijos veikla? Ar turėjot 
progą aplankyti Lietuvą? 
Ar esat susipažinęs su da
bartiniu gyvenimu Lietu
voje? 

— Esu susipažinęs su vyres
nio amžiaus lietuviais, dau
giausia per savo tėvelius, ku
rie dalyvavo ir veikė įvairiose 
lietuvių organizacijose. Tačiau 
aš pats tuo laiku nelabai do
mėjausi politinėm religinėm 
ar kitomis organizacijomis. 
Jeigu būčiau augęs, pvz., 
Čikagoje, kur gimiau, ir mano 
visi draugai būtu priklausę 
toms organizacijpms, tai, ži
noma, ir aš būčiau buvęs daug 
veiklesnis. Jeigu būčiau bai
gęs lituanistinę mokyklą, au
gęs ir brendęs tarp lietuvių, 
gal ir mano lietuviškos veiklos 
kryptis būtų buvusi kitokia. 
Floridoje man tokiu progų ne
buvo ir užaugau daugiau 
amerikietiškoj atmosferoje. Kai 
buvau 32 metų, žaidžiau fut
bolą su Floridos lietuvių ko
manda JPerkūnas\ Važiuo
davom į Čikagą rungtyniauti. 
Pastebiu, kad šiandien vieti
nis jaunimas ir^aaujieji iš
eivijos lietuviai nelabai daly
vauja vietinėje veikloje. Man 
būtų labai įdomu su jais susi
pažinti, pabendrauti ir su
prasti jų siekimus. Esu susi
pažinęs net su keletu dai
lininkų, keramikais Ulevičiais/ 
Rasa ir Juozu Sakaičiais ir 
dar keliais jaunesniais St. Pe
tersburg gyventojais. Žinau, 
kad čia yra daugiau jaunų lie
tuvių. Gal pasiseks su jais su
sipažinti. 

Esu lankęs Lietuvą 3 kar
tus. Pirmą syk), kai baigiau 
universitetą 1973 metais. 
Tada man Lietuva padarė la
bai didelį įspūdį. Man buvo 
aišku, kaip sunku ten gyventi. 
Aš skridau kartu su savo 
mama. Kai nusileidom Vil
niuje, mus sutiko 25 giminės 
ir maždaug su puąe jų mama 
net nebuvo susipažinus, nes 
jie buvo iš tėvo pusės. Tada aš 
buvau 22 metų Man labai 
dideli įspūdį padarė tos 5 die
nos. Manau, kad ta kelionė 
privedė mane prie Sio darbo ir 
dėl jos aš šiandien esu čia. 
Vėliau, padėjau vienam tėve
lio draugui ir man teko jį 
lydėti į Lietuvą 1994 metais. 
Palikęs jį su giminėmis, su 
tėvais, kurie tuo laiku taip pat 
buvo Lietuvoj, pervažiavom 
visą Lietuvą. Tada man buvo 
aišku, koks buvo skirtumas 
tarp mano pirmo ir mano an
tro vizito. Tuo laiku susidrau
gavau su to globotinio jaunu 
giminaičiu. Mes jį parsivežėm 
atgal į JAV, kad čia pabūtų ir 
patirtų kasdieninį gyvenimą. 
Po to, 1997 metais, aš vėl skri
dau į Lietuvą ir Šį sykį teko 
paskirstyti palikimą to as
mens, kurį anksčiau buvau 
lydėjęs į Lietuvą. Lietuvoje 
buvau tik tris dienas, bet 
turėjau daug laiko pasikalbėti 
su tuo jaunu giminaičiu. Aš 
mačiau, kaip vėl viskas kei
čiasi Lietuvoje į gerą pusę. 

— Papasakokite apie 
save, savo seimą, darbą, 
siekimus, kaip praleidiiat 
laisvalaiki? 

102- ojo gimtadienio sulaukusi cicerietė Jadvyga Jelmokien* (pirmoji ii dešinės) Cicero lietuvių pobūvyje vasa
rio mėnesio pabaigoje. Viduryje — Teodora ZaUsluenė, kairėje — dr. Bronė Motušienė. Nuotr. Ed. Sulaičio 

— Turiu jaunesnį brolį, 
nemažai giminių Čikagos apy
linkėse ir Michiana Shores. 
Žinoma, St Petersburge aš 
augau, lankiau University of 
South Florida, Tampoje, kurį 
baigiau 1973 m. birželio mėn. 
ir gavau diplomą kalbų bei 
literatūros srityje, specializuo
damasis „Mass Communica-
tion — Advertising". Po to dir
bau įvairius darbus nekilno
jamo turto pardavime, auto
mobilių pardavime, reklami
niam darbe ir savo maisto ap
tarnavimo įmonėje. 1982 m. 
atidarėm šitą spaustuvę. Pra
dėjau su vienu darbininku ir 

JADVYGA JELMOKIENĖ SULAUKĖ 
102 METŲ 

Cicero lietuvių telkinyje nuo padovanojo naujai numegztą 
1949 metų gyvenanti mūsų 
tautietė Jadvyga Jelmokienė 
kovo 2 dieną paminėjo savo 
102-ąjį gimtadieni. Tačiau čia 
reikia pasakyti, jog, šio gar
bingo amžiaus sulaukusi, lie
tuvė dar yra gana tvirta ir 
energinga moteris. 

Jos gyvenimo kelias pana
šus į daugelio II pasaulinio 
karo metais'pabėgėlių iš tėvy
nės. Ji su vyru Juozu (mirė 
1967 m.) ir. dukromis: Natalija 
bei Olimpija pabėgo nuo rusų 
kariuomenės. Pagyvenę Vokie-

nzeroxw mašina, dabar, po 19 tijoje, visi atsirado Cicero. Čia laikraščio puslapių. 
metų, dar vis sunkiai dirbam, j o s jeima h- šiandien tebegyve- Tad pasitenkinsime 

didžiulę staltiesę. 
Jadvyga dar ir dabar kas

dien skaito lietuvišką spaudą, 
ypač „Draugą", kas vakarą 
klauso „Margučio i r radijo 
programas, žiūri Lietuvių tele
vizijos valandėlę. Jos dėmesys 
ir susidomėjimas įvairiomis 
lietuviškomis apraiškomis yra 
didelis. 

Ši, garbingo amžiaus sulau
kusi, mūsų tautietė nuėjo ilgą 
ir prasmingą gyvenimo kelią. 
Jį, bent iš dalies aprašyti būtų 
nelengva, reikėtų nemaža 

tik 
bet yra mūsų jau daugiau, 
daugiau turim mašinų ir labai 
gerai sekasi. Laisvalaikiu ban
dau išmokti žaisti golfą, nors 
jau ir 10 metų tą darau, bet 
dar vis bandau pagerinti re
zultatus. Mėgstu gamtą, ypač 
Floridos gamtą, kuri yra labai 
įvairi. Aš negaliu pasakyti, 
kiek kartu, gal net 100, esu 
matęs aligatorius. Labai sma
gu pamatyti, kad toks sutvė
rimas gyvena ten, kur mes 
taip tyliai ir mandagiai lošiam 
golfą. Patinka keliauti. Kaip 
sakiau, buvau 3 kartus Lietu
voje. Mudu su žmona esam 
pervažiavę dalį Europos, bu
vom Kanadoje ir daugelyje 
vietų Amerikoje. Laisvu laiku 
dirbu su moliu. Antradieniais 
imu keramikos pamokas, kur 
žiedžių įvairius molinius puo
dus. Man labai patinka NAS-
CAR's (North American Stock 
Car Automobile Racing) auto
mobilių lenktynės. Esu didelis 
šio sporto srities entuziastas. 

— Gal dar norėtumėt ką 
nors dar pasakyti ar pri
dėti? 

— Aš labai atsargiai ėjau į 
šias pareigas. Man buvo labai 
svarbu gerai suprasti ne tik
tai, koks yra tas darbas, bet ir 
kas vyksta Lietuvoj. Buvo la
bai įdomu pakalbėti su amba
sadorium Stasiu Sakalausku. 
Buvau nuskridęs į Vašing
toną, kalbėjausi su ambasa
dorium ir kitais ambasados 
tarnautojais. Tarp kitų da
lykų, man buvo svarbu suži
noti apie holocaustą ir kaip tie 
reikalai tvarkomi. Ar mes de
dam galvą į smėlį ir ignoruo-
jam praeities įvykius, kaip 
mes suprantame tuos laikus ir 
tuos įvykius. Tai man buvo 
įdomu, ir buvau patenkintas 
gautais atsakymais į savo gan 
išsamius klausimus. Taip pat 
esu susirūpinęs ir susidomėjęs 
lietuvių trėmimais sovietų lai
kais. Jie taip pat man yra la
bai svarbūs. 

Antra vertus, manau, kad 
gal gerai, kad nesu dalyvavęs 
jokiose lietuviškose organiza
cijose. Pradedant šitą darbą, 
manęs nevarto ir aš neturiu 
jokių politinių ar organizaci
nių įsipareigojimų. Visi Lietu
vos Respublikos interesai man 
yra labai svarbūs. 

Padėkojau garbes konsu
lui Algimantui Karnavičiui 
ui pokalbį ir atsisveikinau 
su jo žmona Nancy, kuri 
yra ne tik jo gyvenimo 
draugė 23 metus, bet ir 

na, 
Sukaktuvininkė yra įsikūru

si nuosavame name ir tvarko
si pati viena. Žinoma, dukros 
jai pagelbsti, valgyti atneša, 
sekmadieniais į Sv. Antano 
parapijos bažnyčios lietuviš
kas pamaldas nuveža. Po pa
maldų visada dalyvauja ir sa
vo tautiečių susirinkimuose 
bei kituose renginiuose. 

Cicero visą laiką ji turėjo 
gražų daržą su daug gėlių, 
prie kurių praleisdavo nema
žai laiko. Kitas jos pomėgis — 
mezgimas — ji dar ir dabar jo 
nepamiršta. Jadvyga yra „ap-
mezgusi" visus šeimos narius, 
net anūkus bei proanūkius. 
Kuomet ji šventė savo 100-ąjį 
gimtadienį, savo proanūkei 

„Bayprint" įmonės part
nere, palinkėjau sėkmės jų 
darbuose, o garbes Konsu
lui — pasisekimo jo nau
jose pareigose. 

Kalbėjosi 
Elvyra Vodopalienė 

trumpu sukakties prisimini
mu, o taip pat ir tradiciniu pa
linkėjimu — dar daug sveikų 
ir laimingų metų! 

E. Šulaitis 

NESIPRIEŠINAMA 
SKIEPŲ PANAUDOJIMUI 

St. Louis arkidiecezijos Pro-
Life (už gyvenimą) įstaigą 
pranešė, kad yra priimtina pa-' 
naudoti skiepus prieš hepa
titą, nors jie gaminami iš 
abortuotų kūdikių ląstelių. 
Tai šiuo metu yra vienintelis 
skiepų šaltinis prieš šią labai 
pavojingą ir užkrečiamą ligą. 

Minėtoji įstaiga gavo daug 
paklausimų dėl tokių skiepų 
panaudojimo etikos, nes St. 
Louis apskritis įsakė visus, 
dirbančius maisto pramonėje, 
pasiskiepyti nuo hepatito. Kai 
kurie katalikai atsisakė tai 
padaryti, nes skiepai gaunami 
iš nužudytų negimusių kū
dikių. (Catholic New World) 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
AUSTRIAN AIRLINES PIRMINIAI ŠIŲ METŲ 

SKRYDŽIAI I VIENA, SALZBURG IR 
INSBRUCK IŠ ČIKAGOS 
IR WASHTNGTON D.C. 

PRASIDEDA KOVO 28 D. m TESIS DU 
GEGUŽES 31 D. TK UŽ 

$330.00 

Tai puiki proga aplankyti Austriją ir 
pasodinėti Alpėse. 

Prie visų kainų reikai pridėti mokesčius. 
********* 

TAIP PAT SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 
SKRYDŽIAMS 1 VILNIŲ 

IŠ: 

CHICAGO 
NE W YORK 

$409 
$379 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Serv ice 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

E-MAIL: ATSVL9worldnet.att.net 
Web: www.americantravel8ervice.coni 

http://ATSVL9worldnet.att.net
http://www.americantravel8ervice.coni


MŪSŲ ŠEIMOSE STUDIJŲ TIKSLAIS Į AMERIKĄ 

Gedvilų šeima Čikagoje. 13 k. Dalia ir Kazimieras Gedvilai, jų sūnus Ka
rolis ir duktė Agnė. 

DŽIAUGIAMĖS VEIKLIA ŠEIMA 
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, jos gyventojams at
sivėrė durys išvykimui į kitus 
kraštus. Į Ameriką atvyko ne
mažai Lietuvos žmonių, ieško
ti geresnio gyvenimo. Dalis jų 
jau įsijungė į Amerikos lietu
vių visuomeninę veiklą. Vieni 
tokių naujai atvykusių yra 
Dalios ir Kazio Gedvilų šeima. 
Jie atvyko į Ameriką prieš 4.5 
metų su dukrele Agnute ir 
sūnum Karoliu. Vaikai netru
kus įsijungė į Čikagos litua
nistinę mokyklą, veikiančią 
Jaunimo centre. 

— Jūsų šeima da r labai 
jauna. Užaugote okupuo
toje, Sovietų Sąjungos val
domoje Lietuvoje. Ar jums 
teko dalyvauti tada veiku
siose valdžios remiamose 
jaunimo organizacijose. 

— Ne. Lankydama vidurinę 
mokyklą įsijungiau į pusiau 
slaptą jaunimo organizaciją, 
kuri vadinosi „Eucharistijos 
bičiuliai". Lankiau Kauno Pri
sikėlimo parapijos bažnyčią, 
kur slaptos seselės-vienuolės 
mus labai globojo. Jos mus la
bai mylėjo ir globojo nuo ko
munistinės įtakos. Tuo metu, 
Lietuvoje vienuolynai buvo ko
munistų uždaryti ir vienuolės 
nedėvėjo vienuoliškų drabu
žių, bet mūsų jaunuolių grupė 
tai žinojo. Jas labai gerbėme 
už jų drąsą ir meilę Dievui. 
Gegužes ir birželio mėnesiais, 
vakarais eidavome į bažnyčią 
pasimelsti ir paklūpoti prie 
Švenčiausiojo Sakramento. 

— Okupacąjos laikais bu
vo pavojinga lankyti baž
nyčias, giedoti iv . Mišių 
metu. Ar nesusidūrėte su 
mokyklos vadovybe ir val
džios organais? 

— Jaunystėje, uždraustas 
„vaisius" yra įdomesnis. Mu
mis labai rūpinosi slaptos vie
nuolės ir jos mums praneš
davo, kada buvome sekami. 

davo kunigai, kaip išveng
davote areštu? 

— Mūsų jaunimo grupė da-

Siuo metu į JAV atvyksta 
nemažai tautiečių iš Lietuvos, 
tačiau jų dauguma turi tikslą 
ne vien pasisvečiuoti, bet ir 
čia užsidirbti kuo daugiau do
lerių. Žinome ir tokių turistų, 
kurie čia pasilieka ilgesniam 
laikui, o kai kurie nuspren
džia negrįžti į tėvynę. 

Šį kartą norisi pristatyti la
bai retus atvykėlius, kurie čia 
yra apibrėžtam laikui, norint 
tik sukaupti kuo daugiau 
mokslinio pobūdžio žinių ir jas 
panaudoti Lietuvoje. 

Labai atmintiną lietuviams 
— Vasario 16 dieną — į Či
kagą atskrido du jauni žmo
nės — vyras su žmona — Min
daugas Kavaliauskas ir Kristi
na Jaraitė. 

Jiedu abu gimę 1974 m. 
Kaune ir čia ilgesnį laiką gy
venę. Vėliau abu studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete: 
Mindaugas siekdamas magist
ro laipsnio meno istorijoje, o 
Kristina — doktorato sociolo
gijoje. 

Šią studijinę kelionę į Ame
riką įgalino Kristinos laimėta 
Fulbright stipendija, suteikusi 
galimybę atvykti devyniems 
mėnesiams į Northvvestern 
universitetą Evanston, DL, ir 
čia ruoštis doktorantūrai. Šia 

no „Dainavos" vidurinę mo
kyklą sidabro medaliu. 1992-
1996 m. mokėsi VDU Sociali
nių mokslų fakultete, kur 
1996 m. įgijo sociologijos baka
lauro laipsnį. 1996-1997 m. ji 
mokėsi Central European Uni-
versity Varšuvoje, kur 1997 
m. gavo sociologuos magistro 
laipsnį. Nuo 1997 m. studijuo
ja VDU sociologuos doktoran
tūroje. Ji rašo disertaciją apie 
žiniasklaidos vaidmenį visuo
menės ekologinės sąmonės for
mavimuisi. 

šalia savo studijų, Kristina 
dalyvauja moksliniuose tyri
muose, projektuose bei konfe
rencijose. 1998 ir 1999 m. ben
dradarbiavo PHARE finansuo-
mame tyrime ^Ekologinė są
monė Kauno mieste". 1999 m. 
dalyvavo bendrame lietuvių ir 
švedų projekte, pavadintame 
socialiniai ir aplinkosaugi-

rydavo susirinkimus atskirų,»«4)roga pasinaudojo ir jos vyras 
tėvų namuose. Kauno miestas Mindaugas, kuris privačiai čia 
didelis, buvo sunkiau susekti 
ką daro jaunimas. Jeigu užei
davo agentai, mes sakydavom, 
kad švenčiam gimtadienius. 
Būdavom pasiruošę netikėtu
mams. 

— Paūgėjus ir pradėjus 
lankyti aukštesnes mokyk
los klases a r nepasikeitė 
Jūsų galvojimas? 

— Ne. Buvome dėkingi savo 
tėvams, vienuolėms ir gerie
siems kunigams, įdiegusiems 
mumyse tikėjimą, į Dievą ir 
meilę Lietuvai. Žinodavom ir 
tuos kunigus, kurie buvo pa
klusnūs okupantams. Jų veng
davome. Lankydavome ligo
nius, senelius, prisidėdavome 
prie „Bažnyčios kronikos" pla
tinimo. Mus labai globojo kun. 
Zdebskis, kuris vėliau žuvo 
autoavarijoje susidūrus su at
važiuojančiu automobiliu. Ma
noma, kad tai KGB darbas. 
Vasaros metu važiuodavom į 
Dzūkiją ir ten esančioje saloje 
išklausydavom rekolekcijas, 
kur jaunimas per tris dienas 
tarp savęs nekalbėdavo — at
siduodavo maldai ir apmąsty
mams. Mano močiutė taip pat 
buvo kovotoja dėl tikėjimo. 
Kunigai mums liepdavo nebi
joti, neišduoti savo draugų. 
Kartais vieną ar kitą pakvies
davo į saugumą ir pripasako
davo visokių šmeižtų prieš ku
nigus ir religiją, bet nekankin
davo. Kartais išvaikydavo su
sirinkusius, bet mes vėl rink
davomės kitoje vietoje. 

Baigusi gimnaziją pradėjau 
lankyti Juozo Gruodžio muzi
kos mokyklą. Muzika pradė
jau domėtis jau būdama 7 me
tų amžiaus. Išmokau groti 
akordeonu ir skambinti piani
nu. Muzikos mokykloje studi-

bet mūsų grupė mažai kreipė javau dirigavimą. Studijuoda-
dėmesio į grasinimus. Važiuo- ma susipažinau su Kazimieru 
jant namo, sekliai važiuodavo 
kartu su mumis, kartais už
kalbindavo, tuomi save išsi-
duodavo. Mūsų grupę sudarė 
jaunuoliai 12-13 metų am
žiaus; narsus amžius! Po pa
maldų, klebonas duodavo pi
nigų ir mes nuėję į valgyklą, 
sustoję ratu apie stalą persi-
žegnodavom ir sukalbėję mal
delę sėsdavom valgyti. Esan
tieji valgykloje žmonės į mus 
keistai žiūrėdavo, palaikyda
mi mus „nenormaliais". Tuo 

Gedvilą, kuris studijavo pučia 
mųjų instrumentų dirigavimą. 
Jo mama buvo partizanė-ry-
šininkė. Tapo išduota ir 8 me
tus praleido kalėjimuose. Sta
linui mirus, paleido. Ištekėjo 
už kito tremtinio ir susilaukė 
gausios šeimos. Studentaujant 
važiuodavom į Kryžių kalną, 
Žemaičių Kalvariją ir net į 
Gudiją ruošti lietuviukus pir
majai komunijai ir platinda
vome „Bažnyčios kroniką". 
Darbas buvo pavojingas, bet 

metu mes buvome dar vaikai, jaunystės patirtis daug padėjo 
pilni religingumo ir persisun- ir be to Dievas mus saugojo. 

niai procesai Lietuvoje bei 
Švedijoje". Parengė ir išspaus
dino 6 straipsnius moksli
niuose žurnaluose ar kituose 
leidiniuose. 

Be šios veiklos, K. Jaraitė 
užsiima ir pedagoginiu darbu. 
Skaitė paskaitas ir vedė semi
narus Rygos J. Stradinio uni
versitete bei VDU. Studijų 
metais stažavosi įvairiuose 
universitetuose Norvegijoje, 
Švedijoje ir Vokietijoje. Šalia 
lietuvių, gerai moka anglų, vo
kiečių, prancūzų, rusų, bei 
lenkų kalbas. 

Mindaugo Kavaliausko stu
dijinė ir kūrybinė biografija 
mus veda labiau į meno sritį, 
konkrečiai — į fotografiją. Jau 
nuo jaunystės buvo pamėgęs 
fotografiją, tad studijas šioje 
šakoje pradėjo 1989 m. Kauno 
moksleivių fotografijos mokyk
loje, kurią 1992 m. baigė su 
pagyrimu. 1992 m. įstojo į 
VDU, kur po ketverių metų 

kę patriotizmu. Mūsų būrelį 
globojo nuostabūs kunigai 
kaip: kun. Zdebskis, kun. Juo
zas Indriūnas, kun. Našlėnas, 
kun. Kauneckas, kun. Lau-
rinskas ir dar keletą kitų. 

— Jūsų grupėje dalyvau-

Baigusi Muzikos akademiją 
dirbau Marijampolėje esančio
je vaikų muzikos mokykloje 
kaip muzikos mokytoja. Mano 
vyras taip pat dirbo toje pa
čioje mokykloje. 

Susidarius sąlygoms, išvy-

rašys savo mokslinį darbą, 
rengs toto parodas*r pan. 

Dabar bent trumpai apie 
juos atskirai. 

Kristina 1992 m. baigė Kau-

Kome apsigyvenimui Ameri
kon, nors ilgai „kariavau" su 
savimi, nes buvo gaila palikti 
Lietuvą, jaunystės draugus su 
kuriais teko daug dirbti reli
ginėje veikloje. 

Atvykusiems į svetimą kraš
tą, be kalbos, be piniginių iš
teklių pradžia gyvenimo buvo 
sunki. 

Čikagos Jaunimo centre vei
kia lituanistinė, šeštadieninė 
mokykla. Sužinojusi, kad rei
kia muzikos mokytojos — pri
sistačiau. Įsidarbinus, pradė
jau dirbti su jaunimu, kurį 
bent 90 proc. sudaro naujų 
ateivių vaikai. Pastebėjau, 
kad vaikai nori kažko dau
giau. Pradėjau organizuoti 
chorelį ir vaikus mokyti dai
nuoti po pamokų. Chorą suda
ro berniukai ir mergaitės, jau
nesniųjų ir vyresniųjų grupės. 
Jų amžius svyruoja, nuo 3-8 
metų ir nuo 9-14. Chorelį pa
vadinome „Lakštutė". Esu dė
kinga tėvams, kad ir jie yra 
pamilę dainą ir noriai leidžia 
savo vaikus. Kiekvienam lai
kas brangus, bet tėvai dar po
rą valandų laukia savo vaikų, 
nes jiems labai svarbu, kad jų 
vaikai nepamirštų Lietuvos ir 
lietuviškų dainų. Mūsų chore
lis jau keletą kartų buvo pak
viestas dainuoti renginiuose. 
Finansiškai verčiamės labai 
sunkiai. Laisvalaikiu mokausi 
anglų kalbos, kad galėčiau 
pasiruošti mokytojos profesijai 
amerikiečių mokykloms. Bai
giau ir gavau *BA* diplomą. 
Galiu dirbti amerikiečių mo
kyklose, dėstyti muziką. Mūsų 
vaikai mėgsta muziką, ypač 
Agnutė, kuri groja smuiku, o 
sūnus Karolis mokosi skam
binti gitara. Chorelį lanko 30 
jaunų „studentų". 

Vyras, Kazimieras, trejus 
metus dirbo „Draugo" spaus
tuvėje ir ėjo į sunkvežimių 
vairavimo mokyklą. Ją -baigė 
ir dabar dirba vairuotoju. 
Nors sunkumai slegia, bet pa
sitikėdami Dievo gerumu ir Jo 
meile, kada nors išeisime lai
mėtojais. Prisimenu psalmės 
žodžius: „Dieve, klausyki, būk 
maloningas, Viešpatie, būk 
padėjėjas! Raudą pakeitei 
man dainomis, šokiais. Vieš
patie, mano Dieve, Tave šlo
vinsiu amžiais", — baigė pasi
kalbėjimą Dalia. 

Kalbėjosi: A. Paužuol is 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 4 d., šeštadienis 
apgynė bakalauro tezę meno
tyros specialybėje, tema „Lie
tuvių autorių kopų fotografi
ja". 1997-1999 m. Mindaugas 
tęsė meninį išsilavinimą Pran
cūzijos Valstybinėje fotografi
jos mokykloje (ENP, Arlio 
mieste) bei Valstybinėje aukš
tojoje dailiųjų menų mokyk
loje (ENSB-A, Paryžiuje). 

Prieš atvykdamas į Čikagą, 
M. Kavaliauskas mokėsi VDU 
Menų fakulteto Architektūros 
krypties magistrantūroje ir 
dirbo kaip laisvas fotografas. 

Mindaugas yra surengęs 
apie dešimtį personalinių pa
rodų Lietuvoje ir Prancūzijoje 
(jo pirmoji paroda Ameri
koje įvyks kovo 24 d. vakare 
Čikagos „Čiurlionio" galerijo
je). Jo naujausios parodos — 
„...išėjęs iš smėlio" (Paryžius, 
„Le Pont NeuF galerija, 1999), 
„Smėlio mintys" (Montpellier, 
FNAC, 1999) susilaukė didelio 
susidomėjimo. Jis yra pelnęs 
nemažai svarbių apdovano
jimų. M. Kavaliausko kūriniai 
yra saugomi Prancūzijos vals

tybinėje bibliotekoje bei pri
vačiose kolekcijose. 

Kaip ir jo žmona Kristina, 
Mindaugas taip pat laisvai 
naudoja penkias svetimas kal
bas. 

Šie jauni mokslo žmonės iš 
Lietuvos apsistojo Cicero lie
tuvių telkinyje. Jie jau spėjo 
dalyvauti Cicero lietuvių sek
madieniniame susirinkime va
sario 20 d., kur pasipasakojo 
apie save ir atsakė į mūsų 
tautiečių klausimus. M. Kava
liauskas buvo pakviestas ir 
kalbėti fotomenininko Algi
manto Kezio foto parodos ati
daryme, kur įvertino auto
riaus kūrybines apraiškas. 

Reikia manyti, kad, tiek 
Mindaugą, tiek Kristiną dar 
ne kartą išvysime Čikagos bei 
apylinkių lietuvių susibūri
muose, išgirsime jų mintis ir 
turėsime progą pamatyti Min
daugo darbus, kuriais iki šio
lei gėrėjosi Lietuva bei Pran
cūzija. 

Edvardas Šulaitis 

TALENTINGA 
LIETUVAITĖ 

Curie gimnazijos Čikagoje 
ketvirtosios klasės moksleivė 
Nora Capkevičiūtė, kaip 
rašo „Brighton Park Life" 
laikraštis (02.17), yra viena iš 
šešių, išrinktų į baigminį 
meno konkurso „Looking For-
ward to the Future" (žvelgiant 
į ateitį) ratą. Po vieną geriau
sią jauną menininką buvo pa
rinkta iš visų šešių Čikagos 
miesto valdiškųjų gimnazijų 
rajonų. Laimėtojui bus skiria
ma 30,000 dol. suma. Nora 
gimnazijoje lanko meno pamo
kas ir baigusi gimnaziją, tikisi 
toliau studijuoti universitete 
ar kolegijoje. Pagal lietuviškai 
rašomą pavardės formą, gali
ma manyti, kad Nora yra ne
seniai atvykusi iš Lietuvos. Ti
kimės, kad ši talentinga lietu
vaitė bus laimėtoja. 

FLORIDOJE SUSITIKO TRYS CICERIEČIAI 

Jaunieji mokslo Įmones i& Kauno, atvykę į Čikagą tęsti mokslinių stu
dijų — Mindaugas Kavaliauskas ir jo žmona Kristina Jaraitė. 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

Svečiuose pas Daytona LB 
pirmininkę Birute Kožicienę 
susitiko trys cicsriečiai: 23 
metus Šv. Antano* bažnyčioje 
vargonavęs ir gražiam chorui 
vadovavęs muz. Antanas Skri-
dulis, Aldona Prartuolenytė ir 
Marijus Prapuolenis. Jie prisi
minė JSkridulio metus", kai 
Šv. Antano parapijiečiai: „se
nieji" ir J)P" lietuviai už
pildydavo visus bainyčios suo
lus, kai per lietuvišką sumą 
skambėdavo kompi G. Šukio 
šv. Mišios „Taiko? Karalienės 
garbei" A. Skriduliui vargo
nuojant, ir giedant gražiu te
noru , ir diriguojant! Jam 
išvykus į Floridą, nepalygina
mai trumpiau, savanoriškai 
grojo ir giedojo ^4doaa Pra-
puolenytė (klebonai kun. J. 
Stankevičiui leidžiant). Baigęs 
Roosevelt universiteto muzi
kos fakultetą B. A.. laipsniu ir 
Illinois — Masters of Soc. W., 
iš sesers tas parefas perėmė 
Bernardas. Labai sąžiningai ir 

naujas giesmes pagal Vatika
no Antrojo pageidavimus. Jam 
vadovaujant, suskambo neeili
nis choras. Deja, 1984 savaitę 
prieš Padėkos dieną, staiga į 
savo namus jį pasišaukė Vieš
pats, kur, tikime, jo muzika 
toliau skamba. Prie vargonų 
sugrįžo Aldona. Jai persikėlus 
į Putnam, CT, tas pareigas 
perėmė Marijus, (kuris dažnai 
Bernardui ir Aldonai talkinin
kaudavo). Jis ir dabar patar
nauja Šv. Antano parapi
jiečiams. 

Taip bedūmojant apie pra
eitį, Marijus prisiminė, kad 
yra būtina iškelti Jonės Bo-
binienės didelius nuopelnus 
choro egzistencijai ir baž
nytiniam giedojimui. Nuo pat 
pirmųjų dienų, kai A. Prapuo-
lenytė pradėjo groti, ji buvo 
choro pirmininkė, gaidų tvar
kytoja, pagrindinė choristų 
sukvietėja. Nepaisant, kas 
sėdėjo prie vargonų ji buvo 
ištikima pagalbininkė. Jų 

mos metu nenutrūko lietu
viškos giesmės. Palengva jų 
kviečiami pažįstami ir draugai 
stiprino chorą ir skelbė: dar 
ne laikas Šv. Antano parapijos 
lietuviškų pamaldų metu 
tylėti. 

Ten dalyvaujantiems buvu
siems ir esamiems cicerie-
čiams bei čikagiečiams, at
rodė, kad, žvelgiant į da
bartinę padėtį, neesminis da
lykas, ar šv. Mišios 9 ar 11 va
landą ryto. Dalyvauti kun. dr. 
Kęstučio Trimako lietuviškai 
aukojamose šv. Mišiose yra 
pareiga ir privilegija. Kol Šv. 
Antano parapijiečiai rinksis į 
lietuviškas šv. Mišias, jungsis 
į chorą, kol jiems vadovaus 
muzikė Giedrė Nedveckienė, 
Marijus Prapuolenis, Jonė Bo-
binienė ir liturgistė Aldona 
Zailskaitė, Šv. Antano baž
nyčios lietuviai bus visiems re
liginio susipratimo ir tautinės 
ištikimybės gyvas pavyzdys. 

su pagarba bažnynai jis ruošė abiejų dėka sekmadieno Su-
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Du buvusieji ir v ien* dar esantis šv . Antano parapijos vargonininkas Cicero, IL, nusitikę Floridoje U kairės 
Marijus Prapuoleni? Aldona Prapuolenyte, tnuz Antanas Skridulis Nuotr. Birutes Koiicienė* 

ATEINA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RINKIMAI 
Kas 3 metai Lietuvių Bend

ruomenė JAV-se praveda rin
kimus į vadovaujančias vietas. 
Tai tikras demokratinis pasi
reiškimas, suteikiantis puikią 
progą išsirinkti tokius asme
nis, kurie būtų geri vadai rr 
gerai reprezentuotų LB. 

Šiais metais bus dvigubi bal
savimai: vienas sąrašas su 
kandidatais į 16-tą JAV LB 
Tarybą, o kitas su kandidatais 
į Pasaulio lietuvių seimą, ku
ris šią vasarą įvyks Vilniuje. 

Kiekvienas asmuo, kuris 
tautybę pasisako lietuviu, ir 
yra daugiau kaip 18 metų, tu
ri teisę balsuoti ir kandidatuo
ti \ Tarybą ir Pasaulio lietuvių 
seimą, ar pasirinktinai į kurį 
nors vieną. 

Čia skelbiame JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos rinkimi
nę komisiją, į kurią galima 
kreiptis dėl kandidatūros lapų 
ir informacijos. Dabar kviečia
mi bei siūlomi kandidatai, o 
balsavimai vyks gegužės 13-
14 ir 20-21 d. Balsavimų būs
tinės bus paskelbtos vėliau. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos rinkiminę komisiją su
daro šie asmenys: 

Algis Kazlauskas, pirminin
kas, 11617 West 139th Street, 
Orland Park, IL 60467; telefo
nas (708) 349-1911. 

Vytenis Milūnas, 1767 Bran-
deis Court, Naperville, IL 
60565; telefonas (630) 369-
3850. 

Vytenis Lietuvninkas, 4536 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629, advokato raštinės tele
fonai (773) 284-0100 Čikagoje, 
(630) 257-0200 Lemont. 

Romas Senkevičius, 1617 
Fainvay Lane, Naperville, IL 
60565; telefonas (630) 983-
7751. 

Kęstutis Sušinskas, 13140 
Moorfield Court, Lemont, IL 
60439; telefonas (630) 257-
7114. 

Birutė A. Vindašienė 
pirmininkė 

* Vyriausybė nusprendė 
42 rezistencijos dalyviams 
paskirti I laipsnio valstybines 
pensijas. Pensijos paskirtos 
pagal Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų 
centro pateiktą ginkluoto pasi
priešinimo dalyvių — karių 
savanorių sąrašą. Šiuo atveju 
nebuvo kreiptasi konsultacijų 
į Valstybės saugumo departa
mentą, kaip buvo numačiusi 
vyriausybė savo nutarimu, no
rėdama užtikrinti, kad vals
tybinės pensijos nebūtų pa
skirtos tiems, kurie 1939-1990 
m. dalyvavo nusikalstamoje 
veikloje prieš Lietuvos valsty
bę ir dirbo KGB. <BNS> 

mm MHHI 
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* Rašytojo J u o z o Grušo aplinką, reikėtų apie 500,000 
a tmin imo sodyboje Kaune, litų. Eita 
Žaliakalnyje, artimiausiu me
tu žadama įkurti muziejų. Na- * Klaipėdos uoste sau-
me, kur gyveno J. Grušas, jau Kaus laivų e ismo organiza-
dviejuose kambariuose atkur- vimą bei bendrą uosto teritori-
ta buvusi aplinka. Juose rodo- jos kontrolę labai palengvina 
mi rašytojo rankraščiai bei as- įdiegta uosto vaizdo stebėjimo 
meniniai daiktai. Dramaturgo sistema. Šiuo metu prie ste-
sodyboje muziejininkai žada bėjimo centro yra prijungta 11 
įrengti parodų salę, patalpas nuostolinio valdymo vaizdo 
darbui su mokiniais, paskai- kamerų, o per artimiausią mė
toms bei vaizdo medžiagai ro- nesį bus prijungtos dar aš- . 
dyti. Pasak Maironio lietuvių tuonios. Stebėjimo sistema yra \ 
literatūros muziejaus direk- naudojama ne tik būtinosioms 
torės Aldonos Ruseckaitės, uosto reikmėms, bet ir gamto-
pirmieji istoriniai namo tyri- saugos tikslais. Naujoviškos 
nėjimai sustojo nutrukus fi- kameros gali lengvai pastebėti 
nansavimui, nes, norint su- vandens paviršiuje plūdu-
tvarkyti rašytojo namą bei jo riuojančius teršalus. 
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Virgis Tvaskus, CPA 
užpildo pajamų mokesčių formas 
(income tax). Skambinti 9 v.r.-5 
v.p.p. teL 312-382-4700, ext. 130 
arba vakarais tel. 708-448-8468. 

Reikalinga moteris 2 vyr. 
amžiaus žmonių priežiūrai nuo 

kovo 18 d. Būtina mokėti 
angliškai ir vairuoti automobilį. 

Tel. 708-430-1934. 

Nerūkantys ir negeriantys 40 m. 
moteris ir 30 m. vyriškis ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, 
vaikus, atlikti namų ruošą. Turi 
savo transporte. 

TeL 630*27-5421. 

A M E R I C A J V T ^ ^ ^ . NBROAIXINC. 
UIS 

• 

MAIN OFFICE 

5316 N. MILWAUKEE AVE., 
CHIC AGO, IL 60630. TEL. 773-4674)700. 

PAVJ&AHID KftJBMOS 
«n k atgal i vieną pusę 

$*» $965 

•rburgas $409 , 
u n t o w i a t a u m 

$385 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

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

3000 N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, E- 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150W. BELMONTAVE., 
ČrKAGO.IL 60641'. 

773*852020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60634.-

TEL. 773-237-4747. -
• f ; 1 a I 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turki Čikagos miesto leirjmą. 
Dirbti užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTT8 

AulQUBHApiį««all«L 
IRQYVVįįČ8«SuDiiA». 

Agarss* Ftank Zapets kr O*. MOT. 
S.KanakafcatSsjvttkai. 

FRANKZAPOU8 
1/2 

Tel 
(773)68 

Stataus darbai, tošių, vonių ir 
virtuvių ĮransĮmas; prtaattal; 
keramikos plytelės; *aUngs*. 

*aoflhr\ NSscfca*, *guttMS", ptoMkti 
k *Wr>c*e" atajpl carraintas, 

oaftyma*. Turiu darbo esaudbną. 
M 680441-1912., 

NILES OFFICE 
9509 N-MJLVVAUKEE 

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

Mergina ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senukus, vaikus. Gali 
dirbti nepilną darbo savaitę, gali 
gyventi kartu, gali pavaduoti 
išeiginėmus dienomis. Tel. 773-
847-2943. 

Išnuomoja vieną miegamąjį 
kambarį su virtuvės privi
legijomis. Pageidautume dviejų 
asmenų. Skambinti po 6 vai. 
vakaro, teL 773-476-0513. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senus žmones, 

atlikti namų ruošą. 
Gali gyventi kartu. 
Tel. 708-422-2450. 

I take care of old persons. Can 
live įn or come & go. Speak little 
Enghsh, good Russian and good 
Polish. Have good references. 
Call Barbara, td. 847-288-0387. 

Lietuviška metodą dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus 
ir atlieku kt. plaukų paslaugas. 
Nuitnu su vašku nuo veido plaukus. 
Skambinti po 6 vai. p.p. td. 773-
476-0513. 

KELIONĖS KELIONĖS 
M<.•<jst.itc k f l i j u t i 7 

t -Kiktys LJS V K J J S S2SV VS 
Skrydis i lu-tuv,» I I .i l (j JI S 188 00 
Poi ls is M . k s i k o į c i 5 4 * > 9 S 
( 7 n . i k t y s su i 

( j i ' i i m . i i s ) 
A S K A C i t . i w . i y Ine 

S6S7 S H . i r l tm Ave Chicu<jo 
Tvl 77? 788 8000 
F.»x 77 i S86 5420 

i m.nl ,isk,i(ji'tjw.iy y.ihoo com 

Išnuomojamu 4 kambarių 
butas, antras aukštas, vienam vyr. 
amžiaus »sm. Apyl. 73 St & S. 
WhippJe A ve. Galima užimti nuo 
balandžio 1 d. Tel. 708-430-1934 
(kalbiau. ) arba 773*476-7198 
(kalbataagt arba Jsaa$. 

1 ' • . •? 

':ilįjį 
77*M54472 

788-9tl-9343 pgr. 
Pr»nste#soLto«E-pail 

GEDIMINAS a 
PRANSKEVIČIUS,., 

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

atvyksta j namus. ;- -

S 
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Butai pensininkam*, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Marijos Nekaho 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Bos 155. 
Thompson, Ct 06277. 

— m m m m a — 
Looking for exp'd. person to han-
dle 12 small apt bldgs. in Lake 
View area. Mušt be exp.'d in do-
ing minor repairs (plumbing & 
eleetr.). Mušt be able to speak & 
understand English. Permenant job 
w/exellent pay. 773-929-9276. 

ž?z I * j g Neringa Inc. su NtkPr Marijos Ssserimis 
* « - » organizuoja k praveda stovyklas 
9 • * ' - -» *» i i • i 1 - * * A t t - I f B— • • i i 

f|IERIH60S' STOVYKLOS 200dĮ 
UETUVIUKAiB^ liepos 9-23 dd-valkams 10-16 metų — 

lepos 23-29 d.d- vaikams 6-10 metų; •• f £ v « * 
fispos23-29dd-vakams 13-16metų R - ° * V ^ 
iepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - žarnoms.su! mažais vaikučiais .,.,,„ 

y^sre^e'fc f̂J l̂ ê êaaaê ^ B*̂ aWs*sT ws^f ^pa^e^eaVe^ Sanj ^ J 

birželio 30 -Repos 4 d.d -šeimoms su mažais vaikučiais -V-... 
rugpjūčio 6-19 dd-vatams7-16 metų ~ 

m NFOMJACUA-REGtSTHAOMį 
kreiptis įDanąGrajauskaaę: 

66SaRsburyRd.W3tertownMA02472 
617-9234583 neringai@yahoo.com 

J J J- VtUonuo 
1921 m. 

8900 St£;.'. AJtCHfJi RCAi), Wjjj.oNr SMUNOS, lUMtOlsTa708.B39.1000 

B^hvlfu irflfeftį- tfn^ff ivairmi progmit 
Putus maistas, » 

gėrimui gėrimai, 
ihalonus 

aptkrnammas 35 Nfto svečių 
IT' . •-. 100*3 135 sve6ų 

40ift«>svac% 

r « i 
1 cgĘtŠ mm 

Ar mastote iokti? 
liai vyksta 

.kiekiieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
1<0 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
tokio mene - vyksta 

pamokos) 

mm wmmįvm 
125 iki 176 svočių 4 

SftiHiM 
22SloSS0svee»4 

KEPYfCLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

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

' ***** Atidaryta 7 dienas savaitėje 
- •- -̂ â  1 ^ * ~ . 

K A V I N Ė 
390 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 

QQ I^^B Savaitgali uždaryta 

t> 

^ » 9TA" ACUANCe 

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

No or* makes round-

tnp travel to Lithuania 

easier and more corwenient 

than SAS. From Chicago. we 

offef daily service to Vilnius wrth 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure oives you a relaxed mom-

ing arrivai f a business or pleasure. 

When you're ready to return, you'll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub^ And wriether 

you fly Business Class 

Economy Oass, you can be 

sure our service will be world-class, 

and vvill atlow you to amve rested and 

refreshed - ali for a reasonaote fare. 

Find oot what a worid of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-80O-221-235O. For more mfor-

mation and spccial offers, visit 

our website at www flysas.com 

LABOARC^iĮ^KOMERCJJJES S IV>r į l S \ 
SIUNČIAME LA1VL' IR AIR CARGO 

tLIETŲVA ^ T V i l A , ESTUĄ, UKRAIMA.^ 
ALTARl jk l^ įJ tARALlAUCIAUS 

I 

I 

usjRrrj, 
JRJ&A. RUSUA M*Šl fVAtR PETERBURCA 

PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS IR 
VIZOS P.^TESIMO DOKUMENTUS 
VERČIAME IR NOTARIZUOJAME 

,TOICUMENTUS. 
PARDUODAMOS DOVANOS 

IŠ MOLIO. STIKLO. KERAMIKOS 
Y 2 3 0 1 S NEW A\«. STC 0. LEMOM. 1604239Į 

2719VVEST 7 1 ' STR.CMCAQ0.L60629 

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 

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

Tel. Raitine 708-424-4425. 

Fiiahff m 

SK946 
SK744 
SK743 
SK<M3 

Frofn 

Chicago 
StocW»tm 
\*»U5 
Cocenh»gw. 

% 
Stockholm 
VVnlui 
Cooenhjge^ 
Chlugo 

Otpartufv 
4:30 pm 
9:20 N f l 
12:45 pm 
3 4 0 pm 

Tbnt Affhi j l Tkiw 

7 4 0 a m * l 
I O 5 0 a m * l 
215pm 
5 4 0 p m 

'« 

to LITHUANIA 
,$0.21 frot 
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- 7-*0n-4*l-<M45 

I 

I 
V 

li-i 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! ^H» 
ANDRULIO Seimą Michigan valstijoje 
nuo I94pm. senoyijku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite, sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kroynaU, su „crrives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai, šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. 
gutfc Į Į Į Į Į I 

'a^»pcr^wo||l^i<l 
www. andruiischeese.com 

MKSgaal rmm 
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CONSTBUCTION Co. 
kalamai jading". 

iįkmUĘf. bei 

taL773-747-l«9. 

G.L.Qoality Body Sbop 

Ieškote-i 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto -suirmontnnrii 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Skambinkite 115-723-7630. 

apšildomas 4 k a m b . 
1 mieg. butas 67 A Kedae apyl. 

$355 į mėn. -i- ^eeurity" 
TeL 773-778-1451 

CARE GIVERS NEEDED! 
English is reąuuired, experi-

ence and medical background. 
Salary $8S-$150 per day. Jobs 
are in Souūh Wisconsin, Pls. 

CaU 262-763-2615. 

Ieikomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skaaa-
MBtfpoiv.T., taL70B452-2110. 

SlOU 
QaM. seserų padėjėjom i kom-
penįonams ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykt. Kreiptis: 

ALLCARE 
cjDployBiciit Agracy 

TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346W«9m8treet 
TeL: 773-776-14*6 

NfARQUFTTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-*way" planu. At-
hskame visus foto labontocfos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v^ 
i e M , 9 v.t.4 v.p.p.; seknd. 
nfdaiyta. Antrad. ir trasa, ea-
sIltaMsrltlkteviikaL 

3314W.63SL 
Tel. 773-776̂ 8998 

Perkate a l i i u b ą ? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąnkatvykotįJAV? 

N e p n i l i s a a l 
Žemos automobiliu kainos! 
Maži mėnesiniu mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
eta ivekel 

(436)Jt7274t 

GREIT PARDUODA 

RIMAS LSTANKUS 
« Grasas ifsajiningaa patarnavimas 

• Nuosavybių ^kakiavimaa voltui 
• Parkam* ir parduodamo namus 
• Ponaininkams nuolaida . 

KaSECSCREALTOR8 
7922 S.PUHMM Rd. 

i 43S5SJkicrMrAv*. 

DANUTĖ MAYER 
77*284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės [ Danute. Mayer. Ji 
prolestonsisi, sąžininoai ir asma-
niskai patarnaus. įkainavimas 
vatui. 

Reaimart m *m, 
Realty Group Iac 

6402S. PmtakiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairia nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Stt. 773-SS5-S1SI Paftr 312-3SS43S7 
Fas 773.SS5-3997 

Aocent 
i !••••• • a , i • ! • • • 
i imiMHi iue i i 

S201S.CIosro 
OafclJNm, Skleis 60453 
Bustas* (TOS) 42SS1 t l ' 
Vok)* Msi (70S)23M374 
FSK (708) 423-8236 
Pssjsr (312) 707-6120 
Ras. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNA8 

S S M Į nuosavybių pktdma ir parasvknt 

SALAMANCA 
Vilciaiin 

773-4SS4STI 

7 7 3 . m 3SM 
Csft.tsL 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendiniai! Spcendinuti! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

ndalnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

AUDRIUS MIKULIS 

Perkraostome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
Šiukšles j sąvartyną. 

Tel. 630-964-5tft arba 
•7114. ČSmmm 

STASYS 5AKTNLS 
i ii vidaas ir ii lauko, 

popšariaoja Icaniharių sienas. 
DarbMgaraaamtas. 

4611 s. 9mmm Clsaaats n , 
TaL773-f27-*lt7. 

M O V U f G 
ngametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į ldtas valstijas. 
GEDIMINAS 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada U accepring appbcants for 

For free informatioa call: 
1-773-282-9500. 

GTS coacentrauig in ioanigntion to 
Canada 

www.io1mis7ssioar-servke.com 

m 
40.000 per year. We*sed 100 crews. 
No exp. necessary. W l i aam. Mnst 
have vattd driver's Heeast sad Baas-
portabon Mušt b* nesat ai Bagnsa. 
L A . MrMaksa Wlaaaw W^įaaag 
T*L ISsVSaMISS. 

773-5*3-9500 

http://�%3cjst.it
http://Cit.iw.iy
mailto:neringai@yahoo.com
http://flysas.com
http://andruiischeese.com
http://www.io1mis7ssioar-servke.com
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A JAV LT į&aštb valdybe 
Socialinių Reikalų Taryba 

RupiU: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkitiene 
2711 West 71 $t Street, Chkago, IUrnois 60629 

TeL (773) 476-2655; Pax (773) 436^906 

ATSKIRKIME TIESĄ NUO MITO 
Finansiniai patarėjai seniai 

pastebėjo, kad kai kurie žmo
nės girdi įvairius patarimus, 
kurie nėra jokiu metodu ar 
praktika pagrįsti. TaCiau žmo
nės jais vis tiek tiki ir nori jais 
vadovautis savo finansiniuose 
reikaluose. • • - • 

čia pateikiame šešis netik
rus finansinius patarimus — 
mitus, kuriais daugelis žmo
nių tiki, bet kurie nėra-tikri ir • 
sudužtą realybėje., Jei kuris 
šių prietarų yra paveikęs jūsų 

. finansinį galvojimą, pagalvo
kite! fi ; 

- • 1. MftasV lengviausias ke
lias gauti ..finansinę pagalbą 
universiteto studyom* yra 
parodyti blogą savo finansinį 
stovį? 

Yra žmonių, kurie;galvoja, 
kad, skolindamiesi iš savo 

: pensijos planų', ar paimdami 
antrą paskolą savo namui, ar
ba „home-equity" paskolą, jie 

: taip gali sumažinti savo turtą 
: ir tuo pačiu pagerins galimy-
! bes gauti paskdlą universiteto 
• studijoms." Didžioji dalis įstai-
'. gų, tvarkančių universitetinių 
2 studijų paskolas, nežiūri į 
' pensijų planą ar namo padėtį, 
j Jie gali peržiūrėti, koks pro-
• centy. skiriamas pensijos fon-
! dui,9&ji» nelaiko jūsų 40 K k) 
'• pinigtjjūsų turto dalimi, iš ku-
• rios galėtumėte mokėti už stu-
» dijas. 
; Trumpai, jei savo finansinę 
". padėtį „bloginate", pvz., užsi-
• traukdanM-antrą namo pasto-
; lą, ar imdami pinigus iš savo 
1 pensijos plano, tai nepagerins 
T galimybės gauti finansinę pa-
Į ramą studijoms, o tik sumai-

darydami kitas skolas, prieš 
prašydami paskolos studi
joms, tai tik parodo, kad jums 
bus daug sunkiau atmokėti 
universiteto studįų skolas, 
nes jau ir taip busite prisidarę 
daug skolų 

Yra žmonių, kurie galvoja, 
kad' nereikia taupyti studi
joms, nes taupant gaus ma
žiau finansinės paramos. Tiesa 
betgi yra tokia —jei daugiau 
pats susitaupote studijoms, 
tuo geriau galite savo ateitį 
planuoti. Tiesa, kad į jūsų 
santaupas bus atsižvelgiama, 
teikiant jums finansinę pagal
bą studijoms, bet kadangi ši 
pagalba greičiausiai bus tei
kiama paskolų forma, kurias 
vėliau jums reikės atmokėti, 
yra geriau turėti daugiau san
taupų studijoms ir taip suma
žinti sumą, kurią jums reikės 
skolintis. 

2. Kitas mitas — visada, 
turėkite paskolą namui, kad 
galėtunsete paskolos procen
tus nusirašyti,' pildant pajamų 
mokesčius. Yra tiesa, kad na
mo paskolos procentai paleng
vina dalykus pajamų mokes
čių mokėjimo metu. Bet dau
geliui" "žmonių namo paskola 
sutrukdo visus jų finansinius 
planus. Kai kurie finansinin
kai pataria žmonėms, kurie 
yra arti pensijos amžiaus ir 
baigiantys išmokėti namo pas
kolą, paimti „home-equity" pa
skolą ar perfinansuoti nuosa
vybe. TaųJjie "gali planuoti 
išlaikyti galimybę mokesčių 
nurašymui ir panaudoti nau
jos paskolos pinigus investici
joms. Bet taip pat reikia at-

, lys tHjabfogiiis jūsų pačių fi- minti, kad nurašymai ne ri-
; nant$>Cf" - , suomet yra .tokie vertingi, 
t Atminkite, kad 60 proc. fi- kaip Įmonės galvoja. Pradžiai 
j nansmės paramos itudįjoms — tam- tikra suma nurašymui 
• teikiamav paskolų forma. Tas yra verta diskusįjų, aes ją 
; paskolas vėliau reikia sumo- gaunate vis tiek, naudojant 
' keti, e ne „grant" forma, kurių standartinį nurašymą. Kas po 
i nereikia mokėti. Ir jei jus sa- [ to seka, gali turėti vertės, bet 
• vo finansine" padėtį bloginate, vertės turi ir žinojimas, kad 

nebereikia kas mėnesį mokėti 
namo paskolos. Ir kai žmo
gaus pajamos gerokai padi
dėja, namo paskolos nurašymo 
galimybė vis darosi mažesnė, 
ir ji pamažu išnyksta, maž
daug po to, kai jūsų „adjusted" 
pajamos pasiekia 160,000 dol. 

3. Kitas mitas — investa^ 
vimas. Sakoma, kad inveatuo-
jant savo pinigus į biržą galite 
ilgai ir patogiai išėję pensijon 
gyventi. 

Tai yra naujausia pasakėlė, 
sukurta paskutinį dešimtmetį 
vis kylančios akcijų biržos 
dėka. Yra galvojama, kad san
taupos ne taip svarbu, svar
biausia, kaip jūs su jomis 
tvarkotės. Galvojama, kad 
jums nereikia atidėti pakan
kamai pinigų į jūsų pensijos 
planą, kur pinigai pastoviai 
augtų ir didėtų jūsų geresnio 
gyvenimo galimybė, išėjus į 
pensiją. Bet yra svarbu įsigyti 
„hot stock" ir jį parduoti Inter
nete ir jau būsite pakeliui į fi
nansinę sėkmę. Bet tie jiot 
stoeks" ne visada yra sėkmin
gi, kartais galite viską praras
ti. O kas tada? 

Žmonės neapsvarsto, kokią 
dalį pajamų reikia taupyti. 
Paprastai taupo, kiek gali, ir 
tikisi, kad to užteks patogiai 
nugyventi pensijos amžių. Jei 
jūsų santaupos nėra pakanka
mos, tai rizikuojate, kad jums 
to užteks. Bet daugeliui žmo
nių to neužtenka. 

4. Kitas mitas — pirmiau
sia užmokėkite visas skolas. 

Niekas neabejoja, kad ge
riausia finansinė padėtis yra 
tokia, kada turima kuo ma
žiausiai skolų. Svarbu užmo
kėti aukšto procento kredito 
kortelių skolą, bet skola dau
geliui amerikiečių yra jų gyve
nimo būdas. Tai gerai, kol sko
la yra atitinkamai tvarkoma, 
nes, atidedant pinigus taupy
mui ir investavimui, jie gali 
didėti aukštesniu procentu, 
negu turimos skolos procentai. 
Pvz., taupant „Christmaa 
Club" Kalėdų pirkiniams ii 3 
proc. yra nepatartina bet kam, 
kai turi kredito kortelės skolą 
iš 18 proc. Bet atidėti tam 
tikrą sumą ilgalaikiam taupy
mui pensijai, yra patartina, 
tol, kol palūkanos už tuos pi
nigus yra didesnės negu pro
centai, mokami už skolas. 

Svarbu mokėti tvarkyti sko
la, nusprendžiant, kaip jos 
mokėjimas atsittep* i jūsų il
galaikius finanifr*11* planus. 
Jus galbūt norite kuo greičiau 
atsikratyti skola, bet neati
dėkite taupymo nenumatytam 
laikui. 

6. Kitas Mitas — jums rei
kia skolintis pinigų, kad suda
rytumėte sau kredito istoriją. 

Kafltada tai buvo tiesa, bet 
šiomis dienomis yra paskolų 
davėjų, kuris skolina bet kam, 
jų tarps ir įmonėms, kurie 
skolinasi gan vėlai savo gyve
nime. 

Yra visai gersi savo kredito 
patikimumą įsigyti anksti gy
venime, bet tai neturėtų būti 
priežastis bristi į nereikalin
gas skolas. Šiais laikais gim
nazijos mflĮrir**"™ siūlomos 
kredito kortelės, nors jie netu
ri jokios kredito istorijos. Tai
gi Bapfam visada bus skolin

tojų, kurie pasitikėt* žmogumi, 
neturinčiu jokios skolos. 

6. Kitas mitas — jei turite 
įstaigą savo namuose, tai jos 
išlaikymą nenusirašykite nuo 
mokesčių, nes būsite IRS 
įstaigos patikrinimo auka. To
dėl geriausia tų išlaidų nenu
rašyti. Tai keistas pasiūlymas, 
net ir nusirašant „home-office" 
išlaidas, turite mažiau negu 1 
proc. boti patikrintas. Svarbu 
yra žinoti Internal Revenue 
Service taisykles dėl „home of-. 
fice* ir jų reikia laikytis. Ką 

. galite teisėtai nusirašyti, nusi
rašykite, nevenkite nusirašy-
mų dėl patikrinimo baimės. 
Jus tikrinant, IRS turi įrodyti, 
kad kas nors buvo netvarkoje. 
Jei jie negali rasti netvarkos, 
jei viską darėte teisėtai, tai ir 
nesirūpinkite. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

V 
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DEVYNERIŲ 
METŲ MIRTIES 

SUKAJCTIS 

A.tA. 
JOHN 

HENSON 
Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 
Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kad ir mane 
Viešpats pasmauks. Švč. Jėzaus Širdie, Tavimi 
pasitikiu, nes sieilė nemiršta 
šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
pirmadienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir 
kovo 12 dtSeraoadienį, 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Nekalto Praatseįimo bažnyčioje. 
Visus draugus prašau pasimelsti už aa, John. 

Žmona Sabina 

mSS^m^SįSSSSSm 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose 
24 vai. 
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MANO GIMINĖS PASILIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERNUN1PN! 

Siųsdamas dolerius sfcvo giminėms 
Lietuvoje per VVESTfcRN UNION, 

galite būti ramus. Si c 
veikianti virš 120 me 
ir 178 -iose šalyse, si 

persiuntimą per k< 
Lietuvoje VVESTERN 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be ta, VVESTERJJ UNION 

kainos yra prieinamos. 

iulė bendrovė, 
,000 vietovių 

saugų pinigų 
minutes. 
ON agentai 

Informacija: 
i 

imh 1-800-326-6000 
r. westernvinion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fa*** way to mnd matuty wcrtdvoUUat 

LIETUVOS VAIKAI — KAZIO IR 
GENOVAITĖS TREČIOKŲ FONDAS 

Šiuo metu „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas globoja 
apie 1,000 vaikų — našlaičių. 
Iš tikrųjų komitetas yra tik 
rankos, kurios paima pinigus 
iš Amerikos lietuvių ir juos 
perduoda reikalingiems vai
kams Lietuvoje. 

Daug daug Amerikos lietu
vių remia Lietuvą ir jos žmo
nes. Vieni per įvairius komite
tus, kiti tiesiogiai. 

Šiandieną norime išskirtinai 
paminėti vieną šeimą, kurios 
čekį 10,000 dol. gavo JLietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
su laiškeliu: „Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmečio at
statymo sukakties proga siun
čiame 10,000 dol. padidinti 
Genovaitės ir Kazio Trečiokų 
fondą". 

1995 m. Trečiokai atsiuntė 
25,000 dol., prašydami prie 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto atidaryti jų vardu 
fondą, kurio kapitalas būtų 
nejudomas, būtų naudojami 
tik procentai vaikų paramai. 
Tai buvo tik pradžia, nes 1998 
m. gavome iš Kazio ir Geno
vaitės Trečiokų lS-,000 dol., 
1997 m. — 10,000 doL, 1988 
m. — 15,000 dol., 1999 m. — 
15,000 dol. ir šiais 2000 me
tais Vėl 10,000 dol. Šiandieną 
Kazio-ir Gfnov«iitės Trečiokų 
fondo .pįjįji uflliiiis- kapitalas 
yra S0,00fe*dol.' Tai neįtikė
tinai didele dolerių suma — 
tai didelė pagalba Lietuvos 
vaikams. 

Turbūt ne vienam kyla klau-
simas, kas yra tie dosnieji, ge
rieji Trečiokai? 

Kazys ir Genovaitė Trečio
kai, kaip ir daugumas Antrojo 
pasaulinio karo aukų, turėję 
apleisti Lietuvą, gyvenę Vo
kietijoje, atvažiavę į Ameriką, 
įsikūrę ir dabar gyvena 
Unions N.J. Kazimieras Lietu
voje buvo kariškis, o Ameri
koje, atvykęs kartu su žmona, 
taupęs, dirbęs, turi draudimo 
agentūrą, gyvena pasiturin
čiai, savo vaikų neturi. Už
klausti, kas paskatino tokį 
gražų ir prasmingą darbą — 
įkurti Lietuvos vaikams fon-

* da, atsake: „Mudu su žmona 
•ilgai galvojome, kaip reikia 
pąplėti Lietuvai, ką reikia da
ryti, kad mūsų tėvynė prisi
keltų gražesniam rytojui, kad 
.mūsų žmonės būtų geresni? 
Nutarėme, kad vienintelis ke
lias yra padėti užaugti kartai, 
nesugadintai, padėti vaikams, 
našlaičiams, kad jie užaugę 
būtų geri ir pasididžiavimo 
verti žmonės". 

Pradėję šį fondą, jį kasmet 
didino, ir šiandieną to fondo 
pagrindinis kapitalas yra 
90,000 dol. Trečiokų fondas 
šiandiena padeda ir augina 
Lietuvos vaikus. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos vaikų var
du dėkoja Trečiokams už jų 
didelę auką — už fondą — už 
didelę pagalbą Lietuvai ir jos 
vaikams. Taip pat komitetas 
pasižada atsakingai ir sąži
ningai administruoti vis au
gantį ir didėjantį Kazimiero ir 
Genovaitės Trečiokų fondą. 

Birutė Jasaitienė 

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

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

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

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAllABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

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.) 
EVEROREEN PARK, 2929 W. 87 ST 

TINLEY PARK, 18600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-77S-476-23I5 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1400-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

• kimo ir skaitykime „DRAUGĄ 
DKAl s.ivo test . imente 

http://westernvinion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šių metų Lietuvių opera 
stato G. Verdi „La Traviata", 
kurios premjera vyks gegužės 
7 d., sekmadieni, 3 val.p.p. 
Morton auditorijoje (2423 S. 
Austin Blv., Cicero, IL). Po-
operinis koncertas bus rengia
mas gegužės 14 d., sekmadie
nį, 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Bilietus į operą ir autobuso bi
lietus galite užsisakyti paštu, 
rašant: Lithuanian Opera Co., 
3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629; tel. 773-925-6193. 
Arba galite atvykti į „Sekly
čią" (2711 W. Tlst St.. Chica
go, IL 60629; tel. 773-476-
2655) savaitės dienomis nuo 9 
vai. iki 4 val.p.p., šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 2 val.p.p. 

EKUMENINĖS 
PAMALDOS 

Čikagos ir apylinkių lietuvių 
katalikų, liuteronų ir refor
matų bendruomenės renkasi 
ekumeninėms pamaldoms 
sekmadienį, kovo 12 d., 3 vai. 
po pietų Švc. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Tai yra unikalus įvykis 
Čikagos lietuvių bažnytinėse 
bendruomenėse. Susirinkę 
kartu liudijame, kad 2000-ieji 
yra Viešpaties metai, kurie vi
sai žmonijos istorijai suteikė 
tikrąją prasmę. 

Pažymint du tūkstantme
čius krikščionybės istorijos 
metų, mes džiaugiamės Jė
zaus Kristaus Evangelijos do
vana Jo visuotinai Bažnyčiai. 
Bet kartu ir atgailaujame, nes 
mūsų atsakas Evangelijai daž
nai rodė mūsų silpnumą ir po
linkį į nuodėmę. Mūsų viltis 
yra ta, kad naujame tūkstant
metyje būsime atviresni Šven
tai Dvasiai ir ištikimesni Kris-

. tui, ir tokiu būdu daugiau pri
artėsime vieni prie kitų. Tegul 
ekumeninės pamaldos tai pa
deda mums įgyvendinti. 

Mus artimai riša dar vienas 
mums lietuviams esminis įvy
kis, tai Kovo 11-osios, Lietu
vos dešimties metų nepriklau
somybės atstatymo sukaktis. 
Po pusės šimtmečio žiaurios 
ateistinės okupacijos, tėvynė 
vėl laisva ir nepriklausoma. 
Mes džiaugiamės padaryta pa
žanga atstatant Lietuvos poli
tinį, kultūrinį ir dvasinį gyve
nimą. Bet mes taip pat žino
me, kad dar daug darbo ir šir
dies reikalinga, kol gimtinės 
gyvenimas pilnai klestės. Eku
meninėse pamaldose visų kon
fesijų bendruomenės kelia sa
vo širdis aukštyn ir dėkoja 
Viešpačiui už suteiktas palai
mas mūsų mielai ir laisvai tė
vynei Lietuvai. Nepraleiskime 
šios žymios progos jungtis su 
skirtingų konfesijų tautiečiais 
už tėvynę Lietuvą. 

Hansas Dumpys, 
vyskupas lietuviams ev. 

liuteronams išeivijoje 

Tarp solistų Lietuvoje la
biausiai išskirtinas bosas yra 
Vladimiras Prudnikovas. Jo 
sodrus žemas balsas pasižymi 
didelėmis išraiškos galimybė
mis, dainininkas sėkmingai 
veda melodiją. Jo ir solistės 
Juditos Leitaitės koncertus or
ganizuoja JAV LB Kultūros 
taryba. Pirmas sėkmingas 
koncertas vyko St, Petersbur-
ge, FL. Kovo 4 d. solistai kon
certuos Los Angeles, CA, kovo 
10 d. Seattle, WA, kovo 12 d. 
Omahoje, NE, kovo 18 d. De
troite, MI, kovo 25 d. Cleve-
lande, OH, kovo 26 d. Čika
goje, IL, kovo 29 d. ir 31 d. 
Vašingtone, DC, balandžio 1 
d. Hartforde, CT, balandžio 2 
d. New Yorke, NY. Bilietų ga
lima įsigyti, kreipiantis į LB 
pirmininkes. Čikagoje — 
„Seklyčioje". 

Kad geriau pasirengtu
mėte Vienos valso pokyliui, 
nuo kovo 14 d. antradieniais 
Lemonte, PLC, rengiami šokių 
kursai. Kursai vyks 6:15-7:45 
val.v. ir 7:45-9:15 val.v. Smul
kesnė informacija tel. 630-
690-405i. 

„Erdvės kompozicija" -
Juozo Mieliulio tapybos paro
da „Erdvės kompozicija" veiks 
nuo kovo 11 d. iki balandžio 9 
d. Lietuvių dailės muziejuje 
(14911 127 Str., Lemont, IL). 
Atidarymas ruošiamas kovo 
11 d., šeštadienį, 7:30 val.v. 

Kauniečio fotografo Min
daugo Kavaliausko fotoparo-
dos atidarymas įvyks kovo 24 
dieną, o ne kovo 23 d., kaip 
kad atspausdinta „Draugo" 
„Renginiai Čikagoje" skyriuje 
(kovo 1 d. laidoje). 

Romas Kartavičius, anks
čiau gyvenęs Cicero lietuvių 
telkinyje, o dabar įsikūręs ne
labai toli esančiame North Ri-
verside miestelyje, mėgsta ke
liones. Gruodžio mėnesį jis 
praleido Meksikos kurorti
niame mieste Puerto Wallar-
ta, o vasario mėnesį buvo „pa
bėgęs" nuo šalčių ir šildėsi 
Floridos saule. Dabar jis vėl 
grįžo į namus ir įsijungė į kas
dieninių darbų eigą. P. Karta
vičius sekmadieniais nepa
miršta užsukti į Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje vykstan
čias lietuviškas pamaldas ir 
po jų dalyvauti Cicero lietuvių 
susibūrimuose. 

Ona Abromaitienė, dažnai 
remianti į vargą patekusius 
žmones atsiuntė 100 dol. auką 
Dieviško kryžiaus fondui ir 
tuo pačiu ištiesė pagalbos ran
ką Lietuvoje skurdžiausiai gy
venantiems Lietuvos bena
miams. Nuoširdžiai dėkojame. 
Dieviško kryžiaus fondas. 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. TAX ID #36-
3097269. 

Ši fotografija - fotomenininkės, žurnalistės Reg;:.os Oraitės kūryba. Jos 
fotopaveikslu parodos atidarymas vyks kita pealcadienį, kovo 10 d., 7:30 
val.v. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre. Čikagos žiūrovams bus pris
tatomi atskirų ciklų - „Lietuvos menininku portretų", „Laukimų", „Vie
nišių", „Lietuvos bajorų portretu" - fragmentai. 
Oraitės personalinė paroda. 

Pai - dešimtoji Reginos 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo dešimtmetis ir 
Kovo 11-oji bus minima kovo 
12 d., šeštadienį, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Šv. Mi
šias aukos kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, pagrindinę kalbą 
sakys dr. Jonas Jasaitis, „Dir
vos" redaktorius, neužmiršta
mų Kovo 11-osios įvykių liudi
ninkas, meninę programą at
liks Ričardo Šoko vokalinis 
moterų ansamblis. Minėjimą 
ruošia Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", kovo 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Pelenų 
dieną, kun. R. Gudelis pa
ženklins kaktas pelenais, pri
mindamas, kad Gavėnios lai
kotarpis yra skirtas atgailai. 
geriems darbams ir kilnioms 
mintimis. Muz. Faustui Stro-
liai vadovaujant giedosime 
giesmes. Bus rodoma vaizda
juostė iš ciklo „Mūsų mieste
liai" — „Švėkšna". Pasistipri-
sime pasninko valgiais. Malo
niai kviečiame dalyvauti. At
vykite! 

„Laiškų lietuviams" 50 
metų sukakties minėjimas 
vyks balandžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 3 val.p.p. - šv. Mišios 
koplyčioje. 4 val.p.p. - oficia
lioji dalis ir konkurso premijų 
įteikimas, 5 val.p.p. - meninė 
programa, kurią atliks Ričar
do Šoko vokalinis moterų an
samblis, 5:30 val.v. - vakarie
nė. Bilietus galima įsigyti. 
skambinant tėvams jėzuitams 
tel. 773-737-8400. 

„Miškų aidas" — muzikinė 
kompozicija skambės Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dešimtmečio ir literatūros pre
mijų įteikimo šventėje kovo 11 
d. Jaunimo centre. Čia gir
dėsite autentiškiems parti
zanų eilėraščiams pritaikytą 
muziką, kurią atliks vokalinis 
muziko Ričardo Šoko vadovau
jamas ansamblis. Šios šventės 
pradžia 6 vai. v. punktualiai. 
Bilietai iš anksto gaunami 
„Seklyčioje", salės eilės ir vie
tos numeruotos. Po programos 
bus iškilminga vakarienė, į 
kurią vietas prašome užsisa
kyti iš anksto. Kviečiame Jus 
tą vakarą atvykti į šią šventę 
ir pagerbti lietuvds laisvės ko
votojus. „Seklyčios" adresas: 
2711 W. 71st St., Čikagoje; tel. 
773-476-2655. 

Meno mokyklėlės dailės 
skyriui Lemonte reikia dėsty
toje^ -oš1. I kanklių skyrių (Le
monte. PLC patalpose) papil
domai priimamos moksleivės. 
Skyriuje pradėjo darbą paty
rusi kanklių specialistė Irma 
Watson. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

SVARBUS DF DIREKTORIŲ POSĖDIS 
Prieš pradedant 2000-ųjų 

metų Draugo fondo lėšų telki
mo pavasario vajų nuo kovo 1 
dienos, Draugo fondo direkto
rių taryba vasario 22 dieną 
buvo susirinkusi į svarbų po
sėdį. Jame buvo aptartas didy
sis šių metų uždavinys — mi
lijono dolerių užbaigimas. 

Pagal priimtą DF 2000-ųjų 
metų iždo sąmatą, tokią pat 
kaip ir 1999 metais, reikalin
ga surinkti 90,000 dolerių, 
kad milijonas būtų užbaigtas. 
Jei per šiuos Draugo fondo 
užbaigtuvių metus su didesne 
ar mažesne auka dalyvautų 
visi „Draugo" skaitytojai, jei 
su naujais įnašais atkeliautų 

visi DF nariai, garbės nariai ir 
rėmėjai, neabejotinai didžioji 
Draugo fondo piramidė botų 
užbaigta. 

Posėdyje buvo priimta 1999 
metų pajamų ir išlaidų apys
kaita. Per 1999 metus buvo 
surinkta 98,594 doleriai. Išlai
dų turėta 6,251 doleris. Išlai
das sudarė pavasario' ir ru
dens vajų laiškų, pašto, rašti
nes, metinio suvažiavimo ir 
CPA patarnavimo apmokėji
mai. Tarnautojų atlyginimų 
Draugo fondas neturi. Gauti 
kapitalo dividendai vėl buvo 
investuoti. Tos dienos — vasa
rio 22 d. investavimų raportas 
rodė gerą investavimų nepa

naudoto kapitalo prieauglį. 
Kontrolės komisijai patikrinus 
finansinę dokumentaciją, 
1999 m. apyskaita bus išsiun
tinėta visiems Draugo fondo 
nariams, kviečiant \ metini 
suvažiavimą. 

Kvietimai į DF narių metini 
suvažiavimą siunčiami pagal 
turimus paskutinius adresus. 
Deja, nariai, pakeitę gyvenvie
tes, nepraneša Draugo fondui 
naujo adreso. Todėl siųstas 
laiškas grįžta atgal, o Draugo 
fondo narys stebisi, kodėl ne
buvo pakviestas į metini suva
žiavimą. Pakeitusius adresą 
Draugo fondo narius labai 
prašome pranešti naują ad
resą. -

Pradedant Draugo fondo už
baigtuvių metus, visi Draugo 
fondo direktoriai maloniai 
prašo visus išeivijos lietuvius, 
visus .Draugo" skaitytojus at
siliepti į pavasario vajaus laiš
kus ir dalyvauti Draugo fondo 
miujono užbaigime. 

Br. J . 

DIDŽIOJI TALKA DRAUGO FONDUI 
Prieškariniame Lietuvos 

žmonių gyvenime talka buvo 
viena iš gražiausių papročių, 
ypač • Lietuvos kaime, atlie
kant darbus, reikalingus dau
gelio rankų. Per 50 metų šiuo 
talkos papročiu atliekami gau
sūs darbai visuomeninėje, or
ganizacinėje, labdaros ir lietu
vybės išlaikymo veikloje mūsų 
išeivijoje. Talkos būdu atlieka
mi darbai turi daug artimesnį 
ryšį, gilesnę prasmę tarp at
likėjo ir atliekamo darbo, negu 
kad samdinio paslaugos. 

Per šešerius metus pavasarį 
ir rudenį gražus būrys „Drau-
go" skaitytojų rinkosi į mari
jonų vienuolyno apatinę salę 
Draugo fondo vajaus laiškų iš
siuntimui į JAV ir Kanadą. 
Per visus vajus sudėtingą pa
piginto pašto koordinavimą at

liko Antanas Valavičius. Per 
visus vajus talkininkus vaiši
no Viktorija Valevičienė ir 
Ona Gradinskienė. Per visus 
vajus talkino tų pačių, j au pa
tyrusių darbuotojų grupė. 

Jie susirinko ir i.m. kovo 1 
d. į baigiamojo Draugo fondo 
pavasario vajaus laiškų-jtt-* 
siuntimo talką. Didžiojoje 
Draugo fondo talkoje dalyva
vo; Omnpia Baukienė, M. Bi-
kulčienė, Algirdas Čepėnas, 
Kostas Dočkus, Adolfas. Dirgė
la, Ona Gradinskienė, Juoze 
Ivašauskienė, Kazys ir Elena 
Majauskai, Vaclovas Momkus, 
Antanas Paužuolis, Kazė Po-
zarniukienė, Vytautas ir Stefa 
Prialgauskai, Aleksas ir Irena 
Šatai, Lilė Sodeikienė, Pranas 
ir Aldona Totoraičiai, Antanas 
ir Viktorija Valavičiai, Jurgis 

Vidžiūnas, Jonas Vyšniauskas 
ir Stasys Žilevičius. Jiems 
Draugo fondas nuoširdžiai dė
koja. Per keturias valandas 
buvo išsiųsti beveik 5,000 laiš
kų . .Draugo". prenumerato
riams, darbą v koordinuojant 
Antanui Valavičiui. Visus vėl 
kava, užkandžiais irsajdumy-
aais pavaišino Oųs^-fįradins-
kienė ir Viktorus Valevičienė. 
Joms dėkodami, visi smarkiai 
paplojo. Buvo pasveikintas il
galaikis talkininkas v Kazys 
Majauskas, kvtmtištmį 80-ąjį 
gimtadieni, o Uip£sVsi Kazi-
misrinėmis už poros^enų. -

Padėka priklauso ir tėvams 
marijonams, kurių patogiose 
vienuolyno patalpose vyksta 
Draugo fondo talkos. Talkinin
kai Draugo fondui palinkėjo 
sėkmingo pavasario vajaus. 

Fondo iždininkas 
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Draugo fondo talkininkai d.m. kovo 1 d. „Draugo" skaitytojams ir rėmėjams išsiuntė 2000-ųjų metų pasario va
jaus laiškus. Dėžinėje sėdi Draugo fondo iždininkas Bronius Juodelis. Nuotr. Jono Kaprio 

Dainavos* ansamblis ir jo vadovas Danus Polikaitis dainavo Lemontr vykusiame Vasario lfi <l mim-iim«\ 
Nuotr BaniuU-s Kronicru-s 
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•DĖMESIO! VIDEO APA-

RATtf SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašoa iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietišką] ą NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60«29. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• BALtlC MONUMENTS, 
1108 Air, bar Drive, Lemont, IL, 
60439. Pria pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriau.-:OSais sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• Almos fondui aukojo: 
a.a. Antano Janonio atmi
nimą pagerbdami. D A. Ar
lauskai. ' >. S. Budėjai, D. Dauk
ša, A. K Domarkai, S. Esr-
kionc, N" J Jurkšaičiai. M. G. 
Krikščiukai, O. J. Mamaitis.M. 
.\aniš>v;<ienė, L. J. Savaičiai, 
D A Sa\ ickai, A. J. Vyšniaus
kai, V. -J Zubavičiai, L. Žvy-
nk-np. Iš viso suaukota $460. 
Almos vardu reiškiame užuo
jauta viionių artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191 Čekius rašyti 
„Lietuvos Nsilatoiu. globs", 
pažymint, kad skir ta Almos 
fondui. Siusti 2711 West 71 
Street, Chicago, IL 60629 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Ona Abro
maitienė $60, Vaiva Bučmytė 
$120, tęsiant mergytės metinę 
paramą, anoniminiai $50 aklai 
motinai. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd„ Buf
falo Grove, IL 60089, t e l . 
847-537-7949. Taz ID #36-
3003339. 

•A.a. Stasio Vaikio a t
minima, pagerbdami, Lietu
vos našlaičiams aukoja: P. ir S. 
Miliauskai, A. ir A. Miku-
čiauskai, K. Gaižauskienė, P. L. 
ir R. Murauskai, E. Purtulienė, 
A. ir J. Šulaičiai, A. ir J. Ai-
dukai, O. ir A. Alkai, A. ir G. 
Armaliai, R. ir D. Degėsiai, V. 
ir A. Gruzdžiai, D. ir V. Ma
žeikos, O. ir J. Pupininkai, S. ir 
P. Rašimai, S. ir B. Vaškeliai, 
J. Adienė, E. ir R. Ivanauskai, 
A. Čėsna, D. Cibas, B. Dau-
perienė, E. ir V. Geruliai, A. ir 
P. Gudoniai, A. Kovera, La-
šinskų Šeima, J. ir R. Mikailos, 
A. ir P. Petraičiai, V. Vaitke
vičienė, A. Valaitis, M. ir P. 
Vasiliauskai, M. Virbickienė. 18 
viso Lietuvos vaikams suau
kota $560. Reiškiame užuojau
tą velionio artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems i i Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas AXau-
raitį, A A L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedsie Ave. , 
Evergreen Pk., IL ffMtf> 
2335. TeL 708 4211451 (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
S t l l Waat Cermak Road. 
TeL (771) 847-7747. 

ADVOKATAS 
ONTAftAS f>. tefetAS 
64KSJtalssttBA,aiav*IL*W2» 

TeL 773-582-4500 
Valanda pagal i 

n . i 
TeL773-779>«1fJ0 

•V. LIUTERONU 
BAŽNYČIA 

•frtl S.TraySC, 

lftSOval. ryto 

mokykla 

įsi, 

Darbom ana 9w*. iki 8v.v. 
8sltad.9vr.ikilv.tvp. 

ADVOKATAS 
Vytas*] 

45MW.6I 
CIBOBSJD, 0*60080 

(Skaraai salota am .Dranga") 
TaL778.aa+0100. 

Tai, tmmt-mm, i —uat, n. 

ADVOKATAI 
4 L F 

40 motų pattrtio ir profoato-
nalumao automobttnt arartjt), 

laoMBiikH nUaidioM) ir kt. byktoo. 
enSLAretarA**,,! 
lLS8SSS.TaLSS7.SSl-

(kalbamo Uottfritkai). Moo jOaų 
p—kufoBU 7 dionai por aaVarta. 

bftrelis Cleveland, OH, remia 
vieną Lietuvos vaiką-naslaitį. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, per Jadvygą Klioriene 
atsiuntė $5*4. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 Weet 71 Street, 
Chicago, IL 60639. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite 8t . 
Casimir Memorialą, 9914 W. 
l l l t h St. Turime dideli pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydi »r t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, orė
simus. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, ksd jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 775-393-6385. (sk.) 

http://8sltad.9vr.ikilv.tvp
http://lLS8SSS.TaLSS7.SSl-



