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Mielas „Drauge', 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienas proga 
siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus 

ir linkėjimus visiems Amerikos ir 
pasaulio lietuviams. 

Šios Šventės minėjimas tejungia Jus su 
Lietuva 

taip, kaip prieš aštuoniasdešimt dvejus 
metus suvienijo 

Vasario 16-osios aktas. 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos prezidentas 

Pusšimtis kandidatu neturėtų 
dalyvauti savivaldybių 

r inkimuose 
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) — 

Vyriausioji rinkinių komisija 
(VRK) ir Valstybes saugumo 
departamentas (VSD) ketina 
paskelbti apie 50-ties kandi
datų į savivaldybių tarybas 
pavardes, kurių praeitis kelia 
abejonių. 

Penktadienį apie tai prezi
dentą Valdą Adamkų informa
vo VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas ir VSD vadovas 
Mečys Laurinkus. 

Po pokalbio jie žurnalistams 
sakė, kad oficialiai tie žmonės 
negali būti išbraukti iš są
rašų, nes atliko jiems skirtas 
bausmes, tačiau jie kelia mo
ralinio pobodžio abejonių dėl 
jų darbo savivaldybėse. 

Rinkimų įstatymai numato, 
kad asmenys, teisti iki 1990 
metų, gali kandidatuoti rin
kimuose. 

Tarp nusikaltimų., kurios 
padarę žmonės kelia abejonių, 
buvo paminėti išžaginimas, 
dalyvavimas nusikalstamose 
grupuotėse, piktybinis chuli
ganizmas, sunkos kOno suža
lojimai. 

Pasak Z. Vaigausko, svar
biausia problema, kaip infor
muoti rinkėjus, nes ši pro
cedūra teisiškai nėra regla
mentuota. Jo teigimu, duo
menys rinkėjams greičiausiai 
bus pateikti per žiniasklaidą. 

Apie kandidatų praeitį bus 
pranešta rinkimuose dalyvau
jančių partijų vadovams. VSD 
ir VRK vadovas atsisakė pa
minėti partijas, kurių sąra
šuose yra tokių asmenų. 

Z. Vaigausko teigimu, net ir 
norėdamos, parujos jau ne
galėtų keisti rinkimų sąrašų, 
tačiau jis priminė, kad žmonės 
balsuos ne tik už visą sąrašą, 
bet ir turi galimybe pažymėti 
atskirus kandidatus. Todėl jis 
tikisi, jog visuomenė, gavusi 
informaciją apie abejones ke
liančius kandidatus, jų nesi
tinka. * 

Kovo 19 dieną vyksiančiuose 
rinkimuose iš viso dalyvauja 
apie 10,000 kandidatų. 
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Meti ,J>raugom skaitytojai ir visi Jungtinių 
Valstijų lutuviirif 

Ką tik Kongrese buvo garbingai paminėta mūsų 
išsivadavimo šventi, jos dešimtmetis. Ta proga 

Kongrese priimta ir garbinga Lietuvos sveikinimo 
rezoliucija. Ją noriu papildyti savo padėka Jums, 

tiek daug padariusiems, kad Lietuva išliktų ir 
atgimtų. Džiaukimės ir dirbkime, padėkime mūsų 

tėvynei. Sveikinu Jus visus. 
• 

Vytautas! Landsbergis 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas 

2000 m. kovo 9 d Washington, D. C. 

i 

J 
Nnotru 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausioji taryba paskelbė Nepriklausomos valstybei atstatymo aktą. 
Prie Seimo romų Vilniuje susirinkusi minia ir tnkiUnfiai prie televizijos ir radųo prietaisu prigludusių Lietuvos gy
ventojų pritarė w?»\ĵ j«m parlamentui bei jo priimtiems nutarimams — atstatyti Nepriklausomą Lietuvos Respubliką. 

mm* 

JAV lietuviai nori Lietuvos 
pilietybės ir neapmokestinamų 

pensijų 
Pasak M. Laurinkaus, po 

šių rinkimų reikės rimtai 
įvertinti rinkimų įstatymus ir 
juos keisti, kadangi dabar pa
sitaikantys moralines abejo
nes keliantys atvejai nėra tei
siškai reglamentuoti. 

Jo nuomone, partijos taip 
pat turėtų įdėmiau tikrinti 
savo sąrašus, nes dabar oficia
liai yra tikrinama dėl kandi
datų bendradarbiavimo praei
tyje su KGB. ' 

* Rusijos Valstybės Dū
mos pirmininkas Genadįj 
Selezniov aukštai vertina dvi
šalį Lietuvos Seime .ir Rusijos 
Valstybės Dainos7dialogą ir 
reiškia įsitikinimą jo tolesne 
plėtra. Telegramoje, atsiųstoje 
Lietuvos Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui, Da
mos vadovas taip pat dėkoja 
už pakvietimą dalyvauti Kovo 
11-osios iškilmėse, tačiau ap
gailestauja, kad dėl didelio 
užimtumo negalėsiąs dalyvau
ti. Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 10-mečiui paminėti 
skirtuose renginiuose daly
vaus Islandįjos Altingo vadas 
Halldor Blondal, Estijos parla
mento (Riigikogu) pirminin
kas Toomas Savi, Latvįjos Sei
mo pirmininkas Janis Strau-
mė, Lenkijos Seimo maršalka 
(pirmininkas) Maciej Plažyns-
ki. «*•> 

* Lietuvos Seimo pirmi-
ninkas) Vytautas Landsber
gis teigia, jog gandus apie ke
tinimus pastatyti naują naftos 
perdirbimo gamyklą Latvijoje 
gali skleisti jėgos, kurias erzi
na sėkminga „Mažeikių naf
tos" veikla. „Tai gali boti poli
tinė antis, kurią pakišo po
litiniai žurnalistai, kurie nori 
sugadinti Lietuvai 10-ųjų ne
priklausomybės atkūrimo me
tinių švente", sakė V. Lands
bergis. Seimo pirmininkas tei
gė „pastebėjęs, jog Latvįja nei
gė ką nors žinanti" apie keti
nimus statyti naftos perdirbi
mo gamyklą ir sakė nenorįs 
komentuoti nepatvirtintų gan
dų, (tka) 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Visą Šią savaite Vilniuje 
posėdžiavusi Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenes at
stovų komisija siūlys pakeisti 
Pilietybes įstatymą bei sieks, 
kad Lietuvoje nebūtų apmo
kestinamos užsienio lietuvių 
pensuos. '' 

Komisijos pirmininkas, Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Feliksas Palubinskas spaudos 
konferencijoje penktadienį tei
gė, kad bus siūloma pakeisti 
Pilietybės įstatymą taip, kad 
lietuviai, išyyke iš Lietuvos, 
galėtų tikti jos piliečiai. 

Pagal' ^dabartinį Pilietybės 
įstatymą, Lietuvos piliečiui 
priėmus kitos valstybės pilie

tybę, jis netenka Lietuvos pi
lietybės. 

„Kokia mums S to nauda? 
Man atrodo, kad absoliučiai 
jokios. Atimdami jo pilietybę, 
mes jį atmetame. Turėtu
mėme elgtis kaip tik prie
šingai — visus traukti ir su
jungti, kad lietuvių tauta 
nemažėtų", kalbėjo F. Palu
binskas. Jis teigė, kad prezi
dentūroje yra sudaryta darbo 
grupė, kuri jau yra parengusi 
Pilietybės įstatymo pakeitimo 
projektą. 

F. Palubinskas -informavo, 
kad bus siekiama panaikinti 
ir užsienyje gyvenančių lietu
vių pensijų apmokestinimą 
Lietuvoje. Jis mano, kad ap

mokestinant iš užsienio grįž
tančių lietuvių pensijas, Lietu
va skriaudžia pati save, nes 
.niekas neieško vietos, kur jis 
galėtų mokėti didesnius mo
kesčius". 

Penktadienį savo posėdžius 
baigianti komisija per savaitę' 
taip pat apsvarstė užsienio 
reikalų bei krašto apsaugos, 
teisės, komunikacijos, kultū
ros ir švietimo, lietuvių 
grįžimo į Tėvynę reikalus, Lie
tuvos įsijungimą į Europos ir 
pasaulio ekonomiką bei kitus 
klausimus. 

Kas pusmetį posėdžiau
jančioje komisijoje yra po pen
kis Seimo ir JAV Lietuvių 
bendruomenės atstovus. 

Rusijos pareigūnai susirūpinę 
kagėbistų „medžiokle" Lietuvoje 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Rusijos Federacijos Žmo
gaus teisių įgaliotinis Oleg 
Mironov pareiškė .rimtą su
sirūpinimą" dėl Lietuvoje vyk
stančios buvusių sovietinio 
saugumo bendradarbių regis
tracijos. 

„Manau, kad principinės 
'Asmenų, slapta bendradar
biavusių su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis, 
registracijos, prisipažinimo 
įskaitos ir prisipažinusiųjų ap
saugos įstatymo' nuostatos 
prieštarauja tarptautinėms 
normoms, kuriomis numatyta 
teisė ginti garbę ir reputaciją, 
leisti kiekvieną pilietį į val
stybės tarnybą bendrais pa
grindais, be jokios diskrimina
cijos", rašoma RUSUOS žmo
gaus teisių įgaliotinio laiške 

Po Europą klajojanti Visagino 
sekta vėl atsidūrė Lenkijoje 

Kovo 11-oji New Yorko valstijoje — 
Lietuvos nepriklausomybės diena 
New Tork» kovo 8 d. (NY gubernato

riaus ryšių su visuomene skyrius) — 
New Yorko valstijos gubernatorius 
George E. Pataki kovo 8 d. išplatino pa
reiškimą, kuriuo kovo 11-oji visoje vals
tijoje skelbiama Lietuvos nepriklauso
mybės diena. 

.Jungtinės Valstijos — pasaulio tai
kos ir demokratijos simbolis, valstybė, 
kuri aktyviai kovoja prieš tironįją bei 
diktatoriškus veiksmus, žmogaus teisių 
pažeidimus. (...) Mes didžiuojamės, galė
dami prisijungti prie žmonių, švenčiančių demolcratijos per
galę, pažyminčių istorinę datą — Kovo 11-ąją, kun gyva Lietu
vos žmonių širdyse ir mintyse, kuria pažymimas nepriklauso
mybės atstatymo 10-metis, kuri primena apie komunizmo žlu
gimo pradžią", rašoma gubernatoriaus George E Pataki pa
reiškime. 

New York gubernatorius džiaugiasi, kad po sovietų okupaci
jos 50 metų Lietuvos parlamentas, dar būdamas Sovietų Są-. 
jungos priespaudoje, išdrįso žengti drąsų žingsnį, atvedusį vai-' 
stybę į tiesų ir teisingą kelią, Vakarų pavyzdžiu sukuriant de
mokratišką, laisvą valstybę, išsaugant nepakartojamą lietuvių 
kalbą, savo tautinį veidą. Dokumente pabrėžiamas Lietuvos 
užsispyrimas 1993 m. išvedant sovietų kariuomenę, siekiant 
narystės Europos Sąjungoje ir NATO, pažymima tautos pagar
ba savo istoriniam simboliui — Vyčiui. 

Gubernatorius George E. Pataki kviečia visus New York vals
tijos gyventojus prisijungti prie lietuvių visame pasaulyje mini
mos dienos, kai Lietuvoje sužibo laisvės ir vilties šviesa, atsta
čius šios valstybės nepriklausomybę. 

„Aš, George E. Pataki, visoje valstijoje 2000 metų kovo 11 
dieną skelbiu Lietuvos nepriklausomybės diena", baigia savo 
pareiškimą New York gubernatorius. 

Varšuva, kovo 10 d. 
(BNS) — Visagino sektantų 
grupė, nesėkmingai ieškanti 
prieglobsčio Vakarų Europoje 
nuo tariamo persekiojimo reli
giniais motyvais Lietuvoje, 
penktadienį vėl buvo Lenki
joje. 

Vokietijos pasieniečiai 106 
Visagino Jėzaus Kristaus baž
nyčios sektos narius ketvirta
dienio vakarą perdavė Lenki
jos pasieniečiams Rosuveko 
pasienio kontrolės poste. 

Sektantų prieglobsčio pra
šymas Vokietijoje atmestas, 
nes, pagal tarptautines kon
vencijas, pabėgėlio statusas 
galėjo boti suteiktas pirmoje 
jiems saugioje valstybėje, šiuo 
atveju — Lenkijoje. Dėl tos 
pat priežasties sekta savaitės 
pradžioje negavo prieglobsčio 
Švedijoje ir buvo keltu išpluk
dyta iš Malmės uosto. 

Sugrąžinti į Lenkiją klajū
nai turi teisę bati joje iki 90-
ties dienų. Tačiau, patikrinę 
jų turimus pinigus, Lenkijos 
pasieniečiai nustatė, kad nė 
vienas neturi būtinų minima
lių lėšų pragyvenimui visam 
šiam laikui. Kai kuriems bū
tinų pinigų (100 zlotų per pa
rą) užteks trims, kitiems — 42 
paroms. 

Lietuvos generalinės konsu-
lės Varšuvoje Irenos Valainy-
tės žiniomis, kai kurie sektan
tai, nusivylę bevaisėmis kla

jonėmis, jau nori sugrįžti į 
Lietuvą. Lietuvos URM Kon
sulinis departamentas prane
šė esąs pasirengęs padėti no
rintiems sugrįžti į Lietuvą. 
Praėjusį mėnesį jau padėta 
sugrįžti į Lietuvą iš sektantų 
grupės pasitraukusiai 16-me-
tei merginai. 

Daugelis klajojančios grupės 
narių yra etniniai rusai, maž
daug 50 jų turi Lietuvos pilie
tybę. 

Manoma, kad sektantai po 
nesėkmingų bandymų gauti 
prieglobsti Švedijoje ir Vokie
tijoje bandys tai padaryti Aus
trijoje arba Čekijoje, į kurias 
įvažiuoti Lietuvos gyvento
jams nereikia vizų. Sektantai 
gali vėl paprašyti prieglobsčio 
Lenkijoje, bet tokiu atveju jie 
turėtų paaiškinti, kaip pasi
keitė jų padėtis nuo to laiko, 
kai jie atsisakė ankstesnio 
prašymo. 

Visagino Jėzaus Kristaus 
bažnyčios nariai blaškosi po 
Europą nuo gruodžio pabai
gos, kai išvyko iš Visagino į 
Lenkiją, ketindami tęsti ke
lionę į Didžiąją Britaniją. Dėl 
vizų problemų Lenkijoje ke
liautojai įstrigo porai mėnesių 
ir pasiprašė ten pabėgėlio sta
tuso, bet, nelaukdami Lenki
jos valdžios sprendimo, pirma
dienį išplaukė į Švediją, vėliau 
nesėkmingai ieškojo prieglobs
čio Vokietijoje. 

Seimo kontrolierei Leonardai 
Kuodienei. 

Rusijos pareigūnas reiškia 
viltį, kad šio įstatymo įgy
vendinimas „nevirs masine 
'raganų medžioklės' kampani
ja, kuri neabejotinai apsun
kintų Rusijos ir Lietuvos san
tykius, objektyviai sutrukdytų 
toliau normaliai funkcionuoti 
dvišaliams santykiams". 

O. Mironov prašo Seimo 
kontrolierę jos kompetencijos 
ribose atkreipti dėmesį" 4 aki
vaizdų šio įstatymo ir jo taiky
mo praktikos neatitikimą 
tarptautinėms žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsau
gos normoms". 

Seimo kontrolierių įstaigos 
vadovė L. Kuodienė sakė esan
ti nustebinta, jog abejojama 
žmogaus teisių apsauga Lietu
voje. Jos vertinimu, įsigaliojęs 
liustracijos įstatymas žmo
gaus teisių požiūriu neprieš
tarauja Europos žmogaus tei
sių apsaugos normoms. Paly
dinti su Vokietijoje ir Lenki
joje galiojančiais liustracijos 
įstatymais, Lietuvos įstatymo 
nuostatos yra netgi švelnes
nės. 

L. Kuodienė pabrėžė, kad 
Lietuva yra suvereni valstybė, 

' kurioje galioja savi įstatymai, 
tačiau sakė svarstanti galimy
bę atsakyti į šį Rusijos pa
reigūno laišką. 

O. Mironov nuomonė apie 
liustracijos Lietuvos tvarką 
Maskvoje buvo paskelbta va
sario pradžioje, kai įsigaliojo 
prisipažinimo bendradarbia
vus su KGB tvarka. Tada Lie
tuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, be kita ko, 
pareiškė, kad Rusijos žmogaus 
teisių įgaliotinis, kritikuoda
mas Lietuvos įstatymą, „ma
tyt, neatsižvelgė į tai, kad Lie
tuva nėra sudėtinė Rusijos 
dalis" ir kad pačioje Rusijoje 
„yra labai daug priežasčių ne
rimauti dėl žmogaus teisių ir 
laisvių". 

KALENDORIUS 
Kovo 11 d.: Aura, Eiguste, Ge-

dimtas, Konstantinai (Kostai), Vyo-
le, 2iedonas. 1990 Lietuvos nepri
klausomybe atstatymas. 

Kovo 1S du Gavėnios I sekmadie
nis. Darmantaa, Faina, Gaivintas, 
Grigalius, Jotune, Serafiną, Teofa-
nas. 

Kovo 13 du Kristina, Liutauras, 
Me'.dutia, Teodora, Vaidile, Vaiga. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

STUDENTŲ ATEITININKŲ ŽIEMOS 
AKADEMIJA 

Sausio 23-30 d. Rokiškyje 
vyko DC-toji studentų ateiti
ninkų žiemos akademija (SA-
ZA), į kurią nepabūgę nei nuo
tolio, nei šalčio, nei siaučian
čio gripo suvažiavo daugiau 
negu 100 Lietuvos studentų, 
panorusių kartu smagiai ir tu
riningai praleisti atostogų sa
vaitę. 

SAZA, pirmiausiai akademi
nis renginys, tad, kaip ir kas
met, didelis dėmesys skirtas 
paskaitoms ir diskusijoms, 
kurių tema šįmet - JUBA" 
— aliuzija \ tai, jog jaunas 
žmogus nuolatos atsiduria ties 
tam tikra riba, būtinybe rink
tis. Akademijos metu buvo ap
tariamos „ribinės" situacijos, 
abejotinų pasirinkimų prie
žastys ir pasekmės, nagri
nėjant jaunuolio, kaip krikš
čionio, piliečio, šeimos, visuo
menės, organizacijos nario 
problematiką. 

Akademijoje paskaitas skai
tė ir diskusijas vedė įvairių 
sričių prelegentai. Istorikė D. 
Malinauskaitė išsamiai papa
sakojo apie krikščionybės jubi
liejinių metų tradiciją, padėjo 
suvokti ypatingą 2000-ųjų 
prasmę. Mokytojas V. Toleikis 
ir Seimo narys A. Patackas 
samprotavo apie pilietiškumo 
— pilietinio jautrumo ir savi
monės — svarbą, atkreipdami 
dėmesį į Lietuvos visuomenės 
liguistumo apraiškas bei kri
tiško mąstymo stoką. Psicho
logas A. Petronis aptarė pag
rindines šeimų irimo priežas
tis, detaliai apibūdinęs kriti
nius taškus, galinčius iš es
mės pakeisti šeimos gyveni
mą. Psichologo išdėstytą teori
ją iliustravo „Gyvųjų akmenų" 
bendruomenės nariai R., A. 
Šalasevičiai, pasidaliję savo 
šeimos patirtimi. Antropolo
gas dr. A. Žygas kalbėjo apie 
žmogaus ribotumą ir asmeny
bės galimybę tobulėti, atran
dant ir išnaudojant savo ta
lentus. Paskaitą labai pagyvi
no studentams pateikti klau
simai, į kuriuos atsakydami 
jie turėjo pamąstyti, kas gi yr# 
toji tobulėjanti asmenybė ir 
kas kliudo kiekvienam iš mū
sų tubolėti. Beje, SAZA daly
vių atsakymai atsispindės 
„Ateities" žurnale. Vyriausy
bės patarėjas religijų klausi
mais P. Plumpa atkreipė dė
mesį į maldos reikšmę. Seimo 
narys A. Raškinis su studen
tais aptarė Europos instituci
jas. „Ateities" redaktorė I. Pet-
raitienė apžvelgė žurnalo per
spektyvas ir kvietė studentus 
aktyviai bendradarbiauti. 

Ateitininkų federacijos pirmi
ninkas V. Malinauskas supa
žindino liepos 21-23 Kaune 

Ateitininkų 

žaidimus; kai kurie lankė se
nelius globos namuose. 

SAZA vakarai atspindėjo ne
ribotą studentų vaizduotę ir 
kūrybiškumą. Juk kas galėjo 
pamanyti, kad lietuvių lite
ratūros klasiką galima taip 
įvairiai interpretuoti. Studen
tų mini-spektakliai pagal A. 
Baranausko, J. Biliūno, Že
maitės, K Borutos, R. Gra
nausko kūrybą ne kiek nesu
menkindami visiems žinomų 
kūrinių, žiūrovus juokino iki 
ašarų, čia pat vėl priversdami 
susimąstyti. Baroko vakarą 
Tyzenhauzo dvare kiekvienas 
netikėtai tapo kilmingos šei
mos nariu ne itin gerai pažįs
tamame laikmetyje, kurio 
dvasią studentai, pasitelkę vi
są savo išmonę, bandė at
spindėti. Obelių moksleiviai 
ateitininkai, aplankė vyres
niuosius savo organizacijos 
narius, pradžiugino savo pačių 
sukurtu spektakliu. Įsiminti
nas ir susitikimas su Dusetų 
kunigu S. Pranskūnu, kuris 
neseniai parašė knygą „Atvi
ras". Žinoma, SAZA neapsiėjo 
ir be tradicinių vakarų — va
karonės, kurioje mielai su stu
dentais linksminosi Rokiškio 
ansamblis „Gastauta", susi
kaupimo vakaro, kurį vainika
vo kun. R. Grigo ir A. Gu
daičio aukotos šv. Mišios, stu
dentų talentų vakaro ir spek
taklio skirto Rokiškio visuo
menei. 

Be to, akademijos dalyviai 
susipažino su Rokiškiu ir jo 
apylinkėmis — ne vienas su
sižavėjo Jūžintų bažnyčia ir 
vienuolynu, nemažai išgirdo ir 
pamatė Kriaunų etnografi
niame muziejuje. Rokiškio 
bažnyčios požemiuose gidu bu
vo pats dekanas kun. J. Janu
lis. 

Nemažai dėmesio susilaukė 
ir krepšinio varžybos. Aikšte
lėje susitiko SAZA-os ir vietos 
rinktinės. Merginų varžybas 
laimėjo rokiškėnės, vaikinų — 
studentai. 

SAZA .pabaigoje buvo iš
spaustas „Sūris" — SAZA laik
raštukas atspindėjęs akademi
jos gyvenimą. 

Studentai labai dėkingi Ro
kiškio savivaldybei, sena
miesčio vidurinei mokyklai, 
miesto firmoms, įmonėms bei 
visiems Rokiškio parapijie
čiams, o ypač dekanui kun. J. 
Januliui. 

Tradicija tęsiama — kita 
studentų ateitininkų akademi
ja (SAVA) vyks vasarą, liepos 
- rugpjūčio 6 d. 

Irena Grigalionyte ir 
Aliona Permiakova 
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Clevelando jaunučiu ateitininkų Maironio kuopei adventiniame susirinkime su globėjomis ir dvasios vadu kun. 

GediminiJ ^ a u 8 k u - ATETTININKy 
KONGRESUI ARTĖJANT CLEVELANDO 

JAUNUČIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Clevelando jaunųjų ateiti
ninkų Maironio kuopos susi
rinkimas įvyko 1999 m. gruo
džio 11 d. Dalyvavo 19 jau
nučių ir jų vadovės — Teresė 
Beržinskienė, Regina Idzelie-
nė, Kristina Sušinskienė ir 
Ramunė Totoraitienė. Atsilan
kė ir kuopos dvasios vadas ku
nigas Gediminas Kijauskas. 
Kun. Kijauskas susirinku
siems gražiai išryškino Adven
to ir Kalėdų reikšmę. Uždegę 
Advento žvakes, ratu sustoję 
aplink Advento vainiką giedo
jome kalėdines giesmes. Po 
formalios susirinkimo dalies 
vykdėme meno projektą. Da
rėme marionetes pavidalo eg
lutei papuošalus. Susirinki
mas buvo įdomus, o meno pro
jektas visiems patiko/ 

Ramunė Totoraitienė 

VILNIAUS 
STUDENTAI 

ATEITININKAI 

VADOVŲ KURSAI 
AUKŠTADVARYJE 

$60.00 
$66.00 

$46.00 
$60.00 

$360.00 
$66.00 
$86.00 

$33.00 
$38.00 

vyksiančiu XIII 
federacijos kongresu. 

Akademijos tema buvo na
grinėjama ne tik paskaitų-dis- jaunių ateitininkų 
kusijų metu, bet ir bendrau- stovykla Dainavoje 
jant su Rokiškio jaunimu. 
Pirmąją SAZA dieną, išklausę 
A. Permiakovos paskaitos apie 
darbą mokykloje ir pasidalinę 
savo patirtimi, sukūrę pamo
kos planą-programą, akademi
jos dalyviai rytais važiuodavo 
į Rokiškio miesto ir rajono mo
kyklas, kuriose su mokslei
viais svarstė aptartas temas, 
pasakojo apie studijavimo 
aukštosiose mokyklose gali
mybes, dalinosi studentiška 
patirtimi, supažindino su atei
tininkų veikla, žaidė žmogaus 
vertybių skales nustatymo 

JAUNUČIŲ, JAUNIŲ IR 
MOKSLEIVIŲ VASAROS 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
Pranešame, kad jaunučių ir 

vasaros 
r __ _ _ prasidės 

ketvirtadienį, liepos 13 d. ir 
baigsis šeštadienį, liepos 22 d. 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyks tuoj po 
Tautinių šokių šventės, Kana
doje ruošiamos š.m. liepos 2 
d., o sendraugių stovykla — 
tuoj po jaunučių stovyklos 

ŠEIMOS ŠVENTĖ IR 
GEGUŽINĖ 

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

Penktadienį, vasario 25 die
ną, vyko Vilniaus studentų 
ateitininkų draugovės (Vi-
SAD) susirinkimas, kurio 
metu buvo priimta ViSAD val
dybos ataskaita už praėjusius 
metus, aptarti Vilniaus ateiti
ninkų kambarėlio Aušros 
Vartų 12 reikalai bei naudoji
mo taisyklės, diskutuotos Vil
niaus studentų ateitininkų 
problemos bei planuojami dar
bai ateičiai. Taip pat buvo iš
rinkta naujoji ViSAD valdyba. 

Vilniaus studentų ateitinin
kų draugovė, tai SAS viene
tas, vienijantis Vilniaus mies
to studentų ateitininkų kuo
pas ir korporacijas. Pagrin
diniai* ViSAD uždaviniai yra 
šie: 

— koordinuoti vienetų bend
rą veiklą, būtent: savaitgalių 
moksleiviams organizavimą, 
vakarones, organizuoti vei
kiančių kuopų valdybų susi
tikimus, 

— atstovauti Vilniaus stu
dentų ateitininkams Jaunimo 
centre, apskritajame stale ir 
kitose Vilniaus miesto oficia
liose įstaigose. 

Naujai išrinktą valdybą su
daro: pirmininkė Daiva Ka-
leckaitė, vicepirmininkas Ro
kas Tamoševičius, sekretorė 
Kristina Bučionytė ir kuopų 
pirmininkai Dainius Jankaus-, 
kas bei Rima Petkevičiūtė. 

Andrius Kurtinaitis 

SENDRAUGIŲ VASAROS 
STOVYKLA 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų sendraugių vasaros stovyk
la, Dainavoje ruošiama Nįjo-
lės Balčiūnienės ir Vytauto 
Šulaičio, vyks š.m. liepos 23-
30 d. šiuo metu svarstomas 
pasiūlymas stovykloje suaugu
sius ateitininkus paruošti įžo
džiui, kurį botų galima pra
vesti iškilmingose stovyklos 
pabaigtuvėse. 

Aukštadvaryje, nuostabiai 
gražiame/krašte, šių metų va
sario 11-lfi d. į vadovų kursus 
iš Telšių^ Šeštokų, Vilniaus, 
Kauno, Pęsvalio susirinko bū
rys studentų, beveik visi be
studijuojantys Vilniuje arba 
Kaune, Kuisai, kuriuos orga
nizavo Studentų ateitininkų 
sąjungos valdyba (Dalia Mali
nauskaitė, Rima Bernatavi-
čiūtė, Darius Mickevičius), vy
ko Aukštadvario Kristaus At
simainymo bažnyčios kleboni
joje, kur «Ulyviu8 mielai pri
ėmė kun. Algis Jurevičius. 

Keliomis valandomis anks
čiau atvažiavę dalyviai, suspė
jo pasidairyti po apylinkes ir 
išbandyti -Aukštadvario ežerų 
ledą, drąsiai pasivaikštinėda-
mi ežero paviršiumi. Pirmąją 
kursų dieną dalyviai susipa
žino vieni1 su kitais ir jiems 
buvo pristatyta kursų progra
ma. Tą pati vakarą studentai, 
padedant Rimai Bernatavičiu-
tei, aptarė studentų ateitinin
kų kuopų veiklos tikslus rem
damiesi „Omnia instaurare in 
Christo!" | 

Šeštadienio temą, apie kuo
pos, kaip ypatingos nuolat be
sikeičiančios grupės dinamiką 
pravedė Artūras Deltuva iš 
Socialinės ir psichologinės pa
galbos fondo. Teorinėąir prak
tinės užduotys leido daly
viams gyvai pajusti tokios 
grupės specifiką. Po pietų da
lyviai, nagrinėdami kuopų 
veiklos rūšis, grupelėse kūrė 
ir pasiūlė po 10 kuopų užsi
ėmimų. Dalia Malinauskaitė 
aptarė vadovo vaidmenį ir pa
reigas. 

Sekmadienį ateitininkai šv. 
Mišių metu kartu su vietos 
jaunimu giedojo bažnyčioje. Po 
to trumpai susipažino su pro
jektų rašymo galimybėmis ir 
išklausė Sigitos Sadzevičiūtės 
(Ateitininkų federacijoje atsa
kingos už viešųjų ryšių palai
kymą) paskaitos. Sigita aptarė 
viešųjų ryšių svarbą, leido 
kursų dalyviams išbandyti sa
ve apibūdinant įvairias orga
nizacijas. 

Visą savaitgalį tvyrojo drau
giška nuoširdi nuotaika, kurią 
nuolat pagyvindavo pertrau
kėlių metu į mūsų tarpą įsi
jungianti Kika, maža, vos ke
lių savaičių kalyte, kuri visais 
labai džiaugėsi ir į mūsų pirš
tus bandė savo dantukų aštru
mą. Nuolat skambėjo giesmės 
ir dainos iš neseniai išleistų 
giesmynu. Gerai, kad tarp 
mūsų atsirado Jurga, kuri mo
kėjo skambinti gitara. Daly
viai, kun. Algio padedami, ap
žiūrėjo ir kitas Aukštadvario 
apylinkių žymias vietas, apsi
lankė Velnio duobėje (gylis 40 
m, plotis arti 120 m), pamatė 
keletą gretimų piliakalnių ir 
kitų įdomybių. 

Sekmadieni išsiskirstėme 
pasisėmę naujų žinių ir pilni 
įspūdžiu. 

Dalia Malinauskaitė 

Ateitininkų XUI kongresui 
artėjant, prašome siųsti pa
siūlymus dėl dabar galiojan
čių AF įstatų redagavimo, pa
pildymo ir pakeitimo. Turin-i 
tieji galimybę naudotis elek
troniniu paštu, siųskite 
mailto: aJ9ateitis.lt 

Oro paštu galima siųsti į 
Ateitininkų būstinę adresu: 
Laisvės ai.- 13, Kaunas 3000, 
Lietuvos Respublika, LI-
THUANIA Siūlymus adre
suokite Aušrai Kazlauskaitei, 
Ateitininkų federacijos sekre
torei. 

Kanadoje ir kitur 
Tiki 
JAV . . 
Kanadiga » kitur (ŪA) 
UiaakantiUatuvą: 
Oro paštu _ $600.00 
Reguliariu paku $100.00 
Tik sestanignio laida oro paatu " $160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $66.00 

Vyriausia redaktorė - T 
Administratorių* - Va 
Moderatorius -kun. Viktorą*] 

• Admuustracoa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, i 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 440, laitai 
• Redakcąja ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos lUinnfisiPirf. 
gavus prašymą, ką nors skelbti 
•Redakdja straipsnius taiso aavonaotjnra. Nenaudotų i 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M J). 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Ortand Park, IL 
Tel . 708-34*0887 . 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

ASYASEGA1_ENE,M.D 
Rush Universav>Consuttants in 

ABergy and hnmunoiogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 

I
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių (kandimui bei įvairioms 
aplinkos sukertoms alergijoms. I 

Dr. Segalene sėkmingai suderina I 
medicininį išsilavinimą JAV su | 

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

1725 W.Harrtoon St-207 
Chteaoo, IL 80612 
T«i 312-942-6296. 

Ramam C. kmnh,MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3823 Highland Avenue Suite 4A 
Downcrs Grove, IL 60515 

•30-852-9490 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 * * M S i 8 t , Lemont, K. 80430 
1301 CoppsdMd Ava, 8u6» 113, 

Jottt. IL 60432 
Tai. 815-723-1864 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-686-3188 
Namų tai. 847-361-3772 
6745 VVest 63rd Street 

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

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių kgos 

15300 VVest Ave. 
ijnano rara. 

708-349-8100 
Valandos kaacSan. išskyrus 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

10400 7S8t,K6twst»>,WI53142 
(414) 697 6990 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

cncaft c n 11 t-i • rii *^—-* V3oO o. rtODvRsl rtOtVl 
Hickoty HM*} 

TeL 708-688-2131 
Valandos pagal tutkarkna 

la /oacc DECKBi DOB, p.a 
Į4647 W. 103 St, Oąfc.LSttrTt, Į. 
J Pirmas spyt. su Northv#eelem un-to 
[ojptornu, Setuviame* sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
prkmami atoeoauciai punktualiai. 

Šusterimu (kalbėti englikei) 
TaC 706-422-6280 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CMRURGAS 

FAMLYMEDk^KLCajrSC 
15606-127 St. Larnont. IL 60430 
Pitdauso Pslo* CommunUy HoopMal 

S»var Cross MospUsI 
Valandos paaal susitarimą 

ABU M. Astrauskas, MD 
Vaicų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 

0^—• i ^ — Į—> --. ą j l «• 8 ari sai — 

r 8J08 KOOseunCv 
706-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ! 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
MstftMtfon* IL 00443 
T a i 708-748-0033 

Valandos pagal suaUartmą 

Canfac Dsjgnoafr, LTD. 
6132 S. Kedzia Ave. 
Chicago, IL 60629 • 
TsL 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR.UNA POŠKUS 
DANTL1 GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzle. CHICAGO, IL 60652 
Tai. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

W2SS.79ttiAve.,Hk*oryHato,IL 
TeL (706) 5 9 6 4 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMKKAS, M A 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ksdzkt Ave. 
Chicago, IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREMOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Robsrti Rd , Htekory HBs,«. 
1 myHa į vakarus nuo Heriem Ave. 

Tel . (708) 5 0 6 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

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

7916 W. 171 St 
TWey Park, IL 60477 

708814-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Pte. 706-246-0067 arba 708-246-6661 
6449S.PiaaaMRoed 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS.MD 

OREOORY SUELAJE, MD 
MnoJe Paln Treatmerfi Institute 
Nugaros, sprando, getas, aąravfcj, 
veiio, sutekamų darbovietėje bei kt 
vietų skausrno gydymo apesMfstai 

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

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

ir LibertyviBe. 
www.illinoispain.com 

EDMUNDAS V&NAS, MflL, &CL 
Specialybė - Vidaus tgų gydytojas 

Kalbama latuvtlkal 
6918 W. Archer Ave. Sek 5 k 6 

Chicago. IL 60636 
Tet773-2294J886 

paga^uakarimi 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* 8». 

8uR»101 
Lemont, L 

TeL 830-243-1010 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

8258 . MtTinheim Rd. 
Wee4cheeter, IL 60164 

Tai. 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS2LIOBA.MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS -CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ave. Sulis 310 

Te l (630) 827-0080 
3825 Hkjreend Ave., 
Towfer1,SuRs3C 

Downers Grove, IL 60515 
TsL (630) 436-0120 

DR. K. JUČAS 
ODOS LKJU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kadeto Ave.. CNcago 

773-77S-69Wert>e 773-460-4441 

ŠURENO^ LAi, M.6. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.K6dzl6Av«. 
Chicago, IL 60662 
T* . 773-434-2123 

| Valandos pagal susitarimą. 

Dr. RUSSELL kMIER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
pereine OT. r. i\ieieisBue 

pfijcttką. y e t susJarus, i t a 
HaK ptnntt. 11 -7,4>n«M> w^ 

trsOdTlia, peresd. 10-4, kes 
tattd.^0-2.14438.60 
Ave., Ctoaro, IL. 
TeJ. 708862-4169. 

DR. V.J. VASATT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 8L. Burbaok. IL 
T«L 706-423-6114 

UNAS SIDRYS. MD. 
AkrųHops/C**uraljs 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Rktoę. R. 60415 

T«t 706-636-6622 
4149W.63rd.St 

Tai. 773-736-7709 

INKSTU. P08LĖS. PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

1200 S. York, EMiurst, IL 60126 

BIRUTĖ LPUMPUTiS, MD. 
rttow. Anwdcw Aotčuny d 

Favrty Pncttoe 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

SB0W.6letAve. 
64 

DRKENNETHJ.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Denių gydytolBl 

4007W 88 6t 
Tat77S»: 

4707 S. atkeri Le 
Tat 706 889 4467 

Stuburo, sanarrą ir 
chiiopfsJrttttajB»WB»lla)e 

7271 S. Harissm, 
66451 TeL 769-! 

V 

I 
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http://aJ9ateitis.lt
http://Jottt.IL
http://www.illinoispain.com


h/les ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

RYAN IR PUTIN SUTARIA 
... _ 4 J • - -

Lietuvos nepriklausomybės 
imtmečio proga Illinois gu

bernatorius išplatino prokla
maciją, kurios pabaigoje jis 
taip šėko: 

«As., George H. Ryan, Illinois 

daryti palankesnę padėtį jo 
prašysimai ekonominei pagal-' 
bai, į NATO jungtis rimtai nė 
negalvojant. 

Bet ir to „taikaus kaimyno" 
įvaizdžio Rusijai nebus taip 

valstijos gubernatorius, JAV lengva įsigyti. „Aprašome tre 
Kongresą raginu visapusiškai jas masines skerdynes" — su
remti Lietuvos pastangas įsto- krečiančia antrašte straipsnį 
ti į NATO' 

Laikinasis Rusijos preziden
tas Putin taip pat žada nebe-
prieštarauti Lietuvos įsijun
gimui į šią organizaciją, jeigu 
jos politika nebus nukreipta 
prieš Rusiją. Jis žengia ir Va
karų pasauliui netikėtą toli
mesnį žingsnį. Kovo 6-tą „Wa-
shington Post" bendradarbis 
Davįd Hoffman rašo, jog sek-

„New York Times" kovo 2 d. 
skelbia šio dienraščio bendra
darbė Jane Perlez. J i rašo, 
kad žmogaus teisių pažeidi
mus tyrinėjančios grupės at
stovas Peter Bouckaert kovo 1 
d. JAV Kongresui pranešė 
apie rusų kareivių įvykdytas 
trejas dideles čečėnų skerdy
nes.'Pagal jį, Grozno mieštoj 
Aidi rajone vasario 5, pašilei 

madienį, kovo &-tą, Maskvos dę į 'medžioklę', Rusijos karei-
televizijos žiūrovams Putin viai nužudė 62 civilius gyven-
pareiškė, kad jis svarstytų ga- tojus. Žudynės įvyko, tik pen-
limybę ir Rusiją įjungti į kioms dienoms praėjus po 
NATO, jeigu ši Vakarų pašau- Medelaine Albright pasimaty-
lio sąjunga Rusįją laikytų ly- mo su Rusijos prezidentu Pu-
giateise nare. „Kodėl ne, ko
dėl ne", — kartojęs Putin atsa
kymą į BBC atstovo David 
Frost klausimą, pridurdamas 
dar, kad „Rusija yra dalis Eu-

tin, kurį JAV Valstybės sekre
torė labai išgyrė, kaip padėtį 
suprantantį, pragmatišką 
valstybės vadovą, sutinkantį 
įsileisti į Čečėniją tarptauti-

ropos kultūros, ir aš nenoriu nes grupes nukentėjusiems ri
boti iš jos išskirtas. Man sun- viliams teikti pagalbą. Šis Pe-
ku įsivaizduoti NATO kaip tex Bouckaert pranešimas su-
Rusijos priešą". Tačiau David 
Hoffmar* priminęs palankų 
Vakarą atsiliepimą į tokį Pu-
.tin pareiškimą, taip pat ir 
.JAV prezidento Clinton pas-

- tabą, kad Putin yra „kažkas, 
su kuo galima derėtis", sam
protauja, kad, tokiam siekiui 
įgyvendinti, jis turės pašalinti 
daug išorinių kliūčių, nugalėti 

. Rusijos yjdaus sunkumus ir 
,T*f¥Jftęsti žmogaus teisių klau-
' simą; akivaizdžiai į pasaulio 

akiratį įstrigusį čečėnų res
publikoje. Tokia Putin užma
čia pasipiktinęs Komunistų 
partijos vadovas Gennady Ziu-

kėlė JAV senatorių pyktį. De
mokratas senatorius Joseph 
R. Bidden ir respublikonas 
Jesse Helms apkaltino prezi
dentą Clinton „užsimerkimu" 
tokiems įvykiams, neva dėl 
gerų santykių bei ieškomų 
nuolaidų derybose dėl ginklų 
kontrolės. 

Todėl Rusijos brutalumas 
Čečėnijoje kelia daug abejonių 
ir dėl tos ^švelnios" Putin poli
tikos Vakarų atžvilgiu. „Putin 
pirštinėje skeptikai mato ge
ležinę ranką", — kovo 2-rą 
„New York Times" rašo Celes-
tine Bohlen. „Nė trijų savaičių 

ganov, taip pat kandidatas į nelikus iki Rusijos prezidento 
Rusijos prezidentus, pagal Da- rinkimų, anksčiau Putin rėmę 

' yJo?"Hoffman, pareiškė: „Neat 
leistina tokio lygio politikui už 
tokį naivų pareiškimą, nes tai 
yra nesuvokimas Rusijos už-

į, stenk) politikos. Putin turi pa
sisamdyti išmintingus užsie-

. nio politikos patarėjus". 
,.. Tačiau kai kurie Rusijos po

litikai, tarp jų ir buvęs amba
sadorius JAV Vladimir Lukin, 
Putin minčiai pritaria. Vis tik 
*New York Times" bendradar
bis Patrick E. Tyler mano, kad 
toks Putin pareiškimas yra 
skirtas vakariečiams prieš ko
vo 26 d. rinkimus, kuriuos, be
veik tikra, jis laimės ir taps 
nuolatinis Rusijos preziden
tas, parodyti taikingą nusitei-

liberalai jo demokratiškuose 
pareiškimuose pradeda įžiūrė
ti diktatūrinius polinkius. 
Juos jaudina Putin puoselėja
mas ir nuo viešumos slepia
mas karas Čečėnijoje ir kai 
kurie viešumai neskelbiami 
potvarkiai Rusijos viduje. „Ką 
Putin kalba -apie žmogaus tei
ses, su mano supratimu deri
nasi, tačiau jo darbai su tomis 
kalbomis visiškai nesiderina", 
tame pačiame rašinyje teigia 
advokatė Jelena Mizulina, Ru
sijos parlamento opozicinės 
Jabloko partijos narė. Pagal 
straipsnio autorę Bohlen, taip 
pradeda galvoti ir Rusijos in
teligentija. Putin, kaip valsty-

kimą, stiprinti ryšius ir susi- bes vadovo pagrindinis „mot-

to": visi turi klausyti įstatymo 
— nusistatyti aiškias taisyk
les ir jų laikytis. Jabloko — 
liberalų partijos — vadovo ir 
kandidato į Rusijos prezidentus 
Gregory JaVlinsky rėmėjai ti
kina: Putin valstybės sampra
ta yra jo, daugiamečio KGB 
agento, įsisąmonyiraas, kad 
stipri centrinė valdžia yra kar
tu ir stipri valstybė. Milijo
nierius filantropas Soros, At
viros Lietuvos fondo steigėjas 
bei nuolatinis rėmėjas, tame 
pačiam rašinyje teigia: „Putin 
vadovybė bus autoritetinė ir 
nacionalistinė... Atviros visuo
menės principų jis nepaisys". 

Lietuvos politikai, manau,: 
linkėtų, kad tos pranašystės 
būtų klaidingos. Bet jie turbūt 
suvoks, kad Lietuvos keliui į 
NATO vertesnė Illinois guber
natoriaus parama, negu Putin 
„švelnūs", tačiau dar labai dvi
prasmiški, postringavimai. 

• „Joerg Haider pasitrau
kimas — taktiška apgavystė, 
— rašo 'New York Times' ve
damasis kovo 2 d. — Tai nie
ko nepakeičia, nes tituluotas 
ar netituluotas Haider vis tiek 
lieka vyraujanti asmenybė to
je rasistinėje, nacius garbi
nančioje, T«aisvė8 partijoje', 
tapusioje lemiančia jėga Aus
trijos koalicinėje vyriausybėje. 
Europa, Izraelis ir JAV teisin
gai atsitolino nuo Vienos ir to
kioje padėtyje turi likti". 

„Taip pat nieko nepraranda 
nė pats Haider, — tęsia 'NYT 
vedamasis, — nes partijos va
dovės pareigas perima buvusi 
jo pavaduotoja Susanne Riess-
Passer, prižadėdama su buvu
siu pirmininku bendradarbia
vimą tęsti. Tai tik mažas jo 
pasitraukimas, kuris net ge
riau padės Haider puoselėti jo 
siekiams po ateinančių rin
kimų tapti Austrijos kancle
riu". 

Kitas „New York Times" 
bendradarbis Roger Cohen 
kovo 1 aprašo kitų Europos 
kraštų laikyseną, Haider pa
sitraukus: ir jiems tas pasi
traukimas yra ta pati apga
vystė. Gal šiek tiek skiriasi 
Italijos užsienio reikalų minis
tro Lamberto Dint požiūris, 
kuris mano, kad reikėtų pa
galvoti apie santykių peržiū
rėjimą, jeigu ši vadinama 
„Laisvės partija" atsisakytų 
anksčiau puoselėtų kraštuti
nių pažiūrų. 

Taigi Vakarų pasauliui na
cių (tikrų ar tik įsivaizduotų?) 
Austrijoje atgimimas kelia di
delį rūpestį. Kol kas negirdėti 
jokio Lietuvos vyriausybės pa
reiškimo. Bet jos aukštuome
nė, nors Šustausko iš Rotušės 
ir išvyta, Vienos valsą visgi. 
pašoko. Bet jau slaptai (dėl to 
Europos prieš Austriją 'sukili
mo?). Šis, „Lietuvos ryto" ko
vo 6-tą d. aprašytas, renginys 
buvo pogrindinis, lyg kokios 

Prie* dešimt metu: ra trispalve — į Ui«ve! Nuotr. Eitos 

juodvarnių „šaikos" susibūri
mas. Pokylis buvo suruoštas 
15 km nuo Vilniaus esančiame 
Čekoniškių kaime, šlapdribai 
taškantis ant balinių suknelių 
apnuogintų ponių nugarų, kai 
joms reikėjo bėgioti į kieme iš 
lentų sukaltas būdeles įprasti
nių reikalų. Lietuvos politikų, 
verslininkų, išeivijos lietuvių 
25 išsikvepinusios poros Aust
rijos ambasadoriaus neapvylė. 
Sutikta lenkiškais tautiniais 
drabužiais -pasipuošusių, len
kiškas dainas dainuojančių 
kaimo mergaičių, mūsų aukš
tuomenė suko Vienos valsus, 
šoko Oginskio polonezą, 
gurkšnojo kaefttą vyną ir į Vil
nių, aišku, irgi slaptai, laimin
ga grįžo po vidurnakčio. Nepa
vyko sužinoti, ar ten buvo kal
bų apie ketinantį nauju kanc
leriu tapti, Hitlerio idėjas puo
selėjantį, Jderg Haider ir ar 
daug valsuotojų žinojo, kad ir 
pats Hitleris'buvo iš Austrijos. 

• Rinkimų įtampa atslū
go. Dar iki antradienio apie 
juos straipsnių, vedamųjų, il
gų svarstyme, trumpų žinučių 
buvo pilni Amerikos laikraš
čiai. Vėl kalbėjo radijas, rodė 
televizija. Trečiadienį, kovo 8 
d., šalia pirttniose puslapiuose 
stambių antraščių apie laimė
tojus bei prf&aimetojus, laimė
tojų linksrhų, pralaimėtojų 
liūdnų šypsnių, kituose pusla
piuose gal • nė trečdalio tų 
žinių nebebuvo, o kovo 9 d. — 
jau beveik 'nieko. Televizijos 
ekrane —f žurnalistai tik 
laimėtojus apspitę, o pralai
mėtojai — beveik vieni tarp 
grupelių nusiminusių rėmėjų. 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 11d., šeštadienis 

Danutė Bindckienė 

Lietuva! Lietuva! 

McCain namo grįžo be jokios 
jų palydos, tik su dar vis suge
bančia šypsotis simpatinga 
žmona. Ašarų viešai juk nero
dysi. Nors tik apie pusę vals
tijų pirminius rinkimus įvyk
dė, bet, kas bus partijų kandi
datai į prezidentus, jau visiš
kai aišku: ant respublikonų 
dramblio į Baltuosius rūmus 
jos Texas gubernatorius, bu
vusio prezidento sūnus, Geor
ge W. Bush, o ant demokratų 
asilėlio linguos dabartinis vi
ceprezidentas Ali Gore. Nors 
jų varžybos žiniasklaidoje ta-
baluosis nuolat, bet visa grožy
be sužydės tik po partijų su
važiavimų, kuriuose jie bus 
oficialiai išrinkti. Judrus ir 
įdomus gyvenimas Amerikos 
rinkiminiais metais. Bet, atro
do iš jo mokosi ir Lietuva. 
Kiek ji išmoko, matysim atei
nantį rudenį, kai Lietuvoje 
vyks rinkimai į Seimą, kurie 
šiais metais gali būti itin 
karfiti. Įdomu bus mokytoją ir 
mokinį palyginti. 

* P e r n a i Lietuvoje tarp 
daug i au nei 6,000 parduo
tų naujų automobilių popu
liariausias modelis buvo „VW 
Golf. Jų parduota 277 vnt. 

(Elta) 
* Visa valstybes skola 

šių metų pirmąjį mėnesį 
padidėjo 201 mln. litų ir sau
sio 31 d. siekė 12 milijardų 
271 mln. litų. Visa užsienio 
skola kartu su netiesioginiais 
įsipareigojimais sudarė 9 
mlrd. 613 mln. litų, arba 78.3 
proc. visos valstybės skolos. 

(Eltai 

Šiandien mums, visiems lie
tuviams, nepaisant, kur gyve
name, yra džiaugsmo diena: 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventė! Lietuva laisva, atsi
kračiusi daugiau kaip pus
šimtį metų užsitęsusių okupa
cijų, jos teritorijoje nesimaišo 
svetima kariuomenė, jos sos
tinė yra Vilnius, ne Maskva, 
Berlynas, Varšuva... 

Nejaugi per dešimtmetį iš 
mūsų atminties išnyko vienin
gas minios šauksmas: „Lietu
va! Lietuva!", taip galingai 
kasdien aidėjęs Katedros aikš
tėje Vilniuje? Tuo šauksmu ir 
trispalvių plazdenimu 1989 m. 
pabaigoje ir 1990 m. pradžioje 
daug kartų prasidėdavo tarp
tautinių televizijos žinių lai
dos, tuos vaizdus regėdavome 
ir didžiųjų šio krašto dien
raščių puslapiuose. Jeigu 
anuomet JAV valdžia gan at
sargiai traktavo pirmuosius 
Lietuvos laisvės pavasario 
pranašus ir net stengėsi ne
matyti, kai tie siekiai buvo ap
vainikuoti Nepriklausomybes 
atkūrimo akto pasirašymu 
1990 m. kovo 11 dieną, tai ži-
niasklaida buvo ir lietuvių, ir 
kitų tautų, besistengiančių 
išsilaisvinti iš sovietų okupaci
jos, pusėje. Galbūt vien dėl to, 
kad sovietinis milžinas, tiek 
dešimtmečių pavojumi grūmo
jęs Amerikai ir viso pasaulio 
taikai, pasirodė ne toks jau 
galingas: pirmasis (net mažos 
tautos) tvirtas mėginimas iš jo 
glėbio išsilaisvinti, pradėjo 
griuvimo procesą, netrukus 
pasibaigusį visišku žlugimu. 

Lietuviai yra per daug 
kuklūs — savo atliktus darbus 

\ visuomet nepakankamai verti
na. Jeigu ne Lietuva, o kuri 
kita Baltijos ar apskritai pa
vergta tauta būtų pirmoji 
pradėjusi ieškoti išėjimo iš 
raudonojo rojaus akligatvio ir 
sėkmingai jį atradusi, mes 
galbūt ir nusistebėtume, ir pa-
girtume. Tiesa, laisvės sąjūdis 
visų pirma prasidėjo Lenki
joje, tačiau tai buvo kita situa
cija ir kitos sąlygos. Vis tik 
Lietuva buvo tas „mažas kup
stas", kuris padėjo apversti so
vietinį vežimą. 

O kaip šiandien — po 
dešimt nepriklausomo gyveni
mo metų? Daugelis užsienyje 
gyvenančių, o gal dar daugiau 
tėvynėje, sakytų, kad nepa
kankama pažanga padaryta, 
kad vargas alkanu vilku tebe-
kaukia už kiekvienų durų. 
kad gerai gyvena tik visokie 
biurokratai ir išnaudotojai, o 
eiliniai piliečiai nepajėgia galo 
su galu sudurti. Lietuvos val
džia tebepučia „spalvingus, 
blizgančius muilo burbulus, 

leidžia juos į užsienį", kad Va
karų Europa ir Amerika ne
matytų tikrosios padėties 
krašto viduje... 

Tik ar tikrai jau viskas taip 
liūdnai atrodo? Nejaugi per 
dešimtmetį nepadaryta jokios 
pažangos, nematyti prošvais
čių? Argi sovietinio baudžiau
ninko vaidmuo dar ir šiandien 
lietuviams atrodo toks pa
trauklus? O gal kažkam labai 
naudinga nuolat kurstyti ne
pasitenkinimą, erzinti tautą, 
skatinti nepasitikėjimą val
džia, užsieniu, ypač Vakarais? 
Kas tas „kažkas" nesunku 
spėlioti... 

Gaila, kad Lietuvos žinia-
sklaida ne tik neprisideda prie 
tautos vienybės puoselėjimo i o 
kaip šiandien reikėtų J. Basa
navičiaus .Aušros", V. Kudir
kos „Varpo" idėjų ir idealų!), 
bet kasdien stengiasi didinti 
spragas, žadinti nepasitikė
jimą ir neviltį. Kodėl? Ar vien 
dėl to, kad jaučia savo įtakos 
galią? Ar tos žiniasklaidos 
savininkams, kurie diktuoja 
kasdieninę jos politiką taip 
nepriimtina demokratija, lais
va, nepriklausoma valstybė0 

Kam jie tarnauja? Tik ne Lie
tuvai! 

Šiandien lietuviai iš Lietu
vos pasklidę po visą pasaulį — 
keliauja savo pramogai, verslo 
tikslais, neseniai didžiausi 
būriai maldininkų ir kone visa 
dvasininkija lankėsi Romoje. 
Kiek tūkstančių pe r tą de
šimtmetį jau apsigyveno už
sienyje ir dar ruošiasi apsigy
venti? Ar jiems kas draudžia. 
ar jų keliones varžo, ar kartu 
su kiekviena grupele keliauja 
ir „partijos palydovas^? O kai 
atvyksta giminės apsilankyti į 
Lietuvą, ar jiems vis reikia dvi 
savaites išsėdėti Vilniuje ir 
kalbėtis su savaisiais gatvėse, 
nes viešbučio kambariuose 
įtaisyti klausymosi aparatai0 

Ar tie visi prabangūs užsie
nietiški automobiliai gatvėse 
ir keliuose vis dar tik rusiški? 
Ar gyventojai, besiruošdami 
Seimo ir savivaldybes rinki
mams, jau turi „partijos nu
rodymus, už ką balsuoti"'0 Ar 
protestuojantys, streikuojan
tys, triukšmaujantys, kad val
džia nepakankamai jais rūpi
nasi, kišami į kalėjimus, 
tremiami į Sibirą? 

Ir tai tik maža dalelė kas
dienybės, kurią atnešė 1990 
m. kovo 11-oji! Taip. yra daug 
sunkumų, bet galbūt laikas 
pradėti skaičiuoti teigiamus 
reiškinius, tuomet svarstyklių 
lėkštė, ant kurios krausime 
neigiamus, taip žemai nenu
svirs! 
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I M I gruodžio 12. Penktadienis 

*'• • Turime naują vokiečių kalbos mokytoją. Tai jauna, 
- graži, aukšta panelė su trumpai kirptais plaukais. Ji, 

matyt, dėsto pirmuosius metus, neprityrusi, bet yra 
gerute, švelni, rūpestinga. Ji mums patinka. Kada 
nors gal ir aš būsiu mokytoja. 

Grįždama iš gimnazijos pamačiau Narcizą. Ji atrodė 
j»u visai subrendusi dama. Dažnai ją sendina, tikriau, 

_. sendina jos septynioliktąjį pavasarį-
Viešpatie, ar neužtenka to, kad siela graži. Tu, viską 

žinantis nedavei grožio, reiškia, jo ir nereikia. Kaip 
laimingos yra kuklios mergaites, bet aš turbūt tokia 
nesu. Ai savęs nepažįstu, turiu apie save blogą nuomo
nę. Nuo šiol padėk man, Jėzau, neapkalbinėti kitų, 
padek būti taktiška. Gal aš už kitus ir kitas blogesnė 

- ir, bodama jų padėtyje, pasielgčiau nepalyginamai blo
giau. Reik visur ir visuomet matyti save! Labai svarbu 
mokėti gražiai elgtis ir boti švelniai. Mandagumas! Aš 
pasistengsiu boti tokia. Reikia pastangų, Veikia dau
giau nuoširdumo artimui. Graži siela, siela pavasario 
žieduose, teisybė ir artimo meilė! 

Kaip negera, kad negaliu padėti mamyteL Ach, ma
no mylimoji mamytė, kaip ji vargsta, kiek jėgų paau
kojo ir aukoja dėl mūsų. Mes jai nedėkingi. Kaip gy
ventume, jeigu jos neturėtume? Gyvenimo rūpesčiai 
paveikė jos nervus. Mama, mamytė mano mylimoji, * 
man kas bus toks geras, toks atsidavęs kaip Tu. Nie4S 
pasaulyje man nepakeis Tavęs, Tavo veido ir švelnų 
meilingų rankučių. Bučiuoju jas karštai, karštai. 

Dieve, duok jai sveikatos ir ištvermės!!! 

1941 gruodžio 13. Šeštadienis 
Dabar Advento laikas, reikia dažniau kalbėtis ir ba-

ti artumoje su Jėzumi Kristumi. Jis gims, sugaus var
pai, angelų giesmės pasklis... Kalėdos, Kalėdos artėja. 

Turėjome įdomų pasikalbėjimą su p. Vasiliauskiene, 
mūsų inspektore. Jai davėme klausimus. Pvz., ar mer
gaitei tinka boti vyriškai, t.y. rūkyti, gerti... Kaip ne
tinka vyrui būti mergišku, taip netinka moteriai būti 
vyriškai. Nes abi pusės reikalingos papildymo. Vyras 
nori tikros moters, jam vyro nereikia, nes jis pats yra 
vyras. Tik reikia skirti darbus. Negalima sakyti, kad 
moteris bus vyriška, jeigu dirbs vyrišką darbą. Darbų 
negalima skirstyti į vyriškus ir moteriškus, nes kiek
vienas doras darbas neša palaimą ir garbę. Bet darbus 
galima skirstyti pagal gabumus, moteris fiziniai yra' 
silpnesnė už vyrą, todėl ir jos darbai turi atitikti jos 
jėgoms. 

Niekuomet ir niekur nereikia stengtis vaidinti, ik 
skyrus sceną. Pasilik tokia, kokia esi. Jeigu prigimtis 
rimta ir lėta, būk tokia visuomet, daug laimėsi. Jei 

nesi linksmo būdo, nesistenk per jėgą būti rimta, nes 
nenatūralumas greit pastebimas. Tik reikia stengtis 
taisyti savo ydas, nedailius polinkius. Ypatingai nero
dyk pykčio, stenkis greit susivaldyti ir užfiksuoti. 
Gražus elgesys, ramumas, meilumas ir rimtumas 
kiekvieną patrauks. Visuomet reikia atsiminti, kur 
esi, ir tinkamai, kaip reikalauja toji vieta, elgtis. 

Mamytė išėjo su Sabute ir Stase pas akluosius į 
koncertą. Šiandien buvau mieste pirkti knygą. Gavau 
istorijos knygą, dabar visuomet mokėsiu pamoką, ne
reikės drebėti. Be to, nupirkau knygą pasiskaitymui 
— „Dora". Tokie dalykai man imponuoja. Labai sku
bėjau į namus, pavargau ir pradėjo skaudėti galvą. 

Ponia Juzė mums atnešė šiltų kojinių, bet atidavė už 
žibalą. Dabar visur vyksta mainai. 

Artėja Kalėdos, o sniego nėra — šlapia, purvynas. 
Kad taip pasnigtų, pašaltų... 

Česiukas jau miega. Ramu, tylu. Tėvelis kaip vi
suomet pasilenkęs ant stalo skaito laikraštį. 

1941 gruodžio 14. Sekmadienis 
O laime, o džiaugsme! Šiandieną esu su Jėzumi, per 

šv. Mišias Kūdikėlis Jėzus atėjo į mano širdį. Sabutė 
ir aš dabar esame gerieji Kristaus vaikai. 

O Marija, kad visuomet taip būtų, mylėčiau Kristų 
ir Tave, kad toji meilė nesibaigtų. 

Kaip skaudu, ir baisu pamesti Tave, Dieve, būti 
draugystėje su velniais ir jų klausyti... O, mano An
gele Sarge, apšviesk mane, apsaugok mane! Kaip no
riu boti rimta ir nieko neapkalbinėti. 

Grįžus iš bažnyčios, tvarkiau kambarius, padėjau 
mamai. Ach, Dieve, kaip įrodyti meilę tėveliams. Juk 
jie dėl manęs taip aukojasi. Po pietų atėjo p. Antosė, 
atnešė man kapišoną ir Stasei muftą. Mamyte ka
pišoną apsiuvo kailiukais. Dabar esu šiltai apsirengus. 
turiu puikią muftą ir paltą su lapes kailiukais. Tai vis 
mano gerieji tėveliai. 

Labai smarkiai pašalo, purvynas tapo ledu. Taip lai
kai keičiasi, kaip šiandieninis oras... 

Dėl šiltinės epidemijos dabar uždaromos mokyklos, 
bažnyčios, kinai ir kitos žmonių sueigos — susibū
rimai. Labai daug susirgimų. Belaisviai platina ligas. 
Jie serga dėl neprivalgymo. Belaisviams, kurie kilę iš 
Ukrainos, dabar leidžia grįžti namo. Didelė ju dalis 
jau mirė. 

Pasigailėk manęs. Viešpatie, ir išklausvk mano mal
dų! 

1941 gruodžio 15. Pirmadienis 

Per pirmąją pamoką mergaitėms nuo III klases gy
dytoja turėjo paskaitą apie moterį. Jos pareiga, sakė 
ji, yra aukšta, prie to reikia ruoštis labai stropiai. Mo
ters k.k. organų veikimas skirtingas nuo vyro. Ji yra 
silpnesnė. Mergaitė turi taip save auklėti moraliai ir 
kūniškai, kad būtų atsakinga prieš naująją kartą. 
Ypatingai daug reikšmės turi švara ir brendimo laiko
tarpio praleidimas. Rūkymas ir gėrimas kenkia mo
ters organams. Kam rūkyti? Koks tikslas, kokia pras
mė? Sveika, stipri mergaitė galės būti gera motinaB.d. 
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Mieli tautiečiai, 

Sveikinu Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo 10-osiomis 
metinėmis. 1990 m. kgvo 11-oji mums gražino vii 

mprikįausomą Lietuvą, dvasinį atgimimą, 
saugios ir klestinčios tėvynės viltį. 

Lietuvos sąjiuiž-iui pakvietus, jau dešimt imtų kuriame, ir 
stipriname valstybe kįdp savo namus. 'Jūsų pasiryžimas, 
pasiaukojime ir parama savo tautai buvo neatskiriama 

Lietuvos laisvės k\ęlio daūs. •Tardamas Jums nuoširdų 
padėkos žodį, tznrtai tikiu, kądLietuva ir ateityje jaus Jūsų | į 

tvirtą palaikymą. Atgimime atbuktas tebevyksta. 

(Sluoširdžiai Jūsų, 

Stasys Sakalauskas 
Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 

ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje 

ĮSTEIGTA MOKYKLA JAV ŠIAURĖJE 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 

Lietuvos ĄespubUka kovo 11 d. švenčia savo 
typrikįausomybis atstatymo dešimtmečio sutiktuves. Jia 

proga mes sveikiname visus brolius ir seses lietuvius 
tėvynėje Lietuvoje ir Jungtinėse AmerUcęs Valstijose, 
linkėdami džiaugsmo, vilties ir pasiryžimo dėti. visas 
pastangas, kąd atgimstanti Lietuva tvirtėtų ir jos 
gyventojų ekonominė bei dvasinė padėtis pagerėtų. 

7d.es sveikįname L. Jį Seimą, jos prezidentą ir vyriausybe 
bei didžiuodamiesi jų nuveiktais darbais, linkįmejiems 

pasisekimo, dirbant Lietuvos žmonių gerovės pakilimui. 
Mes tikime, kad visiems vieningai dirbant, Lietuva (Męs 

tvirta, garbinga, o jos ateitis bus tikrai pripildyta ir šviesos, 
ir tiesos. Tegul(Dievas padeda mums visiems! 

JAV LB Krašto valdyba: 

Apgina f. (Sįarušienė, pirmininkį, 
(Dalia 'Badarienė, ses. Margarita 'Bareikaitė, : 

Vytautas J. 'Bieliauskas, Jūratė 'Budrienė, \ 
(Birutė Jasaitienė, 'Vytautas Janušonis, Regina 'Kučienė, į 

Vytas Maciūnas, (Mikę (Mikolaitis, Ramutis 'Plnlra, \ 
Vytenis j{ąsutis, (Marija %§mienė, Algis Tamošiūnas ' 

e 

L 

'Džiaugdamiesi su visa lietuviškąja visuomene 
švenčiant dešimtį metų valstybės 

nepriklausomybes atstatymo, ryžkimės, kad 
taip sunkiai iškovota nevrikįausomybi būtų 

sustiprinta ir apsaugota ateinančioms 
kartoms. 

Amerikos Lietuvių taryba 
2000 m. kove 11 £ J 

Minnesota valstijoje įsistei
gė lietuviška mokyklėlė. Jos 
įkūrėja yrą buvusi Šv. Kazi
miera CtevelaAde" niftkytoja 
Daiva "Urnežienė.- Persikėlusi 
gyventi į Mmnesota;, pajuto du * 
skirtumus — daug mažesnė 
lietuvių bendruomene ir, iino-
ma, skirtingi orai, daug pana-, 
šesni į Lietuvos. Ji rašo: „Jei* 
šaltukas, tai net tvoros pyks
ta!... O tie berželiai j>akely, o"; 
tų liepų kvapas,'žiūrėk, ir tu 
jau nuklydai mintimis pas na
miškius...". 

Labiausiai Minnesotoje pasi
gedo lietuviškos mokyklos, ku
rioje būtų puoselėjamas pats 
didžiausias turtas i— lietuvių 
kalba. iPasitarusi su mamo
mis, matare įkurti sekmadieni
nę mokyklėlę. Įsiregistravo 18 
vaikų, pusė jų — daržalinu-
kai. Mokiniai jau pasirodė Va* 
sario 16-sios minėjime, kuris 
įvyko vasario 26 d. 

LB Švietimo taryba sveikinau 
ir dėkoja TDaivai už lietuviško 
žodžio saugojimą toli už Lietu
vos ribų. Regina Kučienė 

• • 
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Lįetuvor Respublikos gen. konsulato Čikagoje darbuotojai. Iš kairėn, gen. konsulas Giedrius Apuokas, Renata 
^ Daruliene. Žaneta Griksaite ir Ramina? Astrauskas. 

„Dainuojančios revoliucijos* metu — Vilniuje, Katedros aikštėje tūkstantinės lietuvių minios pasisako už ne
priklausomybę! Nuotr. Kęstučio 8v*rk> 

rio. Jis rūpinasi konsulato 
ūkiniais ir organizaciniais rei
kalais, verslo ir kultūriniais 
kontaktais, konsulato lankyto
jai, ateinantys tvarkyti savo 
reikalų į Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų, paprastai 
susitinka su juo. Vicekonsule 
Renata Darulienė, turinti pa
grindinį konsulinio-notarinio 
darbo krūvi, jau daugiau negu 
dveji metai rengia didžiąją 
daugumą dokumentų mūsų 
lankytojams. Generalinio kon
sulo darbo sritys yra politinis, 
reprezentacinis darbas, ryšiai 
su lietuviška Čikagos visuo
mene, miesto ir valstijos įstai
gomis, greta to — informacija, 
ekonomika-prekyba, kultūra, 
kartu aktyviai dalyvaujant 
visuose kituose veiklos ba
ruose. 

Nusistovėjus konsulato dar
buotojų sudėčiai, nuo šių metų 
pradžios atsirado galimybė 
prailginti lankytojų priėmimo 
laiką tiek pagrindinėje rašti
nėje miesto centre, tiek Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
juje (adresas: 6500 S. Pulaski 
Road, suite 219). Dabar kon
sulato atstovas atvyksta čia 
viena valanda anksčiau, an
tradieniais ir ketvirtadieniais 
priėmimas pradedamas nuo 9 
vai. ir tęsiasi iki 12 vaL Pa
grindinėse konsulato patal
pose Čikagos centre (adresas: 
211 E. Ontario, suite 1500) 
lankytojų priėmimui skirtas 
laikas antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
piet. 

Smulkesnę informaciją tiek 
apie konsulato darbo tvarka 
teikiamas paslaugas, tiek ki- • 
tais Jums rūpimais klausi
mais galima gauti konsulato 
darbo valandomis — nuo pir
madienio iki ketvirtadienio, 
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. po
piet, penktadieniais nuo 8 vai. 
ryto iki 2:45 vai. popiet. — te
lefonu (312) 397 0382. 

Kartu norėčiau kreiptis dar 
vienu svarbiu klausimu, šie
met spalio mėnesį vyks rinki
mai į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Todėl norėčiau para
ginti visus, turinčius teise į 
Lietuvos Respublikos piliety
bę, susitvarkyti savo piliety
bės dokumentus, tai yra išsi
imti pasus. Jeigu ilgai nedel-
site, tam laiko iki rinkimų dar 
turėtų užtekti. Savo ruožtu, 
visus Lietuvos piliečius, ne
priklausomai nuo jų buvimo 
laiko ar statuso JAV, kviečiu 
registruotis į rinkėjų sąrašus. 
Pagrindinė rinkėjų, esančių 
JAV, registravimo vieta yra 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne, tačiau konsulatas Čika
goje su malonumu atliks tar
pininko vaidmenį tiems, ku
riems patogiau kreiptis į mus. 
Kreipiantis prašytume nuro
dyti savo LR paso duomenis, 
adresą. Smulkiau apie rinki
mus, balsavimo tvarką infor
muosime, rinkimams artėjant. 

Du ilgamečiai mokyt/ijai, Juozas ir Marija Platai, kone visą savo gyve
nimą pašventė lietuviškam Švietimui. Juozas' Plattts yra „Drauge" 
trečiadieniais spausdinamo skyrelio vaikams — ,.Tėvynės žvaigždutės" 
redaktorius, o Marija Plačienė dar tebedirba Čikagos Iii. mokykloje. Jiedu 
buvo specialiai pagerbti mokytojų darbo kqnferencyoje, LB Švietimo tary
bos ruoštoje vasario 27 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.. 

r . Nuotr Viktoro Kučo 

i • 
IŠ LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO ČIKAGOJE 
Turiu kelias priežastis 

kreiptis į gerbiamus JDraugo" 
skaitytojus. Visų pirma leis
kite pasveikinti visus Lietuvos 
Respublikos generalinio kon
sulato Čikagoje ir jo darbuo
tojų vardu su neeiline kovo 
11-ąja su Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo dešimt
mečiu. Nors antrąjį atkurtos 
Nepriklausomybės dešimtmetį 
Lietuva pradeda dar toli gražu 

neišpildžiusi visų gavo žmonių 
lūkesčių ir neišsprendusi visų 
skaudžių problemų, tačiau 
-manau, kad galime žvelgti į 
ateitį su viltimi ir pasitikė
jimu. Lietuva jau pradeda for
malias derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje, jos įsto
jimo į NATO galimybės tampa 
vis labiau realios, o tarp
tautinėje bendruomenėje įgau
na pastovaus ir patikimo part
nerio autoritetą. Tokiai nuo
monei išsilaikyti bei sutvirtin
ti, krašto ūkiui ir kultūrai 
deramai išvystyti reikės pa
dėti daug pastangų, parodyti 
atsidavimo ir išminties, bet, 
manau, visi lietuviai, tiek čia 
už Atlanto, tiek Lietuvoje, ti
kime, jog tai realus uždavinys. 

Taip pat naudojuosi proga 
atkreipti Jūsų dėmesį į pasi
keitimus generalinio konsula
to darbe, įvykusius nuo iių 
metų pradžios. Norėčiau pra
dėti, pristatydamas konsulato 
darbuotojus, kurių šiuo metu 
yra keturi. 

Nuo 2000 m. vasario mėne
sio dirba raštinės vedėja — 
Žaneta Griklaitė, kuri atsilie
pia telefonu, suteikia intere
santams pradine informariją 
įvairiais klausimais, tvarko 
konsulato korespondenciją. Ata
šė verslui ir administracijai, 
Ramūnas Astrauskas, genera
liniame konsulate Čikagoje 
dirba nuo praeitų metų vidų* 

Floridoje š.m. kayp i&d- atidaromas dar vienas Lietuvos garbes konsula
tas, kuriam sutiko vadovauti čikagietis Stanley Balzekas, Jr. Konsulatas 
veiks Palm Beach, FL.J atidarymo iškilmes žada atsilankyti Lfetuvos am
basadorius JAV Stasys Sakalauskas. Nuotraukoje (iš kaires): naujasis 
garbės konsulas Stanley Bakefcas, Jf, muziejaus Palm Vy'orth, 
FL.direktorė dail. Rima ZotovHenė, Kristina Chesonis, Elena Damijonaitis 
ir Floridos Paatlančio lietuvių biuletenio redaktorius-Vincas Šalciunas. 

AMERICAN TRAYEL SERVICE 
AUSTRIAN AIRLINES PIRMINIAI ŠIŲ METŲ 

SKRYDŽIAI | VIENĄ, SALZBURG IR 
INSBRUCK IŠ ČIKAGOS 

. IRWASHiNGTOND.C. 
PRASIDEDA KOVO 26 D. IR TESIS IKI 

GEGUŽĖS 31 D. TIK UŽ 
$330.00 

Tai puiki proga aplankyti Austriją ir 
paslidinėti Alpėse. 

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

TAIP PAT SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 
SKRYDŽIAMS \ VILNIŲ m 

CHICAGO 
NEVVYORK 

$409 
$379 

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

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

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

E-MAIL: ATSVLi@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 

Šiuo metu Lietuvoje ruošia
masi savivaldybių rinkimams, 
kurie įvyks kovo 19 d., bet ku
riuose rinkėjai, gyvenantys 

užsienyje, nedalyvauja. 
Giedrius Apuokas 

Lietuvos Respublikos gen. 
konsulas Čikagoje 

http://7d.es
mailto:ATSVLi@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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AŠTUONIASDEŠIMT? NEGALI 
BŪTI! 

Ilgų metų bėgyje visi ran
dame progų švęsti įvairias su
kaktis: ar tai vaikų gimtadie
niai, mokslų baigimas, vedy
bos, mūsų pačių gimtadieniai, 
vardadieniai ir kitos progos i r 

sueiti, pabuvoti su artimai
siais. | 

Viena svarbesnių sukakčių 
buvo švęsta vasario 13 dieną 
Willowbrook Ballroom pasta
te. Gražiai, jaukiai papuoštoje 
salėje laukėme šios dienos ju
biliatės Reginos Sabaliūnie-
nės. Jos aštuoniasdešimties 
metų proga, dukros Irena 
Žukauskienė ir Virginija Ma
čiulienė nutarė pagerbti ma
mą, sukviesdamos gimines ir 
artimus draugus. Svečių tarpe 
buvo kelios poros, atvažiavę iš 
Michigan valstijos. Juk tai 
ypatinga sukaktis, ypač, kaip 
mes suėję mėgstam pajuokau
ti savame būryje, jubiliatė ir 
sveika, ir mato, ir girdi, ir 
paeina ir dar dainuoja, kas, 
sulaukus mūsų amžiaus, yra 
ypatinga Dievo dovana. • 

Paslaptis apie šį pagerbimą 
buvo išlaikyta iki įvažiavimo į 
WiHowbrook aikštelę. Įėjusius 
pasitiko dukra Irena, priseg
dama mamai gėlę. 

Vaišes pradėjo Irena Žukau
skienė, pasveikino visus susi
rinkusius, o mamą sveikino 
Bernardo Brazdžionio eilėraš
čiu „Motinai". 

'Motina, man saulė tavo 
veidą mena, 

Vargo raukšlės šviečia kaip 
žvaigždžių keliai, 

Visą šitos žemės klaidų kelią 
mano 

"regitšvies man tavo veido 
spinduliai... 

Anūkai su žmonomis įteikė 
močiutei po raudoną rožę. 
Sveikino ir vyresnysis Kle
mensas Žukauskas, dėkojo už 
gražiai išaugintą, neseniai mi
rusio sūnaus Jono žmoną 
Ireną. Ta proga prisiminė ir 
kitas dviejų sūnų žmonas. 
Įdomiausia jo sveikinimo dalis 
buvo jo paties padainuota dai
na, skirta jubiliatei: 

v 
„Kur dar maža bėginėjau. 
Po žemelę ropinėjau 
O ja o ja ja 
Po žemelę ropinėjau. 
Šešių metų piemenėlė 
Šešiolikos pusmergėlė • 

Oja O ja ja 
Šešiolikos pusmergėlė. 
Dvidešimties panytėlė 

Oja O jąja 
Dvidešimties panytėlė. 
Dvidešimties panytėlė 
Trisdešimties motinėlė 
Oja O ja ja 
Trisdešimties motinėlė. 

Oja o jąja 
Aštuoniasdešimtas 

močiutėlė". 

Visi Žukauskai balsingi, tad 
ilgiausių metų linkėjimai 

Trisdešimties motinėlė 
Aštuoniasdešimties 

močiutėlė 

nuskambėjo skardžiai. Po 
sveikinimų ir vaiš ių jų dainos 
ilgai skambėjo šiame jau
kiame susibūrime. 

Regina Sabaliūnienė gimė ir 
augo Nortautų dvare, Kė
dainių apskrityje, mokėsi 
Kaune, paskutinius metus gy
veno ir dirbo vaistinėje Jur
barke, kur susipažino su Sa
baliūnu ir ištekėjo. Artėjant 
raudonajam tvanui, kaip ir 
daug kitų, pasitraukė į vaka
rus su dukryte Irute rankose. 

Mūsų pažintis su Sabaliū
nais užsimezgė DP stovykloje, 
anglų valdomoje zonoje. Cia 
Regina ir dainavo, ir vaidino 
suburtoj teatro grupėje. Mums 
1947 m. persikėlus į Angliją, 
Regina perėmė mano darbą 
mokykloje. Mūsų draugystė, 
kad ir iš didelių nuotolių tę
sėsi per visus metus. 

Sabaliūnai, iškviesti Poliaus 
pusbrolio Bačiūno, persikėlė į 
Ameriką, padirbėję kelis me
tus Bačiūnų ūkyje, persikėlė į 
Čikagą, dirbo fabrike, kaip ir 
daugelis „dypukų". Gimė an
tra dukrytė Virginija. 

Aktyvi mūsų draugystė vėl 
užvirė, kai iš Kanados per
sikėlėm į Čikagą. Abiejų vyrai' 
dainavo lietuvių operos chore, 
o mudvi eidavom į visus spek
taklius, kol jie vyko Maria 
High mokyklos salėje, ir vis 
ieškodavom scenoje savo vyrų. 

Abi Sabaliūnų dukros baigė 
aukštuosius mokslus, o tėvai 
išėję į pensiją, persikėlė į šil
tesnį klimatą, Hot Springs, 
Arkansas, ten gyveno Saba
liūno brolis ir mama. Šiame 
nedideliame lietuvių telkinyje, 
atsiskleidė visi Reginos pa
slėpti talentai. Abu giedojo 
bažnyčios chorelyje, susirgus 
vadovei, Regina perėmė tą 
darbą. Abu aktyviai dalyvavo 
lietuvių bendruomenėje, Regi
na vienu laiku buvo vicepirmi
ninkė, paskui pirmininkė, or
ganizavo piknikus, tautinių 
švenčių minėjimus, rinko au
kas našlaičiams, partizanams. 
Karts nuo karto parašydavo į 
draugą". 

Dukros labai rūpinosi toli 
gyvenančiais tėvais, kol paga
liau prikalbino persikelti į Le-
mont, kur nusipirkę Amber 
gatvėje butą, gražiai įsikūrė 
prieš porą metų. 

Regina greitai įsitraukė į 
darbą ir čia: gamina virtinu-
kus su kitom savanorėm, abu 
padeda „Saulutei" pakuoti 
dėžes, trečiadieniais talkinin
kauja JBingo" žaidimams, 
BALFo valdyboje, dalyvauja 
Socialinių veikalų grupės or-

Angelė ir Romas Nelsai savo šeimos tarpe, kukliai paminėję >9-nerių metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Pirmoje 
f eil. iš kaire*: Tomas Narbutas, Viktoras Paulius, Erika Pauliūte; II eil.: Angelė ir Romas Nelsai su jauniausiu 
i-anūku Aleksiuku Rugienium, Inga Rugieniene, Renata Paulienė ir Audra Narbutienė; III eil.: Vitas Rugienius, 
• Raimundas Paulius su Romuku ir Rimas Narbutas su Kristina. 

DŽIUGI NAUJIENA 
UETUVIŲ ŠEIMOJE 

Kristina ir Ramūnas Vi
džiūnai, gyv. Chesterland, 
OH, susilaukė dvynukų — 
mergytės Kristinos Anielės ir 
berniuko Petro Dariaus. Jie 
jau augina du sūnelius — Jo
nuką ir Alex. 

Šeimos pagausėjimu džiau
giasi ne tik tėvai, bet ir sene
liai: Genė ir Mečys Aukš
tuoliai, Danutė ir Jurgis Vi
džiūnai. Proanūkėliais džiau
giasi ir prosenelė Viktorija Jo
nikienė. 

LIETUVIU CHEMIKU 
DARBAI 

Nuotrauka iš Arvydo Sabonio pirmojo apsilankymo Amerikoje — Puerto 
Rico Julijos ir Algio Dantų šeimoje. Iš k. : pirm. eil. — Tomas Danta ir 
Viktorija Dantaitė. Antroje eilėje — Julija Dantiene, jos mama Zofija 
Aleksiūnienė ir teta Jane. Trečioje eilėje — Andrius Dar.ta. Sergėjus -Jo
vaiša, Arvydas Sabonis , Robertas Danta ir a.a Algis Danta. 

*..* ... 

A. SABONIO PIRMĄ LANKYMĄSI 
JAV PRISIMENANT 

Siunčiu nuotrauką iš 
1991-jų metų, kai pas mus 
Puerto Rico lankėsi Arvydas 
Sabonis ir Sergėjus Jovaiša. 
Tai buvo Arvydo pirmas lan
kymasis laisvame pasaulyje, o 
mes buvome pirmieji jo sutikti 
užsienio lietuviai. Jis tada 
buvo turbūt 17-kos metų am
žiaus. Labai nedrąsus, mažai 
kalbantis, lyg nusigandęs. 
Sergėjus Jovaiša, Valdas Cho
mičius ir kiti toje grupėje jau 

buvo pas mus anksčiau lankę
si. Kai juos vežiojome po mies
tą. Arvydas labai stebėjosi 
visu gyvenimu, o ypač, auto
mobilių gausumu. Tada jiems 
sakiau: „Bėkite', vyrai, losite 
Amerikos komandose ir važi-
nėsite Mercedes Bentz". Jie 
abejojo, kad toks stebuklas 
kada įvyktų. Atsakiau, kad 
nežinome, kas gali gyvenime 
būti. Mano DranaSavimas 
išsipildė'. 

Gintarą Placą, Roosevvelt universiteto Čikagoje masteria. laipsnio gradu-
anta, sveikina tėvelio pasiekimais besididžiuojantys jo vaikai. Kairėje sū
nus Petras, dešinėje — dukros Krista ir Julytė. 

Nuotr. Aldonos Plačienės 

RYŽTAS APVAINIKUOTAS DIPLOMU 
Prieš maždaug 20 metų Illi

nois universitete, Čikagoje, 
įsigijęs architektūros bakalau
ro laipsni, Gintaras Plačas 
ryžosi siekti magistro laipsnio. 
Sukūręs šeimą su biologiją 
baigusia Aldona Kelmelyte, 
svajonių įgyvendinimą turėjo 
laikinai atidėti. Rūpestis au
gančia šeima, šį ryžtą skatino. 
Tuo metu, užsidarinėjant di
džiosioms architektūros fir
moms, jaunam architektui 
savo profesijoje gauti darbą 
daug galimybių nebuvo. Pra
gyvenimo šaltinio teko ieš
kotis kitose srityse. Tai paska
tino ir magistro laipsnio siekti 
kitoje profesijoje. Būdamas 
darbštus, veržlus ir turįs įgim
tą talentą vadovavimui, ke
liose pramonės įmonėse dirbo 

ganizuojamose popietėse, da 
lyvauja moterų chorelyje. 

Linkiu savo ilgametei arti
mai draugei dar daug šviesių 
metų. 

Stasė Vaišvilienė 

įvairų vadovavimo darbą. 
Kad ir nedaug laisvalaikio 
turėdamas — studijavo. Ir, 
štai, po 18 metų. lėtų studijų, 
matome jį švenčiantį studijų 
baigimą su Illinois universite
to jam suteiktu įmonių vysty
mo ir tarnautoju lavinimo sri
ties magistro diplomu rankoje. 
Ta diena buvo didelio džiaugs
mo šventė Plaču šeimoje. Gin
taro Plačo ryžtingo darbo pa
siekimais didžiuojasi Mihvau-
kee Marąuette t^to studentas 
sūnus Petras, bislogiją Illinois 
u-te studijuojantį dukra Ju
lytė ir šįmet pratinę mokyklą 
baigianti dukra Krista, jo sie
kių skatintoja žmona Aldona 
ir tėvai, žinomi pedagogai Juo
zas ir Marija Plačai. Pažy
mėtina, kad neoįaisant darbo, 
šeimos rūpesč:.L ir studijų, 
Gintaras Plača?'nuo pat vai
kystės iki šių henų veikliai 
reiškiasi Lietuva Skautų są
jungoje ir lituanistinių mo
kyklų veikloje. $wo metu Gin
taras Plačas yra ̂ SS „Ąžuolo" 
mokyklos vedėjas ir instruk
torius. 

Sveikiname Gintarą ryžtin
gu siekimu įgyvendinus savo 
svajonę. Linkinė sėkmės gy
venime, darbe f lietuviškoje 
veikloje. 

Queens universiteto profe
sorius Viktoras Sniečkus su
organizavo 21 šimtmečio orga
ninės chemijos simpoziumą 
apie vaistus ir žemės ūkio 
chemikalus Amerikos che
minės draugijos suvažiavime, 
kuris įvyks San Francisco 
mieste kovo 26-30 d. Kituose 
simpoziumuose pranešimus 
padarys prof. R. J. Motekaitis 
iš Texas A & M universiteto ir 
prof. K. J. Balkus iš Texas 
universiteto. 

Cheminės inžinerijos suva
žiavime Achema 2000, įvyk-
stančiame Frankfurte gegužės 
22-27 d. E. Norkus ir A. 
Vaškelis iš Vilniaus chemijos 
instituto praneš apie vario ir 
sidabro naują padengimo bū
dą, o E. Perednis, P. Daujotas 
ir G. Miškinis iš Kauno ener
gijos instituto kalbės apie ši
lumos perdavimą. 

Saulius Šimoliūnas 

• Sunku suruošti šventa 
tam, kas kasdien švenčia. 
i 

• Kaip šeimoje be tėvo vai
kams išmokti ir pažaisti ratelį 
^Jurgeli meistreli"? 

Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės vadovas Frank Zapolis ir šokių mo
kytoja Lydįja Ringienė. su jos pasiūtu Lietuvos Vyčiu, kuris skirtas nau
jausiam Mokslo ir pramonės muziejaus Čikagoje projektui: sukurti visų 
tautų. Kalėdų metu muziejuje dalyvaujančių su savo tautai būdinga 
kalėdine eglute, valstybės simboliu papuošta medžiagos ketvirtainį 
(12x12 colių), o paskui jie visi bus susiūti į anklodę ir iškabinti muziejuje. 

IR 

Regina Sabaliūniene su vyru ir dukromis — Iraną 2vkiuakicM (kairėje), Virginija Mačiuliene (dešinėje) — 
Švenčiant jo* 80 metų sukaktį. Nuotr. Irenos Ktoinsititt** 

I RUOŠIAMASI SVARBIAI 
ŠEIMOS ŠVENTEI 

Šių metų vasario 3 d. Jonas 
ir Marija Šimoniai iš Santa 
Barbara, Calif artimos šei
mos ratelyje šventė savo ve
dybų 60 metu sukaktį. Di
desnį šiosVeikšūingos progos 
paminėjimą jų dukterys ruo
šia gegužės 28 d. Tuomet iš 
įvairių Amerikos vietovių su
važiuos vaikai, anūkai., pro
anūkiai, gimines ir draugai. 
Jonas ir Marija Šimoniai su
situokė Alytuje 1M0 m. vasa
rio 3 d. 

Jono ir Marijos Šimonių 60 m. vedybų sukakties proga susirinkę artimieji. Sėdi 
(Jono brolio a.a. Vlado sūnus), sukaktuvininkai — Marija Bardzilauskaitė ir Jonas 
Miller ii Vienna, VA. dukt* Vita ir įos vvras Steve Loyal iš Santa Ynez, CA 

iš kaires: Jonas K Šimonis 
Šimoniai; stovi duktė Daiva 
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Reklamuokitės „Drauge"! 
Jūsų skelbimą skaito tūkstančiai 

skaitytojų! 
-mum- :fpr*f 

AMERICAjy^^fe/ N B R O A U INC. 

N o r i t e kokybiškai . i t n . i u į i n t i 
savo r ū m o įsorv .ir v u l u I I 
ne iš le is t i c i i i u j ybes p i i m j u 1 

S k a m b i n k i t r 
t e l . 815 S77 1797 ECJKIIJUI 

Virgis Tvaskus, CPA 
užpildo pajamų mokesčių formas 
(income tax). Skambinti 9 v.r.-5 
v.p.p. tel. 312-382-4700, e x t l 3 0 
arba vakarais tel. 708-448-8468. 

VYindov* YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will tnun. Mušt 
ha ve valid dhver's license and trans-
portauon. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Atlantic Express Corp. praneša: 
velykiniai siuntiniai laivu 
priimami iki kovo 18 d. Tel. 
Lemont, IL 888-615-2148; 
Chicago, IL 800-77S-7363. 

Išnuomojamas butas Vilniuje! 
Jeigu važiuosite į Vilnių ir 
norėsite gyventi atskirai, ne 
pas gimines ir ne viešbutyje, 
maloniai siūlome išsinuomoti 
3 mieg. kamb. butą su visais 
patogumais ir baldais. Buto 
kaina parai US$40, savaitei 
US$250. Butas Fabijoniškių 

rajone Vilniuje. 
JAV teL 716-216-9254; 

Kanadoje tel. 613-825-2828; 
Vilniuje (011-370-2)48-18-11. 

Kaune parduodamas labai 
gerai įrengtas 

4 kambarių butas. 
Kreiptis tel. 773-776-8261. 

MAIN OFFICE 

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

teniratgal įvienąpuse 
Ryga $409 $385 
Kijevas $409 $385 
Lvovas $509 $385 
Minską, $409 $385 
Vilnius $409 $365 
Maskva $409 $385 
StPeterbugas $409 $385 

tmitių:.. ivyluttaui iki 0*06 00 
1 TMOĮ ĮX.;. ŷk»tun» ai (&31.0O 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 N.MILVVAUKEE 
AVE, CHICAGO, IL 606 U 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. 3ELMONT AVE., 
CHICAGO, DL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

5637 VV 3ELMONT AVE.. 
C H I Č A G O , I L 60634. 
TEL 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE. , 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

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

NILES O F F I C E 
9509 N.MILYVAUKEE 

A V E , N I L E S , I L 6 0 7 1 4 . 
TEL. 847-581-9800. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
Atir6ĵ BioxNAMu.Svy<Ai6A 

IR GYVYBES DRAUDMAS. 
Agentas Fnmk Zapoas » Otf. Mgr. Aukse 

S. Karw kalba lietuviškai 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Wes< 96th Street 
Tat. f 708) 424-8664 

C773) 581-8664 
STASYS' CONSIHUC IION 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; 'skUng*", 

*sof«s". "decKs*. *gutte«", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Tu nu darbo draudimą. 

, S.Benetis, M 630-241-1912, 

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

Nebrangiai išnuomojamas 
atskiras kambarys su 

virtuvės privilegija. Kreiptis 
nuo 10 vai. ryto. 

TeL 773-376-6051. 

Vykstantiems atostogų į Lietuvą 
išnuomojamas tvarkingas, erdvus 
butas Kaune ramioje, gražioje, 
patogioje susisiekimui vietoje. TeL 
630-455-9059. Skambinti po 7 
v.v„ išskyrus ketvrtd. ir penktd. 

Fence installer vranted. 
Full time. 

Mušt speak English. 
Drivers lic. necessary. 

Tel. 708-599-6403. 

Išnuomojamas 1 kamb. 
savaitgaliams moteriai 

Downers Grove centre. Tei. 
630-435-0114 arba 

630-789-0716. 

Išnuomojamas 1 mieg. 
kambario butas ant Archer ir 

Harlem; $500 \ mėn. + sec. 
dep TeL 708-594-1472. 

Kalbėti lietuviškai. 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus 
ir atlieku kt. plaukų paslaugas. 
Nuimu su vašku nuo veido plaukus. 
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773-
476-0513. 

Butai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Villa Maria, P. O. Box 155. 
Thompson, Ct 06277. 

Big American Co. in need of 
painters & carpentera. Mušt 

have euperience and tools. Can 
make $12 to $15/hr. Pls. apply 
9755 VV. Farragut, Rosemont, 
IL 68018. Tel. 847-928-1000; 

ExL124. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

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

773-935^472 
768-981-9343 pgr. 

Pranset@aol.com E-mtil 

"GEDIMINAS 
PRANSKEV1ČTUS 

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

atvyksta į namus. 

\ 3 H f e s Neringa Inc. m NekJrWkĘm So88rtmii 
^įL-S —» organizuoja ir praveda stovyklas 

• • •̂ srir̂ os"stovy1oavists|sVsrtrK)nt> 

fMERtH60S' STOVYKLOS 20001 
fcJEftMtfKAUMį liepos 9-23 dd-vaikams 10-16 metų 
tepos 23-29 dd-vaitams 6-10 metų f J 
liepos23-29dd-vaikams 13-16metų *-°# 
liepos 30 - rugpjūčio 5-d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

lMIGiJUIUW-UETlAnViqŪp ^ Q 
birželio 30 - Sepoe 4 dd. - šeimoms su mažais vaikučiais 
rugpjūčio 6-19 dd. - vaikams 7-16 metų 

pQM*AQiA-R£Gt$TRACUAį 

W kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

66 Sattsbury Rd Watertown MA 02472 
617-923-4583 neringai@yahoo.com 

*ZT ^"k 0*~***c£ 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

eas«r and more conven>ent 

than SAS. From Chicago. we 

offer daiiy service to Vilnius with 

just one hassie-free co^nection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure grves you a re'axed morn-

?ng arnvai f<x business or pleasure 

Wr^en you're ready to return. you'll 

enjoy same-day trave' back to 

Ch:cago through our Cooenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Econony Oass. you can be 

sure our service will be world<lass. 

and vyill al!ow you to amve rested and 

re'reshed - a» for a reasonable fare. 

F'nd out what a wond of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more mfor-

mation and special offers. visit 

our website at www.flysas.com. 

SK946 
SK744 

SK743 
SK<M3 

Ffwn 
Chicago 
StccK>»tm 
V*mB 
Copennagfr 

To 
CtOCrlhOl'Tl 

M M 
Coof^hao/" 

Chicjgo 

Dcparturc Time 
4 30om 
9-20 a n * l 
l?4Spr-
310pm 

AnivalTtme 
740am»l 
10-50 a - " ' 
2!5pm 
5 4 C c i 

. 

M *J '6mo£ 
Vt&onuo 

1921 m. 

8900 SOLTTJ .ysCHRR ROAU, W J U / W SPRINGS, ILLSMOIS TEk 708.839.1000 

i i WMĘ - tinto įvairiom* progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 S' 

» * » © * "V0 0 M 
60i*i1QOsvdŽių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kkkiMną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 

i 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

40 M 60 s-ačių 

"r**JtfA tfc d. 10 Žmonių orkestrai 
itt^^įįffi (galite pasitobulini 

100 *d13S svečių 

a*i*ri 

125ikį 175 svečiu 

StttttM 
225 8ti 550 svečių 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

. . . - .. . . . 
At idaryta 7 dienas savaitėje 

TO 
tnr 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, D 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

VELYKINIAI SIUNTINIAI Į 
LIETUVA LAIVU 

Priimam: -j kovo 14 d. kasdien 
7269 S. Harlem Are^ Bridg«nnew, TL 

60455 
Tel. 1-800-SP ARNAI; 1^00-772-7«24 

1554 Carmen Drive, Eik Grove 
Viliag*, IL 60007 

TeL 1-300-AMBER XP; 
1-80O-MM767 

Skambučiai i Lietuvą 8 c/min. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

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

TeL Raštinė 708-424-4425. 
i " 

5 l l s t o L I T H U A N I A 
fronv$0.21 

Gmslr«trttotr*ni«c*tft»wor1d-s«yfis^«iytJra». 
fiwhfformmtioncanhongI>i»ttoumP(mt 

l-«0fl-44^ft44S 
•ST*-TIKRAS KAIMIETIŠKAS 

SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. *V* - — v * 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3101 
arba per WOrld Wlde WCb: Mtctnpa Fmn Cheese Dany .Ine 
www.andrulischeese.com 4295 Miiuaton. Foono»n. MI 49410 

AM8ER CONSflUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas .̂ iding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

loti namų .emonto darbai. 
<tLkensed, insured, booded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - n upirksime 
Patekote j avariją ar 

sugedo auto. - suremontuorime 
Norite issiusti į Lietuvą 

-iisiųsime 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 i mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

CARE GTVERS NEEDED! 
English is requuired, experi-

ence and medical background. 
Salary $85-$ 150 per day. Jobs 

are in South Wisconsin, Pls. 
CaU 262-763-2615 . 

IeSkomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam-
btatipo6v.v., teL 708-652-2110. 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
i&vykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

T d . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MARQUE1TE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mutų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kaidien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; *ekmd. 
uidaryta. Antrad. ir bced. su-
tikalbeaite lietuviikai. 

3314VV.63SL 
Tel. 773-7764998 

GREIT PARDUODA 

Perkate aatomobif? 
Turite kredito problemų'' 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe'7 

Ką tik atvykot į JAV? 
N e p r a M c m ! 

Žemos automobiliu, kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GeMuHe sėst a i vairo Headtaa! 

(630) 207 2748 

RC/MAX 
REALTORS 

oncomim-sM 
IMK(7W42i-71M 

Man r/sn tu - stii 
RIMAS L.STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
f«%—A. _ ^ KKHECtK REALTORS 
V A n Į J a ) ^ | 7922 S.PUaski Rd. 

4365 SJ r̂char Ava. 5H. 
DANUTĖ MAYER 

773-284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmart R « g 
Realty Gnmp Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 66629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. •m-585-*100 Paacr 31i-3»S-03t7 
Fax 773-585-3997 

°5«a. Accont 
Homofindoro 

9201 S Cicero 
Osk Lavm, iffinois 60453 
Buslnssa (708) 423*111 
Voico Mai (708) 23^3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
RM. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąiiriin^ patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

2SSi 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-4S84678 

773-2*0-3484 
CdLtrf. 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ąr įkainoti 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MDCULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

TeL 630-964-5898 arba 
mobims 630-816-7114. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chfcago, IL. 
Tel. 773-927-9107. 

Kokybiškai atitekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso seneles, dažome, 

klojame plyteles, įrengiame 
rūsius. SkasaMntl Vladui, 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
T 7 V 9 2 S - 4 3 3 1 . 

ATTENTIONIMMKJRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent ResMence! 
For free informaUon call: 

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

Canada 
w w w immigration-service.com 

TIK 32c UZ MINUTĘ SKAMBINANT 
111ETUV\ LATVUĄ BEI UKRAINA 

2»t ESTU A 2Vr LENKU\ 17c MASKVA 

A TLArJJįC 

IPARDtlOOAME TELEFONU KORTELES 
DEl KsAME-SNĖS INfORMAfUOS 
TEI. I WWilV2l4S KVIESTI ERIKA 

• » * • m m^m^^^^tt^^t 
mmmammammmmmmmmmammm m m m m m į 

mailto:Pranset@aol.com
file:///3Hfes
mailto:neringai@yahoo.com
http://www.flysas.com
http://www.andrulischeese.com
http://immigration-service.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birute Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

AR MAN REIKIA TESTAMENTO? 
*Jaug ir dažnai visi ir visur 

kalba apie reikalą sudaryti 
testamentą. Bet, be kalbėjimo, 
retas žiūri \ testamento suda
rymą rimtai, arba, geriausiu 
atveju, tai atideda kitai die
nai. Lietuviai miršta vienas po 
kito, daugumas be testamen
tų. Gerai, jei yra šeima, vai
kai, anūkai, jie, sumokėdami 
advokatams ir teismams di
deles sumas pinigų sutvarko 
velionio turtą pagal gyvena
mosios valstijos įstatymus. O 
jei žmogus gyvena vienas, ne
turi giminių, tai šimtai tūks
tančių sunkiai uždirbtų ir su
taupytų pinigų, įsigyto turto 
atitenka miestui, valstijai. O 
tokių pavyzdžių mūsų lietuvių 
bendruomenėje yra nemažai. 

Šiandieną gyventi be rūpes
čių beveik neįmanoma. Mes, 
vyresni žmonės, viso gyveni
mo santaupas skirstome pen
sijai, savo vaikams ir tai nelai
mingai dienai-, kada tų san
taupų gali prireikti. Bet kada 
jūs surašote savo paskutinę 
valią — sudarote testamentą, 
tada jums atkris rūpestis, 
žinosite, kam visas jūsų sun
kiai uždirbtas, įsigytas ir su
taupytas turtas atiteks. Suda
rydami testamentą, mes tu
rime progą pamatyti ir susu
muoti, ką mes per gyvenimą 
pasiekėme, įsigijome ir kam 
visa tai norime po mūsų mir
ties atiduoti. 

Meavarbu, kiek yra kalbama 
ir įtikinėjama apie testamento 
reikalingumą, daug žmonių jo 
neturi. Pagal statistiką, Ame
rikoje 60 proc. žmonių miršta, 
neturėdami testamento. Kodėl 
taip yra? Atrodo, kad žmonės 
nesupranta testamento svar
bos. Kai kurie galvoja, kad jie 
dar nėra tiek seni, kad jiems 
reikėtų testamento. Kiti galvo
ja, kad gyvybės draudimas ir 
bendra žmonos/vyro turto nuo
savybė yra užtenkama sutvar-

I 

kyti turto reikalus po mirties. 
Dar kiti galvoja, kad, jam mi
rus, sutuoktinis automatiškai 
viską gaus. 

Tačiau tikrovė yra — jei nė
ra testamento, jūsų turtas bus 
išdalintas pagal tos valstijos, 
kurioje gyvenate įstatymus, o 
ne pagal giminystę ar jūsų 
norus. Kada turite testamen
tą, jūs, o ne teisėjai, turite ga
limybę nuspręsti, kas jūsų 
turtą gaus. Taip pat žinokite, 
kad procesas, pagal kurį teis
mas išdalina jūsų turtą, va
dinamas „probate", yra labai 
ilgas ir brangus. Per metus ar 
kelis, kol tas procesas — „pro-
bate" tęsiasi, paprastai apie 
50 proc. palikto turto gali ati
tekti mokesčiams ir legaliems 
mokesčiams. Sudarant testa
mentą, turite teisę pasirinkti 
žmones, kuriems norite pa
tikėti padaryti savo sveikatos 
ir turto sprendimus. Kai ku
riem žmonėm sudarymas tes
tamento atrodo yra labai 
brangus, o kiti galvoja, kad, 
sudarius testamentą, jie mirs. 
Bet taip galvoti nereikia. 

Čia yra keli klausimai ir at
sakymai, kurie padės jums su
prasti, kas yra testamentas ir 
kaip jis veikia. 

1. Ar kiekvienas mes turime 
turtą — „estate"? 

Taip, kiekvienas iš mūsų tu
rime kokį nors turtą. „Estate" 
šiuo atveju reiškia visus^ pini
gus, nekilnojamą turtą, inves
tavimus, pensijų planus, gy
vybės draudimą ir visą kitą 
turtą. 

tvarkymas kainuoja daugiau 
pinigų. Taip pat jūsų turtas 
gali būti didesnis, negu jūs 
galvojate. 

3.- Ar žmonėms, kurie neturi 
vaikų, yra reikalinga turėti 
testamentą? 

Taip. Testamentas sumaži
na „probate* išlaidas ir nerei
kalauja užstato. Testamente 
galite užrašyti turtą jūsų pasi
rinktiems žmonėms, tuo atve
ju, jei vyras ir žmona miršta 
kartu. Taip pat turto mokes
čiai gali būti įvairiai suma
žinami. 

4. Ar abu — vyras ir žmona 
— turi turėti atskirus testa
mentus? 

Taip. Yra labai svarbu, kad 
kiekvienas turėtų testamentą, 
nors jie gali būti visai tokie 
pat. 

5. Ar bendrai nuosavybei 
yra reikalingas testamentas? 

Taip. Dažnai žmonės galvo
ja, kad tuo atveju nereikia tes
tamento. Bendra nuosavybė, 
mirus vienam savininkui, gali 
būti labai apmokestinama, net 
gali būti apmokestinama do
vanų mokesčiais. 

6. Ar aš galiu pats pasira
šyti testamentą, ar būtinai 
reikia eiti pas advokatą? 

Jūs galite pats pasirašyti 
testamentą, bet, daug namuo
se parašytų testamentų, daž
nai teismo yra atmetami, kaip 
neteisingai surašyti. Niekas 
negali pakeisti advokato pro
fesionaliai surašyto testamen
to. 

7. Kas yra testamento vyk
dytojas — „executor" ir ką jis 
daro? 

Testamento vykdytojas — 
„executor" yra asmuo, kuris, 
jums mirus, išdalina jūsų tur
tą pagal jūsų paliktą testa
mentą — pagal jūsų norą. Tes
tamento vykdytoju gali būti 
jūsų sutuoktinis, artimas 
draugas, giminė arba jūsų 
banko „trust" departamentas. 
Geriausia, sudarant testa
mentą, atsiklausti advokato, 

tas dokumentas yra savo gi
minėms ar artimiems drau
gams, kad jie galėtų jūsų no
rus įvykdyti. 

9. Kur reikia laikyti testa
mentą? 

Vieną pasirašytą testamento 
kopiją palikite pas savo advo
katą, o kitą kopiją turėkite 
pas save, kad laiks nuo laiko 
galėtumėte patikrinti ir, rei
kalui esant, testamentą papil
dyti, pataisyti. 

10. Ar reikia padarytą testa
mentą kada nors pakeisti? 

Periodiškai jūs turėtumėte 
peržiūrėti testamentą ir, jeigu 
reikia, papildyti. Geriausiai 
surašyti testamentai pasens
ta, juos reikia keisti, keičian
tis jūsų gyvenimui. Pvz., pa
sikeitė jūsų vedybų stovis, pa
sikeitė jūsų finansinis stovis, 
arba pakeitėte norus, kam ir 
kiek turto paliksite. Šitokiam 
testamento pakeitimui jums 
gali reikėti tik mažo priedo — 
pataisymą parašyti, kuris va
dinasi „codicil*. 

Dažnai išsigąstami:, kad ad

vokatui už testamento surašy
mą reikia mokėti. Mes dirbo
me visą gyvenimą, taupėme, 
turtas siekia kelis šimtus 
tūkstančių, ar daugiau, bet 
nenorime sumokėti poros šim
tų advokatui už gero testa
mento sudarymą. Mirdami be 
testamento, ar su neteisingai 
surašytu testamentu, mes ga
lime daug rūpesčių ir vargo 
palikti savo vaikams ar gimi
nėms. O tie, kurie visai neturi 
vaikų ir giminių, jų turtas ati
teks miestui, valstybei ar dar 
kam, tiems, kuriems jūs tikrai 
nenorėjote jo palikti. Nelau
kite rytojaus. Rytojus niekada 
neateina. Nesakykite, kad ne
sate dar seni, žinokite, kad ir 
jauni miršta. Šiandien pat 
skambinkite advokatui ir susi
tarkite sudaryti testamentą. 
O gerų lietuvių advokatų, ku
rie jums padės sudaryti tes
tamentą, mes turime net ke
lis. 
i 

Naudotasi medžiaga iš „Kee-
nager News". 
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DEŠIMTIES IR AŠTUONIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. -A. t A. 
ONA POVILAS 

BURNEIKIENĖ BURNEIKIS 
1908 — 1990 1906 —1982 
Šv. Mišios už mūsų brangius Tėvus bus aukojamos 
Čikagoje, Tėvų Jėzuitų koplyčioje kovo 15 d. 8 vai. 
ryto ir Ktrkland, Washington, Šventos Šeimos 
bažnyčioje kovo 22 d. 
Draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už jų sielas. 

• - * 

Dukra Zita i r iftnug Romualdai su 
Šeimomis. 

2. Sako, aš neturiu daug pi
nigų ir nekilnojamo tuVto. Ar ką jis patars įgalioti testamen-
man vis tiek reikia testamen- to vykdytoju 
to? 

Taip, juo mažesnis turtas, 
tuo labiau yra svarbus testa
mentas. Tada turto padali
nimą galima greičiau sutvar
kyti. Be testamento ilgesnis ic 
komplikuotesnis palikimo 
I 

8. Ar reikia į testamentą [ra
šyti, kaip norėsite būti palai
dotas? 

Geriau yra surašyti atskirą 
dokumentą, kuriame jūs pasa
kote, kaip ir kur norite būti 
palaidotas. Pasakykite, kur 

Mūsų draugijos narei 

f • A.tA.L 
ANELEI ŽIEDIENEI 

mirus, sOnm" NEMUNIUI ir jo Seimai reilkiame gilią 
užuojautą.. 

: Detroito Lietuvos Dukterys 

' 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

: 
n 
I: 

Siųsdamas doleriu* savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

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

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje VVESTERNT UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, WESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: tel. 1-80O-325-6000 
www.vresternunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Thė faateat way to wnd money ivorldivide** 

A, t A. I 
BRONĖ VIKTORIJA 

REPEIKIENĖ 
ŠLAPKAUSKAITĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
š. m. kovo 9 d. 

Gimė Lietuvoje, Virbalyje. Amerikoje išgyveno 51 
metus. 

Nuliūdę liko: brolis Jonas Šlapkauskas ir jo sūnus 
Algimantas su šeima, mirusios sesers Anelės anūkai ir 
kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. 

Velionė priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai, 
Lietuvių Bendruomenei ir kitoms lietuvių 
organizacijoms. 

A-a. Bronė pašarvota sekmadienį, kovo 12 d. nuo 2 
iki 7 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės pirmadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų 
Velionė bus nulydėta 9 vai. ryto į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią ir po šv. Mižių už jos sielą 9:30 vai. 
ryto bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: brolis su šeima ir k i t i giminės. 

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

.DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
z z : SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkės* ir priemiesčiuose 
- Patarnavimas 24 vai. 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv .Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 S. S o u t h w e s t H w y , 
P a l o s H i l l s , IL 
708-974-4410 

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 

4336 Sol Cal'rfornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Htm in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALSAND SH1PMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK 9900 W 143 St 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-478-2345 
NATIONWIDE TOLLFREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

I 
VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

http://www.vresternunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šiandien, jei dar kas ne- « Juozo Mieliulio paroda 
galėjote įsigyti bilietų JSekly- „Erdvės kompozicija" atidaro-
čioje" į Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo dešimties 
metų sukakties ir literatūrinio 
konkurso premijų įteikimo 
šventę, juos galite gauti Jau
nimo centre prie įėjimo į salę 
jau 4 vai. po pietų. Šventes 
programa prasidės šį vakarą 6 

ma kovo 11 d., šeštadienį, 7:30 
val.v. Lietuvių dailės muzieju
je, Lemonte. 

Lietuvos iškilių solistų — 
Juditos Leitaitės ir Vladimiro 
Prudnikovo įtaigos jėga — 
preciziškas muzikinio teksto 
perteikimas. Solistams akom-

val. Savo dalyvavimu pagerb- pakoja patyrusi pianistė Ni-
sime mūsų tautos laisves ko- j ^ Ralytė. Šių trijų talentin-
votojų atminimą ir išgirsime ^ menininkų koncertas Čika-
labai įdomią, dar niekada ne- goje yyj^ ^ j , 26 d., sekma-
girdėtą programą. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, seklyčioje", kovo 15 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Nijolė Stankevičiūtė. 
Tema — „Šlapimo takų ligos". 
Nepraleiskite progos įsigyti 
daugiau žinių sveikatos reika
lais, ypač kai tas žinias turime 
progos išgirsti lietuviškai, kai 
mūsų nuoširdūs gydytojai au
koja laiką paskaitoms! Po pas
kaitos — bendri pietūs. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia-

Pasiruoškite atsipalai
duoti ir pasinerti ramybės 

dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami „Sek
lyčioje". 

Madų paroda, kurią ruošia 
„Žiburėlis", Monte88ori mo
kyklėlė, vyks sekmadienį, ko
vo 19 d., Pasaulio lietuvių cen
tre. Visus kviečiame į ši ypa
tingą susitikimą, kur galima 
bus pasigrožėti naujomis pa
vasarinėmis madomis, skaniai 
pavalgyti ir pagerbti mūsų 
šauniuosius abiturientus. Po
pietė prasidės 11:30 val.r. pa
bendravimu, po to vyks paro
da, pietūs, loterija. Užsaky
mus priima, D/una čyvienė tel. 
630-515-0264 arba Alė Lelienė 

Pasaulio lietuvių centro valdybos pirmininkas Kęstutis Ječius metiniame narių susirinkime (teikė padėkos žy
menis archyvo tvarkytojoms: Ramintai Sinkienei, Leonidai Kazenienei ir Marytei Černiutei. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

• „Laiškai Lietuviams" 50 
metu j u b i l i e j i n ė š v e n t ė 
įvyks Jaunimo centre balan-
džio 2 d., sekmadieni. Šv. 
MišioB 3 val.p.p., 4 vai. p.p. 
šventės programa ir vakarienė. 

• Almos fondui aukojo: 
Beverly Shorea Amerikos 
Lietuviu klubo Vasario 16 d, 
minėjimo proga—Frsnk Jaras, 
Highland, IN. $100; V. Jony
nas, Chesterton, IN, $100; dr, 

Bilietus galima užsisakyti Tėvų Vidas Noreika, Michigan City, 

būsenon, kai lankysite ir ap- tel 630-255MCJL 
žiūrinėsite tradicinį japonišką Šis sekmadienis - ypatin-
gėlių darželį ir sodą, ekspo- g a diena. Svč. M Marijos Gi-
nuojamą kasmetinėje Čikagos mimo parapijos bažnyčioje 
gėlių ir darželių parodoje. Pa
rodos* atidarymas - šį šešta
dienį, kovo 11 d., 10 val.r., 
paskutinė diena - kovo 19-oji. 
Parodą aplankyti galėsite pir-
madienį-šeštadienį nuo 10 
val.r. iki 8 val.p.p., sekmadie
ni - nuo 10 val.r. iki 6 val.p.p. 

Audriaus V. Plioplio meno 
darbų paroda „Neuroteologiįa: 
tfuVICristaus iki Cajsl'o" bus 
atidaryta balandžio 7 d. 6 vai. 
vakaro, dalyvaujant autoriui. 
Paroda veiks iki gegužės 7 d. 
Šią parodą menininkas skiria 
2000-osioms Kristaus gimimo 

Marouette Parke 3 val.p.p. 
vyks ekumeninės pamaldos, 
kurių metu-melsis ir lietuviai 
katalikai, ir liuteronai, ir re
formatai. Pamokslą sakys 
„Tėviškės" evangelikų liute
ronų parapijos klebonas vys
kupas Hansas Dumpys. Pa
maldose dalyvaus Pal. J. Ma
tulaičio misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
kun. Kęstutis Trimakas ir 
kun. Rimantas Gudelis. Po pa
maldų parapijos salėje bus 
malonus pabendravimas. 

Šv. Patriko dienos para-
metinėms ir 100-osioms me- das pietinėje Čikagos pusėje 
tinėms nuo to laiko, kai buvo vyks jau 22 kartą. Paradas 
išleisti neuroanatomo Santia-
go Ramon y Cajal'o straipsniai 
apie žmogaus smegenų žievės 
neuronų struktūrą. 

prasidės šį sekmadienį, kovo 
12 d., 12 vajb 103 gatvės ir 
Western Avenue sankryžoje. 
Renginys - nemokamas. 

Šv. Mišiomis kovo 19 d., ki
tą sekmadienį, 3 val.p.p. pra
sidės Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjų metinė 
vakarienė. Tėvų jėzuitų koply
čioje Mišias aukos kun. Ri
mantas Gudelis, giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, jiems akompanuos 
muz. Manigirdas Motekaitis. 
4 val.p.p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje kalbės ir visus 
pasveikins seselė M. Margare-
ta Bareikaitė, o meninę dalį 
atliks dr. Vilija Kerelytė bei 
muz. Algimantas Barniškis. 
Bilietus į šią seselių rėmėjų 
metinę šventę galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

Rimantas Dirvonis jau il
gus metus vadovauja Čikagos 
Akademinio sporto klubo „Li-
tuanicos" krepšininkams. Pas
kutiniaisiais metais šis klubas 
pasižymėjo jaunųjų krepšinin
kų ugdymu. Šio klubo eilėse 
dabar matome bent dešimtį 
įvairaus amžiaus jaunųjų 
krepšinio entuziastų — ber
niukų ir mergaičių komandų. 
Balandžio 19 d. šio klubo 14-
15 metų amžiaus berniukų 
krepšinio komanda pirmą kar
tą važiuos į Lietuvą, kad pa
žaistų ten su tenykščiai^ jau
nuoliais. Pats R. Dirvonis į 
tėvynę vyksta kiek anksčiau, 
kad galėtų paruošti geresnes 
sąlygas kitiems atvykstan
tiems čikagiečiams, kurių tar
pe bus ir suaugusiųjų paly
dovų. * 

JAV LB Švietimo tarybos 
paskelbti piešinių ir rašinių 
konkursai baigiasi kovo 31 
dieną. Visi darbai turi būti 
atsiųsti iki šios datos. 

Kad geriau pasirengtu
mėte Vienos valso pokyliui, 
nuo kovo 14 d. antradieniais 
Lemonte, PLC. rengiami šokių 
kursai. Informacija tel. 630-
690-4051. 

>na N»# 
„Septyni Jeruzalės var

tai" - šį lenkų kompozitoriaus 
K Penderecki kūrinį kitą sa
vaitę Chicago Symphony Cen
ter (220 S. Michigan Ave) at
liks Čikagos simfoninis orkes
tras, choras fr Alberto Mizra-
hi, istorinės Anshe Emet sina
gogos giedotojas. Kūrinį diri
guos pats kompozitorius, prog
ramoje taip pat išgirsite kom
pozitoriaus F. Schubert Simfo
niją Nr. 5. Koncertas vyks ko
vo 16 d. 8 val.v., kovo 17 d. 
1:30 val.p.p. ir kovo 18 d. 8 
val.v. Bilietus užsisakykite 
tel. 312-294-3000 arba „atsi
verskite" „Interheto" puslapį: 

www.chicag08ymphony.org 
„Maskvos solistu" ansam

blis, kuriam diriguoja ir altu 
groja žymus rusų atlikėjas Ju-
rij Bašmet, kovo 19 d., sekma
dienį, 3 val.p.pv koncertuos Či
kagoje, Chicago Symphony 
Center (220 S. Michigan Ave). 
Svečiai atliks Šostakovič, Čai-
kovski ir kitų kompozitorių 
kūrinius. 

Mindaugas Kavaliauskas 
iš Kauno, šiuo metu laikinai 
gyvenantis Cicero lietuvių tel
kinyje ir čia besiruošiantis 
magistro egzaminams, į Čika
gą atsivežė ir fotografijų. Jas 
anksčiau jau yra rodęs Lietu
voje bei Prancūzijoje. Kovo 24 
d. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre bus atidaryta pir
moji jo fotoparoda šiame kraš
te. 

Juuja Dantienė, gyv. Ex-
ton, PA, Draugo fondo įgalio
tinė Penn8ylvanijos valstijoje, 
nuolat skelbianti Draugo fon
do pavasario ir rudens vajus 
per Philadelphįjos lietuvių ra
dijo valandėlę, suranda laiko 
aplankyti apylinkės lietuvius 
ir iš jų gauti įnašus Draugo 
fondui. Draugo fondas yra 
dėkingas Julijai užjos pastan
gas šiais metais besiekiant 
milijono dolerių užbaigimo. 

FUTBOLININKAI IŠ 
LIETUVOS 

Smagu, kad JLituanica" su
silaukia paspirties iŠ futboli
ninkų, atvykstančių iš Lietu
vos. Jau salės futbolo pirme
nybėse matėme tvirtą vyrą — 
Laimoną Bytautą, kuris buvo 
vienu iš geresniųjų įvarčių 
mušėjų. 

Prieš pora savaičių atvyko ir 
kitas futbolininkas — Arūnas 
Sinkevičius, kuris, tikimės su
stiprins JLituanicos* eiles, 
prasidėjus žaidimams lauke. 

Jėzuitų raštinėje (savaitės 
bėgyje tarp 9 vai. ryto iki 1 vai. 
p.p.), skambinant telefonu 
773-737-8400 arba paštu ra
šant „Laiškai Lietuviams", 
2345 W. 56 St., Chicago, IL 
60636. Bilietu kaina $25. 

• A. a. dr. agr. Antano 
Virbicko atminimą pagerb
dami, aukojo Lietuvos vai
kams: ponai Sereikai, Rama
nauskai, N\jolė Pupienė, Miku-
čiauskai, Frame Warehouse 
darbininkai, Milda Jakštienė, 
Baltrušaičiai, Valerija Čepai
tienė ir Giedrė, Aleksas Smilga, 
Meilei, Buntinai, Julia Smil-
gienė, Rudaičiai, Bematavičiai, 
Serapinai, Matoniai, Oscar 
Charles šeima, Kriaučiūnai, 
Brazdžiūnai, Gruodžiai ir Eleo
nora, Braan Weigel, Halina 
Bagdonienė, Irena Radienė. Ii tuvoje. Šie Amerikos lietuviai, 
viso $860. Reiškiame užuojauta pratęsdami paramą kitiems 

IN, $50. Iš viso $250. Alinos 
vardu aukotojams dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Taz ID 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siusti 
2711 West 71 Street, Chi
cago, IL 60829. 

• Lithuanian Merey I i f t 
įvertina visas aukas ir džiau-
giasi turėdama daug gera
širdžių rėmėjų. Aukos gau
namos įvairiomis progomis. Dr. 
& Mrs. Edward Kwedar, 
Springfield, IL, paaukojo $200*, 
taip pat Aldonna J. Ugenas, St. 
Petersburg, FL, paaukojo $200. 
Ačiū rėmėjams. 

• Daug Amerikos lietuviu 
remia vaikus-nailaiciusLie-

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 63*d STREET 

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

PRASIDĖJO BAIGIAMASIS PAVASARIO 
VAJUS 

Su ankstyvu gamtos pavasa- pirmąja „kregžde atskrido" 
riu Čikagoje nuo kovo pirmos Brighton Parko lietuvių namų 
dienos prasidėjo ir baigiama- savininkų draugija, per Vik-

velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiui globos" komite
tas , 2711 West 71 Street , 
Chicago, IL 60829. 

• Eugeni ja Bartkus iš 
Bloomfield, CT, paskyrė $200 
auką vaikų gydymui nuo džio
vos. Lietuvoje sergantys vai
kučiai bus dėkingi už jiems 
suteiktą pagalbą. Lithuanian 
Merey I i f t reiškia padėką. 

• Sofija Mickevičienė, 
Michigan City, IN, globoja dvi 
mergaites Lietuvoje. Pratęs
dami paramą kitiems metama, 
atsiuntė $300.Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 00629. 

• Eucharistinis kongre
sas Lie tuvoje! Ši speciali 
kelionė įvyks š.m. gegužės 29— 
birželio 14 d. Sudaryta labai 
įdomi programa, keliaujant 
retai turistų lankomomis vie
tomis. Dėl informacijos ir re
gistracijos skambinkite Ame-
rica Travel Service, 706-422-
3000. 

metama, Lietuvos vaikams 
atsiuntė po $150: Vincas ir 
Teresė Urbaičiai, Mayfield Hts., 
OH, Donatas L. Kisielis, Upper 
Darby, PA, Cristopher ir Kim-
berly Pakštys, McLean, VA, 
William Unakis, Morton, IL, 
Sigutė Mikrut, Lake Bluff, TL, 
Jonas ir Virginia Dainauakai, 
Woodridge, TL, Irene Vinclovas, 
Mayfield Vlg, OH, Raymond ir 
Barbara Clow, Mkldletovn, CT, 
Anna ir Anthony Panehari, 
Seltzer, PA, Rita Sauers, Le-
vittown, PA, Hartfordo Skautų 
ir Skaučių tuntas. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gerie
siems rėmėjams! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komite
tas, 2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite 8 t . 
Casimir Memorialą, 8914 W. 
l l l t h St. Turime didėlį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir jafti-

sis Draugo fondo lėšų telkimo 
pavasario vajus. Kodėl baigia
masis? Todėl, kad šiais metais 
baigiasi šimtmetis, užsibaigs 
ir antras tūkstantmetis. Taigi 
šiais metais reikia užbaigti ir 
milijoną dolerių,Draugo fonde. 
Jei per šešerius metus Draugo 
fondui sudėjome 900,000 dole
rių, per šiuos metus turėtume 
nesunkiai užbaigti milijoną ir 
sušukti „Valio"! 

Jau pasirodė pirmosios pa
vasario vajaus „kregždės" su 
pirmaisiais ir papildomais 
įnašais. Ta pati pirmoji 
„kregždė" buvo iš toli toli. Iš 
mūsų tėvynės. Iš Vilniaus. Gy
venusi ilgai mūsų padangėje, 
o dabar — Vilniuje. Dr. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai. Pa
vasarį nešantys Lietuvai iš 
saulėtos Floridos. Dar daug 
pavasario „kregždžių" reikia 
Draugo fondui, kad užbaigus 
milijono piramidę kaip tą liz
delį savoje pastogėje. 

Neseniai iškeliavo Draugo 
fondo pavasario vajaus laiškai 
mūsų organizacijoms. Toms, 
kurios jau yra Draugo fondo 
nariais ir toms, kurios labai 
kviečiamos į narius bei Drau
go fondo garbės narius. Čia 

torą Utarą atsiuntusi 200 do
lerių, užbaigiant tūkstantinę 
ir tampant Draugo fondo gar
bės nariais. Nemažai Draugo 
fondo narių savo įnašais yra 
beveik pasiekę tūkstantinę. 
Visus kviečiame šiais pasku
tiniais Draugo fondo metais 
pasiekti tūkstantines ir likti 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 500 doleriu: 
Dr. Adolfas ir Jadvyga Da

mušiai, iš viso 500 dol., Vil
nius, Lietuva. 

Antanina Vasiukevičienė, 
a.a. Juozo Vasiukevičiaus mir
ties trečias metines minint, 
garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Chicago, IL. 

Su 200 doleriu: 
Kun. Leonardas Musteikis, 

garbės narys, iš viso 1,000 
dol., Chipley, FL. 

Dr. Augustinas Laucis, gar
bes narys, iš viso 2,400 dol., 
Mount Olive, IL. 

Brighton Parko liet. namų 
savininkų dr-ja, garbės na
riai, iš viso 1,000 dol., Chica
go, IL. 

• 

Su 100 doleriu: 
Raimundas Grigaliūnas, 

garbės narys, iš viso 1,500 
dol., Forest Park, IL. 

Vytautas Graužinis, garbės 
narys, iš viso 1,000 dol., El-
gin, IL. 

Albinas ir Gražina Reškevi-
čiai, garbės nariai, iš viso 
1,100 dol., Omaha, NE,. 

Marija Ročkuvienė, garbės 
narė, iš viso 1,200 dol., Chica
go, IL. 

Saulius Šimoliūnas, **" rbės 
narys, iš viso 1,207 dol., De-
troit, MI. 

Emilija Gaškienė, iš viso 
600 dol., Chicago, IL. 

Jonas ir Marija Šimoniai, iš 
viso 410 dol., Santa Barbara, 
CA. 

Irena Mazurkiewicz, iš viso 
600 dol., No. Riverside, VL. 

Nemira Šumskienė, garbės 
narė, iš viso 1,500 dol., Chica
go, E.. 

Algis Arvydas, iš viso 450 
dol., Elgin, IL. 

Bronius Krokys, iš viso 200 
dol., Philadelphia, PA. 

Vincas Jonikas, iš viso 100 
dol., Hot Springs, AR. 

Su 50 doleriu: 
Joseph Dauparas, iš viso 50 

dol., Chicago, IL. 
Kęstutis Ječius, iš viso 450 

dol., Villa Park, rL. 
Petras Beinarauskas, iš viso 

345 dol., Chicago, TL. 
Su 20 doleriu: 
Teodora Zailskas, iš viso 860 

dol., Cicero, IL. 
Irena Messenger, iš viso 20 

dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

SUDIEV SALĖS FUTBOLUI ČIKAGOJE! 
Kovo 5 d. JJtuanicos'' futbo- šykštokas. Tačiau atsiradus 

lininkai jau paskutinį kartą 
susirinko į šios žiemos salės 
futbolo pirmenybių vietą — 
„Odeum" pastatą Villa Park 
miestelyje, Čikagos šiaurės 
vakariniame priemiestyje. De
vintojo rato rungtynės prieš 
vokiečių „Schwaben" nebuvo 
labai sėkmingos, nes nusileis
ta 3-4, nors buvo tikėtasi per
galės arba bent lygiųjų. 

Tačiau, net ir laimėjimo at
veju, pirmenybių lentelėje bū
tų atsistota tik viena vieta 
aukščiau. O pralaimėjus, buvo 
pasitenkinta šeštąja vieta iš 
dešimties komandų. Įdomu, 
kad tokia pati vieta užimta ir 
pernai, nors tada buvo surink
ta 11 taškų, o šiemet pasiten
kinta dešimčia. 

Praėjusio sekmadienio susi
tikimas buvo labai permainin
gas. Po pirmame kėlinyje įsi
leistų trijų įvąrtuj, po pertrau
kos išėjus \ aikštę, mūsiškiai 
tarsi atgimė iš naujo. Čia du 
kartus pasižymėjo Virgis Žu-
romskas, o dar vieną pridėjo 
Gytis Kavaliauskas. Buvo vil
tis, kad mūsiškiai įspaus ir 
ketvirtąjį. Tačiau išėjo at
virkščiai. Po labai abejotinos 
baudos mūsiškiams, ir dviems 
minutėms nobaudua J-itua-
nicos" žaidėją, vokiečiai tuo 
pasinaudojo: įmušė įvartį ir 
rezultatą persvėrė savo nau
dai. 

Kaip ir anksčiau, silpnokai 
dirbo „Lituanicoa" gynėjai, o 
taip pat ir vartininkui buvo 
juoda diena. Ką gi darysi, kad 
mūsiškiams likimas buvo 

šeštoje vietoje tarp geriau
siųjų Čikagos ir apylinkių ko
mandų yra visai neblogas pa
siekimas. 

Nugalėtojais tapo JVIaroons" 
su 21 tašku, o antroje vietoje 
liko „Kickers", surinkusi 17 
taškų. I pirmąją diviziją iškri
to „Green-White" (7) ir 
„Wings" — 5 taškai. 

Dabar JLituanicos" futboli
ninkai turės 6 savaičių per
trauką ir tik balandžio 16 d. 
namuose (Lemonte) žais pir
mąsias pavasario rato rung
tynes lauke. Mūsiškių varžo
vas bus lenkų „Lightning" vie-
nuolikė. 

Atvyks Lietuvos 
futbolo komanda 

Taip pat iš Lietuvos laukia
ma Kauno „Žalgirio" futbolo 
komanda, kurią paviešėti ir 
parungtyniauti JAV-se kviečia 
Čikagos JLituanicos" vadovy
bė. Kai tik kelionėn pasiruošę 
žaidėjai gaus JAV vizas, bus 
galima sudaryti varžybinę 
programą ir ją pranešti skai
tytojams. 

Metinis susirinkimas 
Jau artėja metinis JLituani

cos" futbolo klubo narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Jis vyks 
kovo 19 d., 1 vai. po pietų Pa
saulio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. Jame bus renka
ma nauja klubo vadovybė, bus 
aptarta daug svarbių klau
simų. Jų tarpe padiskutuoti ir 
šių metų rudenį numatytą 
JLituanicos" 50 metų sukaktu
vinį pobūvį. 

(ak.) 

ADVOKATAI 
•tLFeyaum 

itLsff-aavNat 
batovtfkai). Mw jo«j 

į tVltAte «V. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

•Ml&TrorSt, 
ChJcafo, IL tOtSS 

•akmadieniaia 10:30 vii. ryte 
liatavilkoa pamaUoa 

ir Mkmadmoh* mokykla 

TsL 

kinti, kad jis padarytas, kaip 
• Namams pirkti paako- jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 

los duodamos mažais manėsi-. Lilija h* Vilimas NelsonaL 
niais įmokėjimais ir prieina- TeL 773-383-6335. 
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, , 
2212 West Cermak Road.. 
TeL (773) 847-7747. wmą 

. . 40 rottn patirtis ir umftaiu 
• D Ė M E S I O ! V I D E O A P A - natamas autottobffių avarijų, 

RATŲ 8AVLNBIKAII Nore- «»n»nialRtniaH!ta*irkt.bjrlo»e. 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3633 S. Archer Ave^ Chica
go, IL 60622. Tel. 773-927-
9021.8av. Petras Bernotas. 

• JPKN8TNINKO" iurna-
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitia, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
8t., Chicago, IL 60629, teL 
778-476-2666. Prenumerata 
metama: JAV-bėse, $16, kitur 
$26. Ūkana 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• BALTIC MONUMENTB, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na-
mus 

• Automobilio, namu irt 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 8 . Kedsie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60606-
2326. TeL 706-422-3466 (st.), 
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