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Jis prisikėlė! Džiaukimės ir būkime linksmi!
Lietuvos energetikos
ministras išvyko į
Maskvą

Lietuva gerai vykdo Europos
Sąjungos prekybos sutarti
V i l n i u s , balandžio 2 d.
(AGEP) — Lietuvos ir Europos
Sąjungos Laisvos prekybos su
tarties Jungtinis komitetas
labai palankiai įvertino susita
rimo vykdymą ir Lietuvos integracijos į bendriją pastangas.
Pasak Lietuvos delegacijai
susitikime Briuselyje pirma
dieni vadovavusio sekretoriaus
Algimanto Rimkūno, Europos
Komisijos atstovai neturėjo
rimtesnių pretenzijų Lietuvai, o
į daugeli pageidavimų, pavyz
džiui — dėl alkoholio importo
apribojimų atšaukimo bei tari
flnių kvotų ES žemės Ūkio pro
dukcijai nustatymo — Lietuva
jau galėjo atsakyti teigiamai.
Europos Komisijai susitikime
atstovavo ryšių su Vidurio
Europa direktorius Spike
Brower. Jame taip pat dalyvavo
penkiolikos ES valstybių
delegacijų atstovai.
Po susitikimo paskelbtame
pranešime spaudai Jungtinis

komitetas sveikina Lietuvos
pažangą, vykdant politines.
ekonomines ir socialines refor
mas. Pasak pranešimo, Lietuvos
ekonomijoje po 1994 metų ryš
kėja atsigavimo ženklai.
Pranešime taip pat pabrėžia
mas partnerių pasitenkinimas
smarkiai išaugusia tarpusavio
prekyba. Lietuvos eksportas j
ES šalis nuo 1994 iki 1995 metų
išaugo 859c, importas — 88^.
Europos Sąjunga dabar yra di
džiausias Lietuvos importo
šaltinis.
Komitetas taip pat išreiškė
pasitenkinimą santykiais su
Lietuva daugelyje bendra
darbiavimo sričių, įskaitant
muitus ir konkurenciją. ES
atstovai labai palankiai įvertino
Lietuvos pastangas koordinuoti
įvairių žinybų veiklą, kurios
tikslas yra pasiruošti narystei
Europos Sąjungoje, bei teisinės
sistemos pertvarką pagal ES
standartus.

V i l n i u s , balandžio 3 d.
(AGEP) — Energetikos minist
ras Saulius Kutas trečiadienį
išvyko į Maskvą, kur ketvir
tadienį susitiks su Rusijos dujų
bendrovės Gazprom prezidentu
Reni Viachirev.
S. Kutas korespondentui sakė,
jog bus deramasi dėl skolų už
dujas grąžinimo. Ministras Gazpromo vadovui įteiks atsiskai
tymo grafiką, pagal kurį numa
tyta visą reikalaujamą skolą
sugražinti per dvi savaites.
Iš 45 milijonų litų (11.25 mi
lijonų doleriui, kuriuos Rusija
pareikalavo grąžinti iki balan
džio, jau sumokėta 16 milijonų
litų. „Per šią ir kitą savaitę mes
grąžinsime dar 29.13 milijonus
litu", sakė S. Kutas.
Grafike numatyta mokėti sko
la dalimis: balandžio 5 dieną
pervesti 6 milijonus litų,
balandžio 10 d. — 12 milijonų ir
balandžio 11 d. — 13 milijonų
Ktų.
Skolų mokėjimo šaltiniai bus

Lietuvai kelias integruotis
į Europos Sąjungą laisvas

biudžeto kompensacijos Lietu
vos Dujų bendrovei, taip pat
nuosavos Lietuvos Dujų ir
Lietuvos Energijos lėšos.
Saulius Kutas neatmetė gali
mybės, kad grafikas nepaten
kins Gazprom vadovo, ir jį teks
koreguoti. Be to, bus tariamasi,
kaip sumokėti visą Lietuvos
skolą. S. Kutas ketina siūlyti
kitokius skolos apmokėjimo bū
dus, kurių jis nenorėjo įvardin
ti.
Kaip žinoma, Lietuvos Dujų
bendrovė Gazprom įmonei yra
skolinga daugiau, nei 40 mili
jonų dolerių, kuriuos Rusijos
dujininkai reikalauja grąžinti
iki gegužės 1 dienos. Dėl skolų
tiesioginis dujų tiekimas Lie
tuvos Dujoms nutrauktas vasa
rio viduryje.
S. Kutas neketina susitikti su
Rusijos premjeru Viktor Černomyrdin. Apie tokio susitikimo
galimybe praėjusią savaitę kal
bėjo premjeras Mindaugas Stan
kevičius.

Rusija nenori trauktis iš
Rytų Europos

nei per penkerius metus Lietu-.
(,usia\o Dorė (18.J2 lrtS3 m.)
va padarė lemiamą pažangą, at- ,,Jis prisikėlė! Jo cia nėra.'
kurdama teisinę valstybe bei
Vilnius, balandžio 2 d. (LA) — jos priešiškumas NATO plėti
Auštant pirmajai savaites dienai, Marija Magdaliete ir kita Marija ėjo aplankyti kapo.
pasukdama rinkos ekonomikos
„Lietuvos aido" redakcijos skil mui verčia Vakarus delsti. At
... Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmeni ir atsisėdo ant jo. ...
kelius, pranešė Lietuvos pre
tyje apžvelgiamos problemos, virkščiai — Vakarų dvejonės šį
Angelas tarė moterims: „Nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo
zidento atstovė spaudai.
susijusios su NATO plėtimu, priešiškumą tik stimuliuoja".
nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs ... Skubiai duokite žinią jo
Panašiai vertinama ir Lietu
mokiniams".
(Mato
28:1-2,
5-7)
Lietuvos siekimas jungtis į
Prancūzijos prezidentas tikis,
vos
vadovų pozicija. Anot
kolektyvinio
saugumo
sistemą
kad palankūs politiniai Lietu
straipsnio, „sprendžiant iš
ir
Rusijos
pastangos
priešintis
vos ir Prancūzijos ryšiai išsi
socialinės saugos sistemą, kuri
užsienio reikalų ministro Povilo1
plėtos ir į ekonominius.
galėtų pati save išlaikyti. Pir NATO plėtimui.
Pasak straipsnio autoriaus V. Gylio pokalbio su Reuters (žinių
miausia B Kavalsky pasiūlė
Lietuvos prezidento ir Pran
Daugirdo,
„ne karinė NATO agentūros korespondentu), Lie
padidinti pensinį amžių ir
cūzijos Senato pirmininko susi
tuvos pareigūnai jau susitaikė
Susitikimo metu buvo susitar
Vilnius, balandžio 3 d. (Elta,
nemokėti pensijų dirbantiems grėsmė, o Rusijos nenoras
tikime kalbėta apie Lietuvos už
su tuo, kad liekama 'už borto',
ta,
kad
iki
balandžio
20
d.
pensininkams. Prezidentas ma trauktis iš Vidurio ir Rytų
sienio politiką, santykius su — Antradienio vakarą preziden
ir pripažįsta, kad Baltijos
Lietuvos
valdžia
priims
galuti
no, kad pirmiausia reikia su Europos yra tikroji jos pasi
kaimynais, aptartos Lietuvos tas Algirdas Brazauskas susiti
valstybių priėmimas į NATO
nius
sprendimus,
ką
daryti
su
priešinimo
priežastis.
Lygiai
rasti priemonių, kaip surinkti
stojimo į NATO ir tapimo ES ko su Pasaulio Banko Europos
yra
ne pats opiausias klausi
taip
vadinamais
..problemi
taip
pat
vidurio
europiečiams
ir Centrinės Azijos šalių depar
mokesčius iš tų 400,000 šalies
nare galimybės.
mas".
niais'"
bankąis,
o
Pasaulio
Ban
nėra
naujiena,
nei
tai,
kad
Rusi
tamento direktoriumi Basil Ka
Taip pat kalbėta apie dvišalių valsky. Pagrindinis jo vizito kas atsiųs -avo misiją, kuri piliečių, kurie, pasak jo, visai
politinių bei ekonominių ryšių tikslas — aptarti Lietuvos vy patars, kaip tuos sprendimus nemoka mokesčių valstybei arba
moka labai mažai, tuo skurdin
plėtojimą, Prancūzijos versli riausybės ir Pasaulio Banko pa geriau įgyvendinti.
dami socialiai remtinus žmones.
ninkų aktyvesnį dalyvavimą rengtą struktūrinio suregulia
Basil Kava'sky siūle padidinti
Lietuvos ūkiniame gyvenime, vimo paskolos programą.
energetinių išteklių tarifus, kad
lietuvių specialistų tobulini
Sumažinta Lietuvos
Vilnius, balandžio 2 d. (LA) — bet ir teismams". „Visko per
Susitikime prezidentas, kalbė jie vartotojams kainuotų tiek,
mas! Prancūzijoje.
damas apie dabartine Lietuvos kiek yra verti. Prezidentas Banko valdytojo alga „Lietuvos aide" išspausdintas tekę, nieko nebijantys, ministe
Narcizo Rasimavičiaus straips rijos ginami susidėję su nusikal
ekonominę padėtį, sakė, kad ji sutiko, kad tai reikėjo padaryti
tėliais jie ir toliau vadovauja šių
nėra tragiška. Praėjusių metų jau seniai, bet valstybė, supras
V i l n i u s , balandžio 2 d. nis, kritiškai komentuojantis
dienų policijai, o atvykusius
padėtį
Lietuvos
policijoje.
Pasak
pabaigoje kilusi kai kurių dama sunkia žmonių padėtį, pri 'AGEP) — Lietuvos Seimas ant
praktikon Policijos akademijos
jo,
„valdžia,
kurios
policininkai
siėmė
Šią
naštos
dalį
sau.
bankų krizė buvo gera pamoka,
radienį patvirtino Lietuvos
muša ir net kankina tą valdžią auklėtinius stengiasi padaryti
padarytos labai rimtos išvados
Pasak Pas« ilio Banko atstovo, Banko valdybos pirmininko
V i l n i u s , balandžio 2 d. siūlymas — atsiskaitymo su ir priimti svarūs sprendimai
išlaikančius žmones — bloga panašius į save", rašoma apie
socialinės assaugos sistemoje atlyginimą. Jis bus lygus 8
buvusius milicijos, o dabar poli
(AGEP) - Pasak Lietuvos Pra partneriais liberalizaviams.
įstatymdavystėje, kadrų poli būtini rimti pertvarkymai. Jis vidutiniams darbo užmokes- valdžia.
cijos
viršininkus.
monininkų Konfederacijos pre
Išplėstiniame konfederacijos tikos bei bankų priežiūros sri
Anot Rasimavičiaus, tiesiog
siūlo sukur Lietuvoje tokią čiams.
zidento Bronislovo Lubio, iš 28 prezidiumo posėdyje Bronislo tyse.
gaila dr. K. Bobelio, kuris nuo
Už šį prezidento Algirdo Bra
KALENDORIUS
vyriausybei ir Seimui pateiktų vas Lubys antradienį kolegoms
širdžiai gina Lietuvos interesus
zausko pasiūlytą projektą bal
pramonininkų projektų premje sakė, kad naujasis finansų
Europos organizacijose, nežino
savo 47 Seimo nariai; prieš buvo
B a l a n d ž i o 5 d.: Didysis
ras Mindaugas Stankevičius ne ministras ir Lietuvos Banko
damas, kad šalies prokurorų pa
3 parlamentarai ir 23 susilaikė.
atmetė nė vieno. Jis atsargiai valdybos pirmininkas jau ne
sitarime pagaliau pripažinta, penktadienis. Vincentas, Krės
Vasario mėnesį vidutinis dar
įvertino tik siūlomą mokesčių prieštarauja atsiskaitymui JAV
jog policijoje mušami ir kanki cencija, Žyginte, Rimvydas.
bo užmokestis buvo 613.84 lito,
1941 m. mirė ministras Mar
normą.
doleriais. Šia valiuta su part
nami žmonės".
V i l n i u s , balandžio 2 d. laivus Karą aifčiaus žvejybos todėl dabartinis Lietuvos Banko
tynas
Yčas.
Pramonininkai pageidauja, neriais būtų galima atsiskaityti
Tokių atvejų, „kai įtariamieji,
(AGEP) — Du Lietuvos žvejybos saugos insp< storiai užtiko Ru valdytojas Reinoldijus Šarkinas
B
a
l
a
n d ž i o 6 d.: Didysis
kad visų mokesčių našta būtų tik pagal valiutinių sąskaitų
teisiamieji, nuteistieji, sulai
laivai MRTK 1010 ir MRTK- sijos zonoje, ^et dėl blogų oro gaus 4,910.70 litų.
šeštadienis.
Sikstas, Celestinas,
ne didesnė kaip 40%. Kitas jų operacijas.
kytieji buvo sumušti, su išsuki
1003, kurių registravimo uostas sąlygų išsila ointi į šiuos laivus
Vidutinis
darbo
atlyginimas
Daugirutis,
Žintautė. 1609 m.
Norma atsiskaitymams gry iš karto nebuvo nustatytas, pa nepavyko. Lietuvos žvejai, pa
nėtais sąnariais atsidūrė kalėji
gali kas mėnesj keistis ir jį mo ligoninėse", straipsnio auto Alsėdžiuose mirė vysk. Merkelis
naisiais
pinigais
—
litais
turi
Šiauliuose nuo sniego
žeidė Rusijos ekonominę zoną matę artėj^tį inspektorių apskaičiuoja Statistikos depar
Giedraitis, lietuvių raštijos rė
būti padidinta arba neribojama. Baltijos jūroje.
laivą, liovė- žvejoję ir pasi- tamentas. Sausio mėnesį Lie riaus duomenimis, kone dešimt
sugriuvo pastatas
mėjas.
tūkstančių,
ir
,
juos
ištirti
reikia
Pasak konfederacijos prezi
Praėjusį savaitgalį Lietuvos traukė į Lif' įvos zoną
tuvos Banko valdytojo pir nedelsiant".
Balandžio 7 d.: Velykos Do
Vilnios, balandžio 2 d. dento, premjero nuomonė pa
Kaip pare kė Vakarų Balti mininko atlyginimas pagal tokį
(AGEP) - Antradienio naktį lanki ir siūlymui netaikyti nimo sumažino naštą pramonei
Apie policijos vadovus sako natas, Hermanas, Minvydas,
Šiauliuose iki pamatų sugriuvo pridėtinės vertės mokesčio daugiau kaip 400 milijonais jos žvejybo- vandenų saugos nutarimą būtų siekęs 5,096 li ma, jog „neretai jie diktuoja Kantaute 1882 m. gimė rašyto
rekonstruojamas imtynių spor įvežamoms naujoms technologi litų, o kitos įstatymų pataisos valdybos inspektorius Jurij tu.
savo valią ne tik prokurorams. jas Antanas Vienuolis. Pasauli
Maslov,
Lie
ivos
žvejai,
netu
nė Sveikatos diena.
Šis
bei
a
n
t
r
a
s
i
s
S
e
i
m
o
to salės pastatas. Nukentėjusių joms. Galbūt, jo nuomone, pa sutaupytų gamintojams apie 1
rintys
leidimų
žvejoti
Rusijos
nutarimo
punktas,
draudžiantis
Balandžio 8 d.: Velykų pir
milijardą
lėšų",
teigė
kal
vyks „prastumti nutarimą ir dėl
nėra.
ekonominėj'
'Onoje,
pirmą
kar
Lietuvos
Banko
valdybos
pir
bėjusieji.
madienis.
Valteris, Dionyzas,
—
J
A
V
komercijos
sekreto
Kaip korespondentui sakė mažesnių žemės mokesčių". Šį
tą
šiais
met
.
p
a
ž
e
i
d
ė
žvejybos
Julė,
Girtautas,
Matą. Lietuvos
rius
Ron
Brown
ir
32
su
juo
skri
mininkui
mokėti
papildomus
projektą
baigia
rengti
Pramonės
Šiaulių miesto savivaldybės ci
„Todėl nevenkite bendrauti ir
taisykles.
K
a
aliaučiaus
žvejy
Bažnytine
provincija
įkurta
dę
JAV
valdžios
pareigūnai
ir
priedus
bei
premijas,
maždaug
vilinės saugos skyriaus vedėjas ir prekybos ministerija.
išgerti bokalą alaus ir su savi
bos apsaug' - organai rengia perpus sumažina R. Šarkino at verslininkai buvo užmušti tre 1926 metais.
Antanas Badauga, avarijos prievaldybių
bei
„gubernijų"
val
Konfederacijos prezidiumas
Balandžio 9 d.: Velykų ant
iaetys tiriamos, tačiau manoma, savo įtakos valdžios parei džia. Dalis mokesčių priklauso protokolą dei to, kad Lietuvos lyginimą, palyginti su atlygi čiadienį Kroatijoje, JAV oro pa
kad pastatas neatlaikė naktį gūnams neslėpė. „Vien laimė tik nuo jų", agitavo kolegas B laivai pažeis žvejybos taisyk nimu, kurį gaudavo buvęs val jėgų lėktuvui, kuriame jie skri radienis. Marija Kleopienė Akales.
do, nuklydus nuo kelio audroje. cijus, Kleopas, Aurimas, Dalia.
dytojas Kazys Ratkevičius.
iškritusio gausaus sniego.
jimas dėl delspinigių panaiki- Lubys.

V i l n i m , balandžio 2 d.
(AGEP) — Prancūzijos preziden
tas Jacque8 Chirac užtikrino
ypatinga savo šalies dėmesį,
kad Lietuva taptų pilnateise
Europos Sąjungos nare.
Gruodžio mėnesį Lietuva ofi
cialiai pateikė savo Kandidatūrą
tapti Europos Sąjungos nare, ir
dabar kelias Lietuvai „integ
ruotis į išplėstą Europos Sąjun
gą laisvas, kaip užfiksuota Mad
ride įvykusio ES pasitarimo do
kumentuose", pažymima Pran
cūzuos prezidento laiške Lie
tuvos prezidentui Algirdui Bra
zauskui.
Laišką antradienį įteikė su
vizitu Lietuvoje apsilankęs
Prancūzijos Senato pirmininkas
Andrė* Monory.
Prezidento J. Chirac laiške iš
reikštas pasitenkinimas vis
glaudesniais abiejų šalių ry
šiais, pabrėžiama, kad mažiau

Pasaulio Banko atstovas siūlo
mažinti socialines išlaidas

Prokurorai pripažino, kad
policija kankina suimtuosius

Premjeras neatmetė
pramonininkų siūlymų

Lietuvos žvejybiniai laivai
užtikti Rusijos zonoje

2

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 5 d.

DRAUGAS
(U8P8-*141000)

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO

THE UTHUANIAN WORfcD WIDE DAILY
Publuhed daily escapt Sundaya aad Monday*, legal Holidaye, ta*
Tueedays follotring Monday obsarvance ot legal Houdaya aa w«U aa Dac.
26th and Jau 2od bjr 9a* Lithuanian Cathoiic Press Society. 4646 W. 63rd
Street. Chicsjo, IL 60629-5589
Second claas postage paid at Chicago. IL and additional mailing ofliee*.
Subecription ftataa: $96.00. Foreian countrie* 9110.00
Postmaster Ssnd aaVn-ess chaną** to Draugaa - 4646 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 60629.
Pašto išlaide* malinant, pakvitavimai ui gauta* prenumerata*
nesiuntiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno (kaitytojo adreao, gavua it
jo mokesti, paiymima. iki kada yra užsimokėję*.

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

Sveikiname!
Prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai sveikinu visą ateitininkų
šeimą — Tėvynėje ir už josios ribų, linkėdamas
skaidraus
pavasariško džiaugsmo ir sielos ramybės. Šia proga atsiverkime
didžiajai gyvybės paslapčiai ir su pasitikėjimu sekime
mirtį
nugalėjusiojo mūsų Vado kvietimą nuolat atsinaujinti dvasioje ir
ryžtingai Jį liudyti savo aplinkoje.
Kun. dr. Valdemaras
Cukuras,
Ateitininkų federacijos Dvasios vadovas

Nugalėjęs mirtį, Kristus prisikėlė, kad atskleistų
mums
amžinojo gyvenimo tikrumą, išblaškytų liūdesio, nevilties ir baimės
jausmus, kad parodytų mums pergalės kelią į Amžinąjį Gyvenimo,
Melskimės, kad Jis suteiktų mums šviesos matyti savo silnybes,
drąsos jas išpažinti ir ištvermės pasitaisyti.
Ateitininkų federacijos vardu sveikinu visus idėjines seimo*
narius ir linkiu, kad Kristaus Prisikėlimo šviesa nušviestų mūsų
gyvenimo kelius, vedančius į dieviškąją pergale, apdovanotų mus
meile, ramybe ir vestų mus, ir mūsų sąjūdį idėjinio bei
organizacinio atsinaujinimo keliu, siekiant Visą
Atnaujinti
Kristuje.
Juozas
Polikmitis
Ateitininkų federacijos vadas

Vilties ir pasitikėjimo Kristumi šioje abejonių ir netikrumo
jūroje meldžiu visiems šventų Velykų belaukiant Kai patys
kiekvieną dieną pasitiksime kaip Prisikėlimo rytą, tai šalia esan
tiems broliams bus šviesiau. Kai laiko išbandymai
nesudrums
mūsų sielos ramybės, vieni kitiems būsime artimesni
nuoširdesni.
Sveikinu visus Kristaus Prisikėlimo šventėje, kviesdamas at
siverti gausioms Viešpaties malonėms, kurios ateina per išganingą
Dievo veikimą.
Su džiaugsmu ir meile,
Vidas
Abraitis
Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas

DRAUGO

Linksmų Velykų visiems linki Čikagos Daumanto Dielininkaicio kuopos Antrojo būrelio jaunutės.
Iš k. sėdi — Ramune Juodvalyte, Gintarė Jonikaite, Lina Poskočimaitė ir Kristina Petkutė. Stovi
— Audra Kapačinskaitė, Vida Mikalčiūtė, Tara Mikužytė ir Žibutė Saulytė.

Aleliuja! Aleliuja! Su pavasarišku džiaugsmu sveikiname visus
jaunuosius ateitininkus ir jų tėvelius šv. Velykose. Kristaus
Prisikėlimo šventė tenušviečiajūsų veidus saulėtą šypsena, o širdis
tepripildo uolumu ir nuoširdumu visados sekti Kristų. Linksmų
Velykų ir tvirčiausia margučio visiems linki
Jaunųjų Ateitininkų
sąjungos
centro
valdyba
* * *

JAUNŲJŲ
ATEITININKŲ
STOVYKLA
DAINAVOJE
Šių metų JAS vasaros stovyk
la Dainavoje vyks liepos 9-20 d.
Dėl Čikagoje vyksiančios Tauti
nių šokių šventės, stovyklos pra
džia bus antradieni, liepos 9 d.
Stovyklos užbaigimas-šeštadienį, liepos 20 d. Į stovyklą pri
imami vaikai nuo 8 iki 14 metų.

Kristaus Prisikėlimo šventės proga sveikiname
moksleivius
ateitininkus ir visą ateitininkiją. Pabudusi pavasario gamta ir
Kristaus Prisikėlimas tesuteikia jums paskatinimo tvirtai žengti
garbingu ateitininkuos
keliu. Linkime kuopoms stiprėti ir
sėkmingai vykdyti savo uždavinius, nuolat siekiant „Visą atnau
jinti
Kristuje".
Linksmų šventų Velykų!
Moksleivių
Ateitininkų
sąjungos
Šiuo metu tyrinėjama galimy
centro
valdyba bė išnuomoti autobusą kelionei
iš Čikagos į Dainavą. Pirmieji
ryšiai su autobusų kompani
jomis užmegzti. Mums būtina
žinoti kiek vaikų pasinaudotų
šiuo patarnavimu. Susidomėję
prašomi nedelsiant šiuo reika
lu kreiptis į Viktoriją Šaulienę,
1240 117th St., Lemont, IL
60439, arba tel. 708-257-0660.

Brangios sesės ir broliai Kristuje
Po sunkios žiemos grįžta pavasaris į Lietuvą. Po sunkių prie
spaudos metų, po didelio darbo ir pastangų, grįžta tikėjimas į
Lietuvos žmonių gyvenimus. Ateities sąjūdis, kviesdamas Lietu
vos jaunimą į kultūrini socialinį ir akademinį darbą, kuris
grindžiamas mūsų obalsiu Visa Atnaujinti Kristuje, dalyvauja visa
širdimi šiame tautos dvasiniame prisikėlime. Dalyvaujate ir Jūs
kartu su mumis, darbų rėmime, maldos vienybėje. Tejungia mūsų
širdis Kristaus prisikėlimo džiaugsmas per visas šias nepaprastas
tautos prisikėlimo dienas.
Lietuvos Ateitininkų Federacijos vyriausioji
valdyba
vysk. Sigitas Tamkevičius
Vidas Abraitis
ses. Daiva Kuzmickaitė
kun. Robertas Grigas
kun. Rimantas Gudelis
gyd Vincas Rastenis
dr. Arvydas Žygas
* * *

Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunučiai linksma programa sveikina jų
šventėn atsilankiusius tėvelius ir svečius Iš k. Vygantas Kunčas, Algis Gry
bauskas, Sigita Poskočimaitė, Saulius Valaitis, Kristina Quinn, Adomas
Daugirdas ir Gintarė Radvilaitė.

BERČIŪNŲ STOVYKLA KVIEČIA
Lietuva skendi giliame snie
ge. Ilgimės pavasario ir sva
jojame apie vasarą ir stovyk
lavimą Berčiūnuose.
Jaunųjų ateitininkų sąjunga
dėkojo ateitininkams užsienyje
už nuolatinę paramą ir rūpestj.

Linkime sėkmės ir Dievo pa
laimos jūsų darbuose. Laukia
me žinių iš jūsų.
Dalia Kabasinskaitė
Jaunučių s-gos pirmininkė

Pernai vasarą nesulaukėme
pagalbininkų iš užsienio. Galvo
jam, kad blogai informavome
jus ir labai dėl to apgailestau
Švęsdami Kristaus Prisikėlimą, sveikiname
Ateitininkų jame. Šiemet pranešame anks
federacijos fondo rėmėjus ir visus ateitininkus.
Nuoširdžiai čiau ir maloniai jus kviečiame
dėkojame už visas aukas mūsų jaunimui, nes per jaunimą k a r t u padirbėti J A S 3tovykloje
Berčiūnuose.
Š i ų metų
tiesiausias kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą.
Ateitininkų
federacijos
fondas stovyklos t e m a — „Demokrati
jos istorija", dienų temos būtų:
Sveikiname visus ateitininkus šv. Velykų proga. Prisikėlusio
Kristaus meilė ir ramybė tespindi mūsų širdyse.
Ateitininkų
Sendraugių
sąjungos
centro
valdyba
* * *
Pasibaigė ilgas Gavėnios budėjimas. Pirmieji Velykų sekma
dienio saulės spinduliai kelia džiaugsmą, viltį ir susitaikymą su
Dievu. Sveiki sulaukę šv. Velykų! Tegul Jėzaus
Kristaus
Prisikėlimas pažadina visų sielas ir atveria širdis.
Studentų Ateitininkų
sąjungos
centro
valdyba
* * »
Prisikėlusio Kristaus nesamo džiaugsmo, vilties ir ramybės
linkime visiems Ateitininkų namų mecenatams, rėmėjams ir visiems
ateitininkams. Savų namų prieglobstyje teranda saugią atgaivą visi
ateitininkai — maži, dideli ir subrendę, ypač artėjant gražioms
vasaros dienoms, kada visa gamta švenčia prisikėlimą.
Linksmų
šv. Velykų visiems'
Ateitininkų namų
valdyba
» * »
Šv Velykų proga sveikinu visus ateitininkus ir mielus
bendradarbius.
Prisikėlęs Kristus teapšviečia mūsų širdis dvasiška meile ir
sustiprina mūsų pasiryžimą naujiems darbams.
Karolina
Kubilienė
„Iš Ateitininkų gyvenimo" sk. redaktorė

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
SIA4M. VAK. HKNANOJE
M O — i - RaeM, O.D.».
f O l

• . C*fsf9aWoOJ| N O *

Kab. (219) 929-1932
Valandos pagal susitarimą

DR. V. J. VASAITIENt
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. *3 Stl, Burbanti, IL
Tol. 700-423-6114
Valandos susitarus

Romos respublika
Graikų olimpiada
Lietuvos Lenkijos respublikos
seimas
Lietuva carinės Rusijos prie
spaudoje
Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimas
Europos sąjunga
Berčiūnų respublika

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

Norinčius dirbti vadovais, pra
šome nurodyti, ką jūs galite
daryti stovykloje, kokioje pa
mainoje ir registruotis iki gegu
žės 1 d. adresu: Vilhelminai
Raubaitei, Taikos pr. 99-38,
Kaunas 3036. Tel. (8 27) 719424.
Fax (8 27) 734055.

UNAS A. SIDRYS, M.D.

Stovyklų tvarkaraštis: I pa
maina — birželio 25 - liepos 6.
II pam. — liepos 7-18; III pam.
- liepos 19-30.
Vaikus, norinčius stovyklauti,
prašome registruoti tuo pačiu
adresu iki gegužes 15 d. Vado
vai ir stovyklautojai, regis
t r u o j a n t i s p a r a š o : vardą,
pavardę, gimimo metus, adresą,
telefoną.

9760 S. Kedzie
Tai. 709-439-9500
Valandos 9-5 kasdien

Registracijos
lapai j a u
ruošiami Dainavos tarybos
nario Kastyčio Giedraičio. Juos
gavę, tuoj nusiųsime visiems
kuopų globėjams. Taip pat pra
nešime spaudoje, kad pavieniai
toliau gyvenantys jaunučiai
žinotų kur kreiptis..

DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Cermak Rd.
WwUhaaOor, II 90153
Tai. 709-531-1113
Valandos pagal susitarimą
Ophtaimoiogas/Akig Chirurgas
9930 9. OseOMenej Ava.
CMcaao Mtffa, IL 99419
7994994922
4149 W. 93rd 9t.
312-733-7709

DR. KENNETH J. YERKES~
DR. BOS DOKHANCMI
Dantų Gydytoiai
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St. Chicago. H.
Tai. 312-739-3599
4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tai. 799-292-4497
Kak. tai. 312-999-3199
Ne*** 700-301-3772

DR. PETRAS ŽUOSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9749 Waat 03r9 9traat
Vai pirmd tr ketvd 3 v p p -6 v p p
Kitomis dienomis — susitarus

996.00
(U.S.) $110.00

Vasara jau netoli. Visi ruoš
kimės stovyklai!
Ona Daugirdienė

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus •tanai
w a ^ ^ ą a T * W ^s^aaveavąjs'aj

sAtaaunhtflrai
ejas^ęsvejar^Bve *••« eisaav eje

HOLYCROSS
PHYSICIANS PAVIUON
3 n. Soutfi, Eaot SuKao
Uthuanlan Plaza Ct.
at CaSfemto Ava.
CMcage, IL 60020
(312H71-S142
Kalbama Hatinrlakal
• • • +• * • • • # » • O
HOLY CROSS FAMILY
MEDtCAL CENTER
74S W. 31 f* St.
CMcago, IL S0S1S,
(312r22S-0SSS
Kak. 312-739-4477
Re*. 799-219 9997 arba 799-2494991

$40.00
$46.00

$100.00
$56.00

$66.00

oro pastų
Tik šeštadienio laida

VASAROS STOVYKLOS
DAINAVOJE
Birželio 15-22 d. - Detroito
skautai.
Birželio 23-30 d. Lietuvių
Fronto bičiuliai.
Liepos 9-20 d. — Jaunučiai
ateitininkai.
Liepos 21-28 d. - Sendrau
giai ateitininkai.
DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 9. Matai 9t.
Tat 799-749-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVAUONAS
Specialybe vidaus ir krauto ligos
Tai. 312-999-2992
Pirmd 9 v r. - 7 v v., antrd . trecd ir
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p..
ketvd. 10 v r - 7 v v Šestd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4947 W. 193 9t., Oafc Lavn, H.
Pirmas apyl su Nortrmestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ut
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. 9ueHai>wiu<
(kalbėti angliškai) tai. 799-422-9290

DR. A. S. GLEVECKAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
M M w. M St. Tel. (799) 422-8181
Valandos pana susnanma,
Pimid. 3 v p p -7 v.v., antrd l2:30-3v.p.p.
trecd uždaryta, ketvd I - O * p p
penktd ir testd 9 v r - 12 v p p
81318. Katate A**., i
(312) 779«M9 arba (312)'

DR. K. A. JUČAS
COOS LIGŲ SPECIALISTAS
G Y O O COOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR

KOSMETINE CHIRURGIJA

Oa*»*n Qy*ytoja
3315 W 55tn St.. Chicago. IL
Tai. (312)479-2112
9525 S 79th Ave . Hickory HiHs. IL
Tai. (700) 999-9191
Valandos pagal susitarimą

Vidaus ir plaučių ligos
19300 W«9t Ava., Ortana) P a *
700-340-0100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
DR. E U O I J U S L E U S
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
19999 127 94.
•aJavvWwEvVa, 90 V9^"3>*J9jTl

Tat. 919-723-1994
7900 W. CaMege Dr.
Pafcee MataMa, H. 99493
Tai. 799-391-0910
DANTŲ GYDYTOJA
MeDOJT'M 99* 9^9^9aa^9**v 9J4ja

•^*aPfJ9vae

Nsckocy wws
Tai. (700) f00-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

tena* O M eaale
1IH9 997 9L, t i i a a i . a aaaaa
Prajauto Palo* Comfeuney Hospsat
S*rer CroM HoapUSI
VtUnaoi pagal suMarimą
Tat. (799| 997-1

! ba kaadien
8:30-4:00; ieetam*niaie
• Redakcija straipaniua
savo nuoiiūra. N<
straipsnių nesaugo,
siunčiant paailikti knpėją

Liepos 28 • rugpjūčio 4 d.—
Heritage (angliškai kalbančio
jaunimo).
Rugpjūčio 4-11 d. — Mokyto
jų studijų savaitė.
DAUA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7919 W. 171et
Tastey Para, H. 99477
(709) 914-0071
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKSCVtČNJS
JOKSA
9441 9. M a e M f**., CMtaaa, H.
Ha*. 7 0 0 - 4 t 2 - 7 0 0 r : : "
Kafe. (1-312) 902-0221
Valandos susitarus

DR. DALIA JOOWAUS ~
DANTŲ GYDYTOJA
I ant and Ava., Ote. 201
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligonines)
Tai. 709 900 3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTE
Chiropraktints gydymas, svaiaoa
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 9. Naršam, M . 790 904 0999
BVsBa^^^BBBBBąBBBB9JB>
9V0^O^E^r9Wt

M afJsatatSA
I k ^Rj^"»9j>9J

Valandos pagal susitahmą
»os» Patai T u abu
Skausmo gydymo:
e*%^B^#^9jF v • 9^^ajfa9v^4al'B%94f*^ aavaav

T I M I I DALLA0 MIUfsOKIO, Ml
1312-719 9099
947-022-1212
'411
9132 3. Keanae Ava.
CMeafla. IL 90029
Tai. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, 9J.D.
S. RRASAD TUMMALA, MD.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS

DR. DOMAS LAPKUS

$500.00 $260.000
$160.00 $86.00

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, aastarlisiiiai*
nedirba.
• Redakrija ut skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kaino* priajunciamos, gavua prašymą ką
nors skelbti.

DR. JOVITA KERBUS

• © • **Tip4a9lSO nOjeOjM

$30.00
$36.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene

DR. E. DECKYS
M 4 V

K metų 3 i
$66.00 $36 00
$90.00 $40.00

$66.00
(U.S.) $80.00

55*»9j •£. I " U I * * J B M U R f l .

valandos pagal susitarimą

DR. DANA M. SAUKUS

JAV
Kanadoje ir kitur
Tik aeatadtenki laida
JAV
Kanadoje ir kitur
Utaakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida

Tat 3 S 5 Ir 99991 (700) 992-9199

DR. P. KISIEUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 9a. 909)1 Ava., Cicere
Kasdien 1 iki 9 v v
Išskyrus tres Sėst 12 rki 4 v p.p

DR. RETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgųa
172 9»M9«i Ot, •MOIMI M, 9.99129
790-041-2009
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir tmėgatai m 799-934-1129

SURENDER LAL, MD
Specialyb* — Vidaus Hgos
7722 S Kediie. Chicago. IL 90852
Tai. 312-424-2123
Holy Cross Physician Centr
9004 S Archer. Chicago. IL 60839
Tai. 312-0944199
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1199 OafiOaa Ava., ttajki.H. 99129
Tat. (790) 742-0299
Valandos pagal susitarimą'

DR. L. D. PETREfKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9999 9. R i a i r l 94., Nssfcarf MOa, 9.
1 mylia t vakarus nuo Hadam Ava.
Tat (700) 999 1991
Valandos pagal susitarimą

DR. LIONAS SEISVTtS "
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
9132 S. Katate
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Sestd pagal susitarimą
tat 312-770-2

mmmm VIIMAS, M.O., SC.
Specialybe — Vidaus ligų gydytoMM)
Kalbame lietuviškai
9199 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat (312) 900-7799
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

Kak. tat (312) 471-

VIDAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS - S9109ES LIGOS
7722 0. Kaaata Ava.,
,0>i

19291.

Ava.,

310

Tat. 793-927-4
Vae4»n<JO* P M a M

aMJjjfįniTRl

Vaidą Juškienę su pasiūlymu
Danutė
Bindokienė
paruošti programėlę, skirtą
kovo 11-ajai, ir paminėti ją kar
tu su mumis, Kazlų Rūdos polit
kaliniais, tremtiniais, tikinčiai
siais,
prie tradicinės mūsų mi
Prisikėlimas! Jis įvyko tamso joms bėgant skelbti šios žinios,
Plačiausiai šiandien paplitęs mą, kad įvyko Prisikėlimo ste
nėjimo
vietos — Tremtinių pa posakis: „Trūksta laiko!" Jeigu buklas, puošėsi vis kitokiomis
prieš
jas
atsistoja
Jėzus
ir
jas
je, be liudininkų. Tik Tėvas pri
minklo. Ji mielai sutiko. Tą ko paprašysi ką atlikti, dalyvau spalvomis, lyg mergaitė, besi
silenkė prie Sūnaus ir į jo kūną pasveikina. Iš džiaugsmo, jos,
pasiūlėme kartu su deputatu ti, padėti, prisidėti — dar nespė ruošdama j pažmonį.
įkvėpė gyvybę. Ir viskas pasi „puolusios žemėn, apkabina jo
Juozu Mikaloniu ir Kazlų jus prašymui pro lūpas išsprūs
keitė. Sabas praėjo. Išaušo pir kojas". O Jėzus jas suramina:
Prisikėlimo stebuklas veikė ir
Rūdos pradinės mokyklos direk ti, nuaidi atsakymas: „Neturiu žemę, ir viską, kas joje. Ypač
moji savaitės diena — naujosios „Nebijokite! Eikite ir pasaky
torei Ritai Pleseckienei. Ji taip laiko!" Nesvarbu, ar dirbantis, vanduo Velykų rytą prisipildy
kūrinijos pirmoji diena, rašo kitę mano broliams, kad kėliau
pat mums pritarė.
Megan McKenna Velykų Mišių tų į Galilėją: ten jie mane pa
ar pensininkas, ar visai jaunas, davo magiškos galios, kuria leis
Mūsų pastangos nebuvo be kiekvienas jau apsikrėtęs laiko ta pasinaudoti ir žmogui, jeigu
matys".
skaitinų komentaruose.
vaisės. Per kovo 11-osios šv. neturėjimo bacilomis, kurios, jis buvo pakankamai apsukrus.
Skleisdamas Jėzaus prisikeliDvi liūdesio apimtos moterys
Mišias už Nepriklausomybę atrodo, pavojingesnės ir už vi O ką bekalbėti apie margučius
mo
žinią,
jos
neša
Į
pasaulį
u
jo
— Marija Magdalietė ir kita
Kazlų
Rūdos bažnyčioje buvo rusus, išsivysčiusius nepabūgti — Velykų simbolius, žinomus
įsakymą:
„Eikite!
Grjžkite
i
Marija — ateina aplankyti kapo.
gausus būrys abiejų mokyklų jokių modernios medicinos nuo neatsekamos senovės ne tik
Sudreba žemė ir Viešpaties an- savo namus, darbovietes Eikite
mokytojų ir mokinių (pirmą priemonių.
lietuviams, bet daugeliui pasau
elas nužengia iš dangaus, pas savo šeimos narius, gimines
kartą tiek nuo mokslo metų
vysteli žaibas, angelo dra ir draugus bei priešus. Eikite ir
Ar tikrai visiems taip trūks lio tautų! Buvo sakoma: jeigu
pradžios!). Džiaugėmės ir mes, ta laiko, o gal tai tik naujas išsi Velykų rytą nulupsi margutį ir
bužiai žėri kaip sniegas saulėje. jų tarpe raskite Dievą, raskite
ir kunigas.
Akmuo nuritintas, angelas ant Jėzų, nuėjusį pas juos pirm jūsų
reiškimas, kai norime atsikra pasidalinsi juo su savo šeimos
Po mišių didelė dalis buvusių tyti darbu ar įsipareigojimu, ku nariais, su artimaisiais, su kai
jo atsisėda. Sargybiniai, nustėrę į Galilėją". Ir mes esame kvie
jų bažnyčioje atėjo prie Tremti ris per daug netraukia? O gal mynais, tarp pasidalinusių ir
iš baimės, parpuola lyg negyvi. čiami, apkabinę kojas to, kuris
nių paminklo (kunigas mūsų tikrai kažkoks nenaudėlis vagia kartu valgiusiųjų įsiviešpataus
Moterys — stipresnės, tad ange kentėjo ir buvo nukryžiuotas, i r
skelbimą skelbė per mišias mūsų laiką, priverčia jį taip darna, sugyvenimas. Ar nebūtų
las joms ir taria: „Nebijokite! Aš jį pagarbinę, vykdyti jo įsaky
sekmadienį ir tą pačią dieną). greitai prabėgti, kad nespėjame šiandien mums naudinga šią
žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris mą, grįžti pas tuos, kuriems jis
buvo nukryžiuotas. Jo čia nebė plovė kojas ir mylėjo, nes jo
Pradėjome Nepriklausomybės net pastebėti, kur dingo valan tradiciją prisiminti, įgyven
ra. Jis prisikėlė, kaip buvo Tėvas juos mylėjo.
atkūrimo dienos minėjimą. Pir dos, dienos, savaitės, net metai? dinti?
Sužinojusios, kad Jėzus prisi
sakes. įeikite, apžiūrėkite vietą,
Nuolat supami gyvenamojo
mą kartą per seseris nepriklau Tas beatodairiškas laiko greitis
kur jo gulėta. Ir skubiai duokite kėlė, moterys buvo apimtos bai
somybės metus kartu su mumis kartais žmones visiškai sumai krašto kasdienybės, norom ne
žinią jo mokiniams: Jis prisikėlė mės ir didelio džiaugsmo. Jas
minėjime buvo toks gausus bū šo: beskubėdami skaičiuoti pra norom įsisaviname jos papro
iš numirusių ir eina pirma jūsų sutikęs kelyje, Jėzus jų baimę
rys moksleivių ir mokytojų.
eities momentus ir laukti atei čius, tad ir Velykos kažkaip
į Galilėją; tenai jį pamatysite". pakeitė ramybe, taip, kad toliau
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus ties akimirkų, pametame dabar pasitraukia į antrinę vietą,
Mato aprašymas Kristaus pri skelbdamos Jėzaus prisikėlimą,
vidurinės mokylos moksleiviai ties realybę. Šią savaitę kažkas pirmąją užleisdamos Kalėdoms.
sikėlimo labai skiriasi nuo kitų jos buvo pilnos džiaugsmo ir
(vadovė-mokyklos Regina Saka net nustebo, kai užsiminta, kad Juk žmonėms daug lengviau
evangelijų. Čia matome švytintį ramybės. Todėl žmonės joms pa
lauskienė, susitarėme su ja, kad sekmadienį Velykos. „Negali džiaugtis dieviškojo Kūdikio
Dievo angelą, nužengusį iš tikėjo. Friedrich Nietzsche, 19
ji atkurs kudirkaičių būrelį) būti! Nejaugi Bažnyčia ir Ga įvaizdžiu, negu kenčiančio Jė
dangaus, skelbiantį pabaigą ir šimtmečio filosofas, daug rašė
parodė įtaigią programėlę. vėnios laikotarpį sutrumpino, zaus vaizdu, tiesa, Velykų rytą
Spauda jau rašė apie mūsų nevesti dviejų klasės auklėjimo Skambėjo Kazlų Rūdos poetės nejaugi nebėra septynių savai pavirstančiu mirtį nugalėjusio
pradžią. Sudreba žemė ir viskas apie krikščionybę ir ją gyrė. Jis
po to pasikeičia. Bet angelas ją vadino modernaus pasaulio Kazlų Rūdos politkalinių ir valandėlių, nes lankymasis baž Janinos Strimaitienės eilėraščių čių nuo Pelenų dienos iki Kristaus triumfu. Antra vertus,
taria: „Nebijokite". Prisikė vilties ir ateities pažadu, bet tremtinių skyriaus intensyvų, nyčioje su klasės moksleiviais skirtų Tėvynei, partizanams, Prisikėlimo?
Kristaus kančia ir mums pri
limas įvyksta, kai paprasti, pats niekad netapo krikščioniu. glaudų bendravimą su Kazlų (tik su tais, kurie sutinka!) — tremtiniams, posmai. Dalyvavo
O vis dėlto jau beveik pereitas mena kantriai nešti savąjį kry
skausmo priblokšti žmonės atei Paklaustas kodėl, atsakė: „Nors Rūdos Kazio Griniaus vidurine taip pat auklėjimas* tik gal ir istorijos mokytoja Birutė „septynių mylių tiltas", jau be žių (juk tai sąlyga Prisikėlimo
na apžiūrėti mirties karalystės, jie tvirtina tikį prisikėlimu, nė mokykla, kur, dėka to, pagerėjo svarbesnis, efektyvesnis.
Bujauskienė.
veik prasiskleidusi to tilto gale stebuklui), o kryžiaus žmogus iš
-Ieškodami Nukryžiuotojo — Jė vienas jų neatrodo kaip atpirk patriotinis auklėjimas. Norėjo
Mokinys, nuėjęs su klases va
Ypač mus pradžiugino Kazlų auganti „lelija" — dar kelios prigimties kratosi...
me, kad mokykla žengtų dar dovu į bažnyčią, turi teisę Rūdos pradinė mokykla. Minė
ti žmonės".
zaus.
Šiame krašte nesunku Prisi
valandos ir sulauksime Prisikė
Nepaneigiamas prisikėlimo vieną žingsnį — pagerintų reli nedalyvauti vienoje klasės va jime dalyvavo gausus būrys jos limo stebuklo, kuriuo iš tikrųjų kėlimo stebuklą prarasti tarp
Bet Jėzaus nerasime nei ka
puose, nei jokioje vietoje, kur ženklas yra džiaugsmas, kuris ginį jaunimo auklėjimą. Moki landėlėje. Mano pasiūlymams pri auklėtinių. Deklamuotojai džiu remiasi visa mūsų tikėjimo pliušinių kiškučių, plastikinių
karaliauja mirtis, sumurtas, įrodo, kad iš tikrųjų esame at niai beveik nelankė bažnyčios, tarė patriotinių pažiūrų rajono gino ir graudino mus savo tyrais esmė. Tai ne vien Dievo-Žmo- kiaušinių ir šokoladinių viščiu
pataikavimas, gobšumas, nei pirkti. Jį matydami ir patirda o patriotinis ir religinis auklė švietimo skyriaus vedėjas vaikiškais balseliais. Jie dekla gaus pergalė prieš nepanaiki kų, kuriuos iš visų pusių perša
jokia išnaudojimu ir melu iš mi, kiti neišvengiamai įgyja jimas turi būti glaudžiai susieti, Vytautas Volungevičius. Tačiau mavo patriotines eiles apie Tė namą antspaudą, anksčiau ar sumanūs prekybininkai. Ta
padėtis nepagerėjo, mokyto- vynę, dainavo „Žemėj Lietu v ė l i a u kiekvienam mirties čiau, jeigu ne margieji priedai,
silaikanti institucija. Jėzų viltį. Ir Jėzumi remiamas papildyti vienas kitą.
Vasario 16-ąją Kazlų Rūdos j a m 8 > atrodfc' dar vis trukdo vos", „I Vilnių" ir kitas dainas užspaudžiamą ant paskutinio reklamuojami kone nuo Kalėdų,
rasime pasaulyje — Galilėjoje, džiaugsmas yra gilus, išliekan
tai yra, tarp neturtingųjų, silp tis, net per mirtį, o kentėjimai bažnyčioje buvo laikomos šv. psichologinis barjeras. Bažny- (vadovė mokytoja Paulina Bas- gyvenimo puslapio; tai bilietas Velykos ateitų ir praeitų kaip
nųjų, kurie-iš paskutiniųjų kabi ir persekiojimai tik pagilina Mišios už Nepriklausomybe. De- t i o 8 > k a i p patikimo auklėtojo tienė), padovanojo suaugusiems į amžinybę, kurį mums nupirko bet kuris kitas sekmadienis. Už
nasi išsilaikyti neteisingame Jėzaus prisikėlimo džiaugsmą. ja, nebuvo nei mokytojų, nei vaidmens, neįvertinimas.
popierines, išmargintas ryškio Žmogaus Sūnus savo kančia ir visų tų spalvingų niekučių juk
pasaulyje. Jį rasime tarp savo Prisikėlimo džiaugsmas nušvie mokinių, nors išvakarėse per
vis tiek stovi Prisikėlimo ste
Nusprendžiau šį kartą veikti mis spalvomis, žvaigždutes ir mirtimi ant kryžiaus.
kaimynų — tiek tikinčiųjų, tiek čia gyvenimo naktis ir kviečia Vasario 16-osios minėjimą Kaz kitaip. Parašiau, „Kreipimąsi į saulytes. Džiugu, kad minėjime
buklas,
tik turime jo nepaleisti
Nors mūsų tauta valiausiai iš
ir netikinčiųjų — kuriuos jau pakelti akis į žvaigždes. Jis lų Rūdos vidurinėje mokykloje Kazlų Rūdos Kazio Griniaus dalyvavo ir pati direktorė.
iš
akių,
iš širdies.
visos Europos įsijungė į krikš
seniai pažįstame ir kurie mus duoda jėgų aukotis, padeda kunigas Tadas Vallianas kvietė vidurinės mokyklos mokytojus
Nors oras buvo žvarbokas, bet čioniškąją šeimą (o gal kaip tik
Velykoms atėjus, žmogiškasis
realiai atvirai matyti nuodėmę, moksleivius ir mokytojus da ir vadovybę", paprašiau, kad sieloje jautėme tyrą džiaugsmą, dėl to), vis tik spėjo suprasti ir džiaugsmas neatsiejamai jun
pažįsta.
Prisikėlimu Jėzus sugrįžta į parodo, kada stotis prieš blogį, lyvauti šv. Mišiose.
pasirašytų visų patriotinių nes tai buvo didelė moralinė įsisąmoninti tikrąją Velykų giasi su dieviškuoju, nes
Susimąsčiau, ką daryti. Dar
pasauli ir mus siunčia į pasaulį, kada bėgti, kada priimti smūgį.
organizacijų ir tikinčiųjų atsto mūsų pergalė po šešerių metų prasmę. Tad Velykoms, o ne ku žmonija akivaizdžiai atsistoja
dabar jau nebebijančius, bet Prisikėlimo galia padeda vyk rudenį kreipiausi politkalinių ir vai. Su tuo kreipimusi vasario pastangų: mokykla jau su riai kitai šventei, buvo teikiama prieš didžiausią stebuklą savo
vis tiek ieškančius Nukryžiuo dyti sutaikinimo darbą, atsisa tremtinių skyriaus vardu į 19 d. visi pasirašiusieji nuėjome mumis.
didžiausia svarba. Velykos švęs istorijoje — Prisikėlimą. Ir mūsų
tojo, tačiau prisikėlusio ir gy kant smurto, padaro mus jaut mokytojus, ragindamas page pas Kazlų Rūdos vidurinės mo
Po moksleivių pasirodymo tos iškilmingiausiai ir ilgiausiai pamiltoji Velykų giesmė prime
venančio mūsų tarpe. Moterys rius kitų skausmui. Kristaus rinti moksleivių bažnyčios kyklos direktorių. Prasidėjo įtaigiai kalbėjo deputatas Juo — net tris dienas — su gau na: „Linksma diena mums nuš
nuskuba nuo kapo, „apimtos prisikėlimu gyvenantis žmogus lankymą. Siūliau net laikytis mandagi, taktiška diskusija. Jis zas Mikalonis ir 1941 metų siomis apeigomis, papročiais ir vito, visi troškom džiaugsmo
išgąsčio ir didelio džiaugsmo", pažįsta baimę, bet nėra jos tokios taisyklės: klasės vadovas, iš esmės neprieštaravo mūsų Rešotų politkalinys Antanas tradicijomis (kai kurios, be abe šito!"
Prisikėlimo nuėjęs su savo klasės mokslei teiginiams, pasiūlė suruošti Grigaitis.
skelbti gerosios žinios. Jos s u k a u s t o m a s .
jo, krikščioniškos, kitos — pa
Kartu su Velykų ryto varpų
evangelizuoja, nešdamos gyvy džiaugsmas padeda nešti savo viais j bažnyčią, turi teisę diskusiją tarp mūsų ir pedago
Reikia įveikti psichologini gonybės palikimas). Į Velykų gaudesiu, su sielą į aukštybes
bės, vilties ir naujosios kūrini kryžių ir ryžtingai nustatyti
gų, žadėjo supažindinti mokyto barjerą, atmesti demoralizuo šventės džiaugsmą jungėsi ne nešančiu Aleliuja!, linkime
jos pradžios gerąją naujieną. Jos veidą j Dievą kiekviename žmo traukdamas į draugystę su žmo jus su kreipimosi tekstu. Mes jantį, teisinantį mūsų neveiklu vien žmonės, bet ir gamta. Net visiems mūsų bendradarbiams,
patyrė ir skelbia, kad po mirties guje. Prisikėlimas skelbia, kad nėmis. Kai tikime prisikėlimu, sutikome.
mą posakį „mokykla raudona", saulė, tekėdama Velykų rytą iš skaitytojams, rėmėjams, vi
vis tik yra gyvenimas, kad blo pergalė yra Dievo ir jo teisin mūsų gyvenimas skelbia: „Mes
eiti į mokyklą ir ji bus su džiaugsmo šokinėdavo tarsi siems lietuviams tėvynėje ir
Artėjant Kovo 11-ajai, krei
gio ir smurto galia palaužta, gumo, tad padeda ir mums tiesti nemirsime, bet gyvensime ir
mumis.
jaunas ėriukas, o, norėdama užsienyje Velykų rytą pajusti ir
piausi
į Kazlų Rūdos užklasinio
kad gyvenimas pilnas šviesos ir ranką į gyvenimą ir išvaduoja skelbsime Viešpaties darbus!"
Algimantas Lelešius akivaizdžiau išreikšti džiaugs išgyventi Prisikėlimo stebuklą!
Aldona
Zailskaitė darbo organizatorę mokytoją
nuostabių galimybių. Ir taip iš vienišumo ir bejėgiškumo,
LIETUVOJE
Antano Baranausko kapo (pasi
rėtų pagaliau suprasti, kad lie darbą. Taigi, jei kas jį turi, tai liuzijas".
ATIDARYTA LENKIJOS
— Investavimas Seinuose gali mokę iš lenkų maldininkų, ku
tuvių tautinė mažuma čia turi nenori jo netekti, net jei kartais
BANKO ATSTOVYBĖ
tokias pat teises, kaip Punskas, reikia nuslėpti savo kilmę. Pa būti pelningas, juk čia pat Lie rie kone kiekvieną dieną iš Len
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
kad savos kalbos, kultūros puo tys lietuviai taip pat stengiasi tuva, netoli ir į Baltarusiją, kijos plaukia į Lietuvą, su balKovo 21 d. Vilniuje oficia
rodyti iniciatyvą. Petras Maksi Suvalkuose žadama steigti lais tai-raudona vėliava priešakyje
lenkaite. Ir taip kasmet mūsų vis selėjimas nėra vien tik radika
liai
atidaryta Lenkijos banko
aplanko
visas
Rytų
Lietuvos
— Norėtume iš Punsko susi mažiau ir mažiau, — sako Pet lių organizacijų vadovų prasi mavičius pasakojo, kaip grupė vos prekybos zoną, regione dide šventoves, kuriose meldžiama „Kredyt Bank S.A." atstovybė,
laukti pagalbos, organizuojant ras. — Jei artimiausiu metu manymai (taip dažnai teigia lietuvių sugalvojo įsteigti Sei lė bedarbystė, taigi ir darbo jėga si lenkiškai).
kurią atidarė šio banko valdy
kultūrini Seinų lietuvių gyveni nebus įsteigta Seinuose lietuviš ma), kad tokias teises garantuo nuose lietuvišką valiutos kei pigi. Ir išsilavinusių žmonių ne
bos pirmininkas S. Pacuk. Jis
Dar
teks
palaukti
svajonių
iš
trūksta.
Gal
atsiras
toks
lietu
tyklą.
Per
Lietuvos
laikraščius
mą. Pakol kas, neskaitant baž ka mokykla, už dvidešimt metų ja tarp kitko pasirašytos sutar
sipildymo. Seinų istoriją pažinęs sakė, kad po atstovybės Kali
nytinio choro, Seinuose nebėra čia jau nedaug teliks lietuvių. tys su Lietuva. Vietinė Bažny ir radiją pakvietė lietuvius, ku vis, kuriam patiks Seinai, ir
rie iš Vokietijos, ar kitų šalių, norės čia investuoti? Žmonės lietuvis, kelis metus dirbęs Len ningrade, atidarytos praėjusių
jokio lietuviško meno ansamb
Iš tiesų tik retas Seinų krašto čios hierarchija taip pat labiau
kijoje, buvo pasiryžęs Seinuose metų birželio mėnesį, tai yra
lio. Bet svarbiausia Seinų pro lietuvis, baigęs pradinę mokyk turėtų suprasti ir paisyti lie varo automobilius į Lietuvą per gautų darbą, pasijustų sauges
įsteigti lietuvišką spaustuvę, ta antra tokio tipo įstaiga Rytuose,
blema — lietuviškos mokyklos lą, toliau tęsia vidurinį mokslą tuvių religinių poreikių, veng Seinus, naudotis Lietuviškos ni, labiau nepriklausomi, ne tik
me pat pastate, kur prieš 90 me kurias tikslas — reklamuoti
stoka. Jau septynerių metų vai Punsko gimnazijoje.Taip vyksta ti situacijų, kurios norom neno keityklos paslaugomis. Beje, ekonomine prasme, — svajoja
tų
įsikūrė Laukaičio, Dvara- banką, ieškoti naujų klientų. Šį
kas, išėjęs iš lietuviškos šeimos dėl įvairių priežasčių: ekonomi rom priveda prie konfrontacijos. Seinuose jau veikia keliolika Petras. — Pakol kas Seinuose
nausko
ir Narjausko bendrovė. mėnesį savo penkmetį atšventu
nėra
turtingų
lietuvių
verslinin
į lenkišką mokyklą, susiduria nių (reikėtų sumokėti už bend Seinų mokyklose (lenkiškose) keityklų, visos lenkų rankose. Ir
„Kaip
puikiai
atrodys varinė iš sio privataus „Kredyt Bank
kų,
kurie
pajėgtų
paremti
lietu
jau
po
keliu
dienų
pasigirdo
Sei
su gan nepalankia atmosfera. rabutį Punske, arba kasdien turėtų būti aiškinama vaikams,
kaba: Lietuviška leidykla 'Šal S.A." akcinis kapitalas sudaro
Kai žmogus pereina pradinę ir autobusu įveikti keliasdešimt kad lietuviai yra tokie patys nuose gandai, kad jei lietuviška višką švietimą, kultūrą. Gal ir
tinis' Seinuose", — džiaugdama 70 mln. dolerių.
vidurinę lenkišką mokyklą, jis kilometrų, kas taip pat daug šios žemės šeimininkai, kaip ir keitykla įsikurtų, turėtų daug mes kada nors gyvenime, kaip
Kaip teigė S Pacuk, 1995 m.
anas lenkas Vilniuje, galėsime sis pasakojo jis Bet, matyt, pri
jau būna suformuotas ne savo kainuoja); dažnai baigę lenkišką lenkai, turėtų būti aiškinama problemų.
ėjo išvados, kad idealizmas pel bendra Lenkijos ir Lietuvos
pasigirti?
—
Ar
mes
kitokias
teises
tu
šio
krašto
istorija.
je, bet svetimos tautos, kultūro mokyklą, vaikai ir tėvai bijo.
Svajones galima tęsti ir tęsti: no neduoda, ir įsidarbino Lenki- prekybos apyvarta per bankus
Patys lietuviai taip pat ne be rime, nei Lietuvos lenkai? —
je. Vien tik lietuvių kalbos pa kad per sunku bus mokytis lie
pasiekė 250 mln dolerių, o
mokos (kurias lanko keliasde tuviškai, kiti mano, kad pabai nuodėmių. Visų pirma, jie turė retoriškai klausia Petras. — An kad Lietuvos politikai neap- jos banko, besikuriančio Vilniu„Kredyt Bank S.A." vedamose
je,
atstovu.
Gruodžio
mėnesį
į
šimt Seinų lietuvių vaikų) nepa gus lenkišką gimnaziją, leng tų aktyviau reikštis kultūrinia tai, neseniai Lenkijos televizija lenktų Seinų, kaip tai daro iki
Lietuvos bankų LORO sąskaito
Suvalkus
suvažiavo
Lietuvos
ir
kanka, vaikai išmoksta ten tik viau bus įstoti į aukštąsias Len me, politiniame, ekonominiame rodė viena lenkų firmą Vilniu šiol (nejau todėl, jog nepatogu
se apyvarta siekė 24.7 mln.
Lenkijos
verslininkai,
į
mugę.
jiems
priminti
lenkams,
kad
ne
šio krašto gyvenime. Turi su je, gaminančią „žaliuzijas". Fir
skaityti ir ganėtinai be klaidų kijos mokyklas.
dolerių.
kurią
organizavo
Lietuvos-Len
silaiko
pasirašytų
sutarčių),
kad
prasti, jog ne tiek jų mažai, ir ne mai (su Lenkijos kapitalu) seka
rašyti. O vėliau jų kelias veda
Jis sakė, jog yra reali galimy
kijos
ekonomikos
rūmai.
Orga
Lietuva
turėtų
aiškią
politiką
ir
si
labai
gerai,
žmonės
čia
uždir
Svajonė
tokie silpni, kad nedrįstų prisi
į lenkišką Seinų gimnaziją, kur
bė,
kad jų bankas investuos į
nizatoriai
nusprendė,
kad
įplau
poziciją
savo
tautiečių,
gyvenan
ba
daugiau,
nei
kur
kitur,
o
sa
Kaip įveikti savų ir svetimų pažinti prie savo tautybės.
net lietuvių kalba, kaip papildo
vieną
iš Lietuvos komercinių
kas
už
bilietus
ir
kitokias
paja
čių
etninėse
lietuviškose
žemėse
vininkas
ir
žurnalistas
pabrėžė,
Ekonominių santykių per
mas dalykas, nedėstoma. Vidu abejingumą, sudominti lietuvių
bankų.
Šiuo metu vedamos de
mas
skirs
dovanėlėms
—
Balta
už
Lietuvos
ribų,
atžvilgiu,
kad
kad
į
darbą
čia
priimami
tik
len
rinėje mokykloje "nutrūksta jų kultūra, ką daryti, kad lietuviai tvarkymo laikotarpis neša su
rybos.
Tarp
tų bankų yra ir
ryšys su savo kalba, kultūra. nebijotų, ar nesigėdytų būti savimi daug įvairių sunkumų. kai. Bet dėl to nieks neturi jokių Lietuvos maldininkai su švent- rusijos lenkiškų mokyklų moki
„Litimpeks"
bankas
niams...
Vėliau — studijos Lenkijoje, ir savimi? Visų pirma, turėtų pasi Seinuose nėra pramonės, užsie pretenzijų, priešingai, pas juos kelionėmis kartais užsuktų ir į
(AGEP, 03.21)
(Pabaiga)
dažnai — vedybos su lenku ar keisti aplinka. Seinų valdžia tu nio investicijų, sunku surasti net Lietuvos Seimas užsakė „za Seinus pasimelsti prie vyskupo
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APDŪMOJIMAI PO MINĖJIMO
gai ištesėjome, belaukdami auk
sines sukakties; spėjom mokslus
baigti ar pribaigti, spt-jom
pavardes pakeisti, vaikus užau
ginti, vaikučius pasūpuoti ir dar
Susirinko nemažas būrys — iš užteko jėgų akademiją suruošti,
Kanados, Philadelphijos, at taigi yra už ką sveikinti) kalbė
skrido ir iš Waterbury, atplas tojai primine, kas mes buvome,
nojo a n t lėktuvo sparnų nuo kaip gyvenome (ačiū jiems, kad
New Mexico, Floridos. Vieni nepriminė, kaip šunybes krėtė
me, merginas ant spintų kė
dalyvavo su savo antromis pu
šėmis, kiti tvirtai jautėsi savo lėme, o už garbę būti užkeltai —
vaikų apsupti, treti gyvanašliai padėkos reikalavome), kaip
ar viengungiai stengėsi atpažin menkai buvome valgydinami
ti vieni kitus, atspėti pavardes, (užtat apie cholesterolį ir dietą
ar bent vardus. Našlių ir našle nieko negirdėjome t. kaip pro
lių klubui prijaučiantieji ( o gal fesoriai ir mokslo personalas
ir priklausantieji) dairėsi, ar varganas algas į bendrą katilą
nepamatys savo senų simpatijų dėjo, o iš tų šeimų elektros
sąskaitas turėjo apmokėti, nes
Kaip ir tinka akademiniam studentai, gindamiesi nuo šal
minėjimui, pradėjome šv. Mišio čio, moderniškas elektrines
mis, kurias aukojo kun. Juozas plyteles buvo sukonstravę (į
Vaišnys, S.J. su buvusiu Pabal plytas išbrūžindavo griovelius ir
tijo universiteto kapelionu kun. į jas įvesdavo elektrinės plytelės
R. Krasausku, Edmundui ei laidus. Sujungus kelias plytas,
nant garbės sargybą. Buvęs stu gaudavosi lyg šildymo krosnelė,
dentas, dabar j a u evangeli kuri teikė malonią šilumą).
kų reformatorių kunigas, dr. Gerai, k a d nepriminė, kad
Eugenijus Gerulis pasakė pa dabar, po kelias banko knygeles
mokslą pabrėžęs, kad mes turėdami, sunkiai verčiamės.
esame ne saldainiai, o druska.
Tiesa, dar pamiršau paminėti,
Tad, jei esi druska, privalai būti
kad puikiai sugiedojome ,,Gausūri!
deamus". Kas neprisiminė žo
Po pamaldų sugužėjom į Jau džių, galėjo pasižiūrėti j pro
nimo centro Čiurlionio galeriją. gramoje išspausdintus (rengėjai
O čia puikus Pabaltijo univer matyt žinojo, jog bus ir tokių,
siteto ženklas, apšviestas elek kurie pirmą kartą pajus, kad
tros šviesa, ilgos eilės kėdžių galvelė jau ne be ta. kaip prieš
tarsi kvietė prisėsti. Deja, tik 50 metų). Nagi kas ten tokiu
didelis šurmulys ir — „prisi stipriai galingu balsu traukia?
pažinsiu, neprisimenu, vai, kaip Tai Albertas, Ivanausko — dai
pasikeitęs (o pats ar esi toks navimo mokytojo mokinys! Pa
koks buvai prieš 50 metų?). manykit sau. kokį gerą moky
sakyk pavardę, balsas girdė toją turėjęs — po pusšimčio
tas..." Pagaliau po kelių pirmi metų traukia, lyg ką tik konser
ninkaujančio Prano raginimų vatoriją baigęs! Matau, jau ir
tingiai užimame vietas. Po in- Aldona vis atsisuka pažiūrėti,
vokacijos, sveikinimų (žinote, ii kas jos vyro balso stiprumui

Ilgai planuotas Pabaltijo uni
versiteto įkūrimo 50 metų
minėjimas, įvykęs š.m. kovo 17
d. Jaunimo centre, Čikagoje, jau
praeityje.

Gauėnios metu mes nuolat stengėmės priartėti prie Dievo ir
praleidome 40 dienų, Jo stropiai ieškodami. Iš tikrųjų Gavėnia
mums buvo dvasinės gyvybės ir Dievo malonės laikotarpis, kuriame
kiekvienas stabtelėjome ir pamąstėme: kas mūsų gyvenime yra svar
biausia. Gavėnia — tai metas, kai mes galime išsilaisvinti iš visko,
kas skiria nuo Dievo, ir tuo pačiu pasiryžti gyventi ne tik sau, bet
ir savo artimui.
Su pagarba mes klūpome prie tuščio kapo. Mūsų liūdesys pa
virto džiaugsmu, prisiminus, ką angelas kalbėjo moterims tų
pirmųjų Velykų rytą: „Jūs ieškote Jėzaus Nazariečio, kuris buvo
nukryžiuotas. Jo čia nėra; Jis prisikėlė. Pažiūrėkite į vieta, kur jis
buvo paguldytas, o dabar eikite, pasakykite Jo mokiniams, ypač
Petrui, kad jis pirma jūsų nueis į Galilėją. Jūs ten pamatysite, kaip
Jis jums pats yra sakes" (Mk 16&-7).
Jėzus nėra tik kokios knygos veikėjas, bet gyvoji esybė.
Nepakanka Jėzaus gyvenimą studijuoti, tarytum Jis buvo kuri žymi
istorinė asmenybė. Galbūt mes taip pačioje pradžioje į Jį
pažvelgsime, tačiau krikščioniui nepakanka tik žinoti apie Jėzų,
jis turi gyventi taip, kaip pažįstantiems Jėzų pridera.
Jis prisikėlė kaip buvo sakęs. Džiaukimės ir linksminkimės.
Aleliuja'
Tėvai marijonai jungiasi su manim kartu, linkėdami „Drau
go" redakcijai, bendradarbiams, tarnautojams bei skaitytojams
palaimingų ir linksmų Viešpaties Prisikėlimo švenčių — Velykų!
Visus Jus prisiminsime savo maldose.
Dontdd S. Petraitis, MIC
Marijonų Provincialas

bando prilygti.
Irena Vaičiulėnaitė, t a pati
kuri profesorių pasiviliojo,
priminė romantiškas valandėles
prieblandos, kada mes, po du
ant vienos kėdės sėdėdami,
neva programos klausydavome,
rimtai susikaupę vienas kitam
akelėm mirkčiodavome. Buvęs
„Tėviškės žiburių" redaktorius,
ar redaguotojas priminė, kad
mes visi labai draugiškai per
rungtynes už priešo komandą
plodavome (turbūt jis nežino,
kad priešus reikia labiau mylėti
negu draugus). Na, o pabaigai
solistas Jonas Vaznelis (irgi
buvęs universiteto studentas)
išbudino mus iš snaudulio, už
traukdamas iš operos „Pilėnai"
ariją Plojom iš dėkingumo, kad

Buvę Pabaltijo universiteto studentai ir prof. Gruodis 50 metų sukakties minėjimo metu.
Nuotr. S. Budiejaus

The Best to the Baltics!

INTERNATIONAL

PHONE:
FAX:

(708)430-7272
(708)430-5783

9525 South 79* Avcnuc. Hkkory H.lls, IL 60457

1996 METAIS KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS
Baltic Trrasures

1 Lithuanian Highlights
•

TOUR t

D£PARTUftt

•
I
1
I
•

SJMS29LT11S
M10LT12LS
0799LT12L3
AL0814LT123
0MCLT12L

May M
Jun* 10
July 8
Aug. 14
S*pt (

TOUR t
OS04BTV17LF

91997
92099
92099
92099
*20M

DtPARTURf
Jum 4

$J12»

f'sa
Lithuania in a Nutshell
W0823LT9S

DLEMIUBt
Aug. 23
$1797

The Best of Lithuania
TOUR t
IM07LTKLF
| (M2M.TKLF

DiEMLUBt
May 7
Aug. 29

Christian Pilgrimage

$22*4
92394

TOUR i
pEPARTURi
FJ071«I»G11F*
July 19

Spotlight o n the Baltics
TOUHt

91979

Jewish Heritage Tours

PEPARTU.3E.

I MOtftBTTISS Jun* 21
1072tBTT1«tS
Juty29

AVAILABLE ON REOUĘST
(Minimom 1S PAX)

$24M
92793

RAŠOME LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE. KAUNE IR PANEVĖŽYJE.
APMOKĖJIMAS GALI BŪTI AMERIKOJE. ARBA LIETUVOJE
GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ
VISAIS KEUONIU REIKALAIS - BILIETAIS. ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ, KELIONĖMIS
LAIVU, TRAUKINIU. LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR MES MALONIAI IR
PROFESONALIAI APTARNAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.
GEDIMINO PROSPEKTAS NR 37
VILNIUS LITHUANIA
TEL (370)2-223-14/

S DAUKANTO 21
KAUNAS. LITHUANIA
TEL (370)7-209-749

VELYKOS

LAISVES a 26-209
PANEVĖŽYS. LITHUANIA
TEL (370) 54-306-75

rutė, kur Elvyra, Leonas? Kai
arti bažnyčia, toli Dievas!
Apžiūrinėjame parodą, kurią
suruošė Liudas su Jurgiu. Liu
das, suruoeęs parodą, išmovė į
Las Vegas, palikęs Jurgį vieną
sutvarkyti po parodos. Mat
nežinai kur tavęs laimė laukia.
Draugai, nors ir seniai matyti,
gali palaukti, bet laimė ne
laukia.
Nutarėme, kad reikia padary
ti bendrą nuotrauką. Tuojau su
stumdėm kėdes. Tuoj vieni ant
jų užsilipo, kad geriau matytųsi
veidai, bet būtų paslėpta
suapvalėjusį kūno dalis, kiti
sustojo priekyje. Jau baigiam
nutaisyti šypsenas nuotraukai,
kai staiga atsistoja Pranas —
buvęs Ivanausko mokinys ir
užtraukia: „Krambambulis tai
palikimas, kur gėrė mūs tė
vai"... Visi pritaria, nutaisytos
veido šypsenos išyra, fotografai
laukia.
„Tėvelis rašo sūnui laišką,
sūneli, mokslus ar baigei?"
Kažin kas sunkiai atsidūsta —
matyt prisiminė universitetų
išlaidas, bemokslinant vaikus.
Pajuntu, kad kažkieno galva
nusvyra man ant peties. Bijau
pasijudinti, pažvelgti — gal iš
nuovargio, gal prisiminimų
jausmų pagautas, nes turiu
tokią laimę, kad būtinai fotogra
fas paspaus mygtuką, kai aš
nusisuku ir ant bendros nuo
traukos matyti tik mano pakau
šis. Pranas jau per prievartą
kėdėn įsodintas. O kai pabaigė
visi fotografai blykčioti apara
tais, užpakalyje manęs jau buvo
tuščia vieta.
Baigiasi minėjimas. Ar susi
tiksime vėl? Girdėjau, kad
australiečiai rengiasi paminėti
universiteto įkūrimo sukaktį.
Argi atsiliks kanadiečiai? Juk
jie pradėjo universiteto likvida
vimą, lyg sąjūdis blogio imperi
jos žlugimą. įraukiame pakvieti
mų. Rudenį bus universiteto už
darymo sukaktis. Gal tada?
Eugenija Barškėtiene

programa jau baigiasi, o jis, mus
gerai suprasdamas, užtraukė
„Laikrodis", primindamas, kad
laikas eina.
Maniau, kad jau minėjimas
baigėsi. Baisiai krutėjo sužinoti,
kas ta blondinė prie lango. Bet
pirmininkas panorėjo mums pri
minti, iš kur kilome, pasiūlyda
mas sudainuoti Maironio „Lie
tuva brangi". Pravirko balsu
stygos, nostalgija apėmė ne
vieną dūšelę. Staiga pajutau,
kad šalia stovėjusio buvusio
kolegos balsas nutilo. Nusigan
dus žvilgterėjau į jo pusę. Ką
gali žinoti — infarktai tokiam
amžiuj ne naujiena (ar pasirū
pino rengėjai pirmąja pagalba?).
Bet j i s t i k , nuleidęs galvą,
vandeningom akelėm žvelgė i
savo batų galus. Ačiū Dievui,
kad tik tiek.
Tij-būt jau bus v*jkas. Bet ne!
Dar reikėjo dešimtukui ap
siskelbti, kad sukaktuvini leidi
nį paruošė, kad daug darbo įdėjo
(pensininkai algas gauna tam,
kad fiemokamai dirbtų). Leidi
niu apdalino kviestus svečius ir
tuos studentus, kurie buvo.
Ir dar Karolina išėjo paminėti,
kokie puikūs buvo tie pro
fesoriai Biržiškos, kad net fon
das jų garbei įkurtas (deja,
nepaminėjo, kad studentams
įjungus naujos mados šildymo
korsneles, imdavo iššokinėti
elektros jungikliai. Tada išėjęs
vienas Biržiškų — jų buvo tre
jetas — ir 100 kartų įjungdavo
ir išjungdavo jungiklį. Tada
mes, studentės, išjungdavom
šviesą, kad negadintų akių,
skaičiuodavom iki 100, drauge
keikdamos profesorių ir tuos
„inžinierių naujus išradimus").
Pagaliau prasidėjo pati įdo
miausia programos dalis — pa
bendravimas. Nuo šitos pro
gramos dalies reikia pradėti
akademinę dalį. Juk negali
gėrėtis akademine ir menine
dalimi, kai labai knieti sužinoti,
kas gi ten antroje eilėje sėdi, ar
iš kur anas atsiradęs, labai jau
mokytas. Norisi gi ir paklausti
seniai matytos kolegės, kiek
anūkėlių, jau turi (o ta pačia
proga ir pačiai pasigirti). Ir
girdžiu: „Ale tas nei sensta, nei
plinka, nei plonėja, nei storėja!
Paklausk, kaip jis taip
išsilaiko!" „Nagi reikia mokėti
save prižiūrėti", — atsako an
trasis. „O, a i save labai
prižiūriu. Kasdien 10 blokų
apeinu, dar dviratį vietoje minu,
dvi dienas pasninkauju (į
savaitę, ar į metus?) plaukų,
nedažau (ką dažyti, kai 5
plaukai ant viršugalvio), bet
man senatvė jau koją pakiša, tai
pargriūnu, kai visi mato, tai
užmirštu su kuom prieš valandą
telefonu kalbėjau ir vėl suku tą
patį numerį"... Karolina pasi
skundė, kad suvažiavo iš kitur,
o čia pat gyvenančių nėra. Kur
Rima, Henrikas, Vytautas, Bi

Julijos Brazienes skutinėti velykaičiai.

„Saulutės", Lietuvos vaikų globos būrelio,

ATVIRO ŽODŽIO FORUMAS
Pasaulio lietuvių centre, Bočių menėje, Lemont, IL
Penktadienio vakaronės 7:30 v.v.
Kovo 2» d. —

Balandžio 2 1 d . —

Balandžio 2S d. —

ftagtižoi

17 d . —

Birželio 7 d . —

„Mūsiškiai
kuriantys
vorslą
Lietuvoj*"
Liudas Šlenys „Mėsos gamyba"
Leonas Maskaliūnas — „Cementinių
blokų gamyba"
Stanley Balzekas „Automobilių parda
vimas ir muziejaus steigimas".
„ Q u o vadis, Lietuva?" Politinės
svarstybos
Dr. Valdas Adamkus
Dr. Aleksandras Štromas
„Ekonomika ir prekyba Uetuvofs**
Jonas Pabedinskas
Antanas Grina
„Talka L I e t u v a f
Dr. Leonas Kriaučeliūnas
Linas Kojelis
„Lietuvos oflmpmos perspektyvos"
Algis Rugienius
?c:^-,r.1
Remigijus Gaška

Del platesnes informacijos ar pasikeitimų prašome sekti
„Chicagoje ir apylinkėse" skyrių „ D r a u g ė " .

J

P A V A S A R I S LIETUVOJE
Skrydžių kainos iš Nevv Yorko į Vilnių ir atgal
Balandžio 1 — gegužės 15

$600

Gegužės 16 — birželio 5

$650

plius mokesčiai

Kainos nužemintos ir ii kitų miestų. Grupines ir pavienės keliones.
Prašykite mūsų brošiūros apie keliones į Lietuvą, Latviją, ir Estiją

VYTIS TRAVEL
40-24 — 2 3 5 St.
D o u g l a s t o n , N Y 11363
Tel. 718-423-6161

1- 8 0 0 - 7 7 - V Y T I S

TA-

A M E R I C A i y r ^ ^ v N f*ROAD, INC.
5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
UNGARH
^—^4»J

SPECIALIOS
KAINOS
Ten Ir atgal

NEVV OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Belmont/Ldr Ainio.
5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Bdmotit/Ccntral

5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSM*
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth
4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705

| vieną puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$485
94o5

$485

bara už daugelį dalykų. Prade- k a m pasirodė" (Mt.27,52-53).
jom skaityti nuodėmes. Mama
Dabar jau yra dingusi ta švenklausė, ką mudu su Ninyku aų idilija kaimuose. J a u ir
blogai padarėm.
kaimai dingsta mūsų tėvynėje.
— Kas Rakštelio obuolius nuo „Svetimoj padangėj nemalonu
alksninės obels vėlai rudeni nu- n e " dainuodavom anuomet,
skynė? Tai buvo didelis alksnio Svetimoj padangėj jau nėra tų
medis su obels skiepais. Obuo- papročių, kuriuos vis dažnai
liai būdavo dideli, raudoni ir tik prisimename. Velykos atrodo,
prieš Visų Švente sunokdavo, kaip ir visi kiti sekmadieniai.
Aš atsakiau, kad ne aš. Mama Jos jauniems ir seniems labai
toliau klausinėjo. Ji prisiminė, greitai ateina ir greitai praeina.
jog Paukštė skundės, kad mudu Nėra nė tokios Gavėnios, kai
su Ninyku jo vyšnias skynėm. reikėdavo pasninkauti. Todėl ir
Aš atsakiau, kad tą nuodėmę nebėra to Velykų švenčių lauki
jau pernai kunigui pasakiau. mo. O turėtų būti Velykos
— O kas blyną puodynėj pa didelio džiaugsmo šventė, nes
skandino?
K r i s t u s mirė, prisikėlė iš
Norėjau pasiaiškinti, kad tas numirusiųjų ir pažadėjo, kad ir
blynas atitrūko ir nuslydo mes kelsimės. Velykos yra viso
žemyn. Taigi mama žinojo, kas blogio atskleidimo šventė. Ve
tą blyną paskandino. Ji liepė lykų šventės visad yra mėnulio
patiems pagalvoti ir prisiminti, pilnatyje.
kur ir ką bloga padarėm.
Vaikščiodamas vakare visą
Reškutėnų bažnytėlėj buvo laiką stebiu, kaip mėnulis ir
daug vaikų ir suaugusių. O aš v a k a r ė žvaigždė d a n g a u s
skaičiau visą laiką tas septynias skliaute vietą keičia. Atrodo,
psalmes, ir vis mąsčiau, kaip kad mėnulis ir Venera juda į
kunigui pasakyti apie tą blyną. šiaurės vakarus. Per dvi valan
Žinau, kad pirmiausia reikia pa das matai, kokius didelius tolius
sakyti savo didžiąsias nuodė yra padarę Venera ir Mėnu
mes. Po įžanginio pasveikinimo lis. Atrodo, kad lyg jie eitų lenk
tuojau ir pasakiau per langelį tynių. Taip greitai sukasi mūsų
kunigui, kad blyną paskandi žemė iš vakarų į rytus su pakry
nau. Kunigas, matyt, nesupra pimu į pietus. Tada ateina min
to, tai ir vėl klausė, kas tas tys apie visatą, kuri juda, ir
blynas ir kur jį paskandinau. niekas nežino, kur ji juda su
Velykų ryto procesija Kauno arkikatedros šventoriuje 1985 metais.
Mat, vieno ūkininko pavardė milžinais dangaus kūnais ir
buvo Blynas. Kai pasakiau, kad visais pasauliais. Sako, kad tas
blyną paskandinau grietinės judėjimas išduoda nepaprastą
puodynėje, tai pamačiau, kad muziką, kurios mes negirdime.
kunigas stula užsidengė veidą ir Tada t i k prisimena pranašo
KUN. V. RIMSELIS.MIC
juokėsi iš mano nuodėmės. Jis Danieliaus poezija, kurioje jis
Būdavo lauki ir lauki Velykų kartų į mudu su broliu tik pasi tik paklausė, o kas daugiau, ir kviečia visą pasaulį garbinti
tuoj išpažintis buvo baigta. Kaip Dievą, visų pasaulių sutvėrėją.
Ateina vienas sekmadienis, ki žiūrėjo...
Tada atsiveria ir klausimai,
t u , ir dar ne Velykos. O Gavė
Atėjo Didžioji savaitė. Kiek akmuo nuo širdies nukrito.
nia tokia ilga. Visą laiką kaip džiaugsmo ruoštis Velykoms, Viskas bažnyčioj buvo Šviesu ir kurių negali išspręsti. Šv. Jono
ir nevalgęs. Mėsos nė pauostyt sunku ir apsakyti. Iš ežero gražu. Šviesiai degė ir spragsėjo Evangelijos prologe pasakyta,
neduoda. Sviesto, sūrio ir pieno parsinešėm balto molo. Taip spiritinė lempa. Ji apšvietė kad per Kristų visa yra atsiradę
nė lašo negausi. Mama sako, mes vadindavom tą labai baltą, Kristaus karstą po altorium ir ir be Jo nieko neatsirado (Jn.
kad reikia pasninkaut. Kunigas kaip iš sniego padarytą, tešlą, mergaites, aprėdytas baltai, 1,3). Taip pat ir Šv. Povilas
sakes per pamokslą, kad reikia prikibusią prie kranto. Ji labai kurios klūpėjo prie Kristaus moko kolosiečius, kad „Jame
(Kristuje) sutverta visa, kas yra
daryti atgailą. Anam gale, tai vandens išplauta ir graži. Tai karsto.
Velykų dieną anksti rytą iš danguje ir žemėje, kas regima ir
už priemenės didelis kambarys, krosnies, kur duoną kepa, nudakuris nešildomas. Tenai žiemą žymui. Po nudažymo atrodo visa važiavom į Kaltanėnų bažnyčią. neregima... kad visa sutverta
gan šalta. Tenai matėme ne kar troba šviesesnė. Didįjį Ketvir Ryte auštant, Kristaus iš numi per Jį ir Jam" (Kol. 1,16). Jeigu
tą, k u r padėta dideli lašinių tadienį ir Penktadienį kiauši rusių prisikėlimo apeigos. Kuni viskas yra sutverta, dėl Kris
gabalai. Jie atlikę nuo Užga nius dažom, svogūnų lukštuose gas neša Kristaus prisikėlimo taus, tai ką Jis iš to pasaulio
vėnių. Jie gražiai atrodo. Bet jų verdame. Ir ankstyvų gėlių, gel statulą. Visi giedame „Linksma gavo? Kokia didelė paslaptis!
negalima net pauostyti. Reikia tonų purienų paraistėj prie diena mums nušvito". Tris kar Jis „pas savuosius atėjo, o savie
atgailoti. Tai mes visi, dideli ir šaltinėlio ieškom ir randam. O tus einame ant šventoriaus apie ji Jo nepriėmė" (Jn.1,11). Visas
maži, atgailojame. Kartais ne Didįjį Šeštadienį einam ugnies bažnyčią. Vargonai visą laiką regimasis pasaulis yra sukur
iškentė šaukiam, kad norim val ir švęsto vandens iš Kaltanėnų groja. Choras eina su visais tas, kad Dievo Sūnus įsikūnytų
gyt. Tada mama nupjauna riekę parsinešti. Ten matom, kaip žmonėmis. Tos linksmos dienos ir taptų žmogumi. Dievo Sūnus
nuo duonos kepalo, užpila ant kunigas gieda prie vandens sta ir giesmės laukiau per visą Ga Dievo Žodžiu vadinamas. „Tas
Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp
jos sėmenų aliejaus, užbarsto tinės ir storą žvakę mirko van vėnią.
Po Mišių visi žmonės veržėsi mūsų" (Jn.1,14). Dievui nieko
druskos ir liepia valgyti. Tai denyje. Didžiojo Šeštadienio ūpą
taip ir laukiam Velykų, pusiau sugadino tasai žvakės mirky kuo greičiau išeiti iš bažnyčios. negali duoti, ko Jis nuo amžių
išalkę.
mas. Priminė man, kad aš blyną Žinau, kad ant šventoriaus ir neturėtų. Bet J i s neturėjo
Kartą atėjo ta ubagė, kuri ant j puodynę paskandinau. Jau bu mes susitiksime su giminėmis, kančios ir mirties patyrimo. Dar
mūsų elementoriaus antrame vau po pirmos Komunijos. Reikės bet dar negalime eiti, nes Saule iš vaikystės laikų girdėjome,
puslapyje buvo nupiešta ir apa eiti išpažinties. Tai tas blynas ir vičius, kaip kiekvieną sekma kad kančia ir mirtis pasaulyje
čioje didelėm raidėm parašyta bus didžioji nuodėmė, kurią rei dienį, užtraukė giesmę „Kas nor atsirado dėl pirmųjų mūsų tėvų
Panai Marijai tarnaut, per Jos nuodėmės. Todėl atėjo į šį pa
„ubagė". Kiti sakė. kad ne ta kės išpažinti.
Su dideliu alasu tą šeštadienį užtarimą išganymą gaut". Tą saulį Dievo Sūnus žmonijos iš
pati, kuri pas mus vis užeidavo
ir visko pripasakodavo. O mes visi vaikai grįžom su degančiom giesmę visi atmintinai mokė vaduoti iš nuodėmės ir jos pa
su broliu žinojom, kad tai ta kempinėm ir nešini švęstu van jom. Kai vargonai nustojo groti, sekmių — mirties ir suteikti
pati, nes tokios kitur nerasi. Tai deniu buteliuose. Tą šventą tai ir mes įsivėlėm į žmonių žmonijai dievišką gyvybę. „Vi
ji pasakė, kad mažiems vaikams ugnį saugos per visą metą. Iš, spūstį. Išeinant reikia švęstu siems, kurie Jį priėmė, Jis davė
galima duoti sviesto, sūrio ir krosnies bus paliktos žarijos vandeniu persižegnoti. Ne taip galią tapti Dievo vaikais"
grietinės su blynais. Mama vis kitai dienai, ir taip per visus lengva prieiti prie kryžiaus, kur (Jn.1,12).
tiek tvirtino, kad reikia pasnin metus. Šventa ugnis apsaugo vanduo yra. Besiekdamas švęs
Žinoma, negali Dievo pamo
kaut. Kai sekmadieni visi išva nuo gaisro, nuo griaustinio to vandens visą pirštinę pamer kyti, kaip reikėjo pasaulį su
žiavo j bažnyčią, mudu su Niny įtrenkimo, kad žaibas nepa kiau.
kurti ir kaip jį valdyti. Mes
Per tas Velykas senelis mums negalime kritikuoti Dievo tvar
ku namie darėm savo tvarką. degtų namų.
Ant lentynos radom didelę
Viskas gerai sekasi. Ir Gavė sūpuoklių jau nepadarė. Jis kos, žinodami, kad Jis yra be
puodynę, pilną grietinės. Kros nia baigiasi, bet Didžiojo Šeš sakė, kad mudu su broliu jau galinė Išmintis. Betgi atrodo,
nyje, kur kepa duoną, buvo pa tadienio vakare reikės eiti į esame per dideli. Sūpuoklės jog Dievas galėjo taip veikti,
likta grikinių blynų. Jie labai Reškutėnus, kur neseniai pasta būdavo paruoštos pačioje pir kad neatsitiktu nuodėmė mūsų
skanūs su grietine. Ubagė sake. tė bažnyčią. Atvažiuos kažkoks kioje. Švęsdavome Velykas dvi pasaulyje. Iš Apreiškimo
kad vaikams galima sviestą ir kunigas išpažinčių klausyti. dienas. Trečia diena taip pat žinome, kad ir danguje įvyko
sūrj valgyti. Priemenėj, kur irgi Mama eis ir mes turėsime kar buvo pusiau šventa. Ją vadin angelų pasipriešinimas prieš
buvo šalta, radom statinę, be tu eiti. Gal mama padės suskai davome ledų diena.
savo Kūrėją. Tie angelai buvo
veik pilną rūgusio pieno. Iš to čiuoti nuodėmes? Išpažinties
Pirmą Velykų dieną giesmės ištremti iš dangaus. Jie ir pir
pieno bus sūriai daromi. Radom eiti gan sunku. Komuniją priim ir muzika buvo girdėti per visą muosius tėvus sugundė nusi
tik sūrmaišeli, sūriai turbūt kur ti tai nėra jokios baimės. Kuni kaimą, Lalauninkai net iš kitų kalsti savo Kūrėjui — Jo nepa
nors paslėpti. Taigi pakaks bly gas nieko nesako.
kaimų ateidavo, prie kai kurių klausyti. Todėl ir vyksta šiame
nų su grietine. Iš dubens at
Taip, kaip numatyta. Mama namų giedodavo šventas gies pasaulyje nepaprastai didelė
sargiai išsikėliau patj didžiau liepė pasiimti mažąja mal mes ir grodavo smuikais ir ar dieviška drama, kuri pradžią
sią blyną ir pradėjau mirkyti daknygę ir pasakė, kad reikia monika. Vakare pradėdavo jau gavo danguje. Visus tuos dra
puodynėje. Blynas apsivėlė pasiruošti išpažinčiai. Bažnyčioj nimas šokti. Lalauninkams rei mos įvykius aiškiname laisvąja
grietine ir nuslydo i puodynės reikės perskaityti septynias kėdavo duoti dovanų. Daugiau valia.
dugną. Nebuvo galima to blyno atgailos psalmes. Man tos psal sia jie gaudavo margučių. La
Velykų švenčių apeigos nuro
ištraukti Nutarėm puodynę pa mės nepatiko. Jos kažką pasa launinkai, atrodo, atsirado se do į dėsnį, jog Dievas leidžia
likti Dievo valiai Bet sąžinėj kojo apie Dievą ir Jokūbą. Jau novės krikščionyse, kurie skaitė blogį šiame pasaulyje, kad įvyk
kažkaip buvo neramu. Tą blyną kelis kartus buvau pagalvojęs, Evangelijas ir stebėjosi Kristaus tų didesnis gens Šitai Bažnyčia
gan greitai mama surado, kai kad, neduok Dieve, jei užaugus iš numirusiųjų prisikėlimo įvy su džiaugsmu skelbia giesmėje
reikėjo grietinės, sūrius darant. reikėtų tas psalmes kasdien kiais. Šventajame Rašte skaito Didnj Šeštadieni: „Tikrai lai
Pasidarė didelė nųslė, kaip tas skaityti Bet tai bus atlikta baž me: „Atsivėrė kapų rūsiai ir minga ta kalte kuri susilaukė
blynas atsirado puodynėje Prie nvčioj
daug užmigusių šventųjų kūnų tokio didžio Atpirkėjo!" Kristus
stalo visi viens kitą klausė ir
Prieš pat einant j Reškutėnus prisikėlė iš numirusių Išėję iš iškentėjo tokias kančias, kokių
aiškinosi, kaip tas blynas galėjo reikia nuodėmes suskaičiuoti kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie niekas šiame pasaulyje neturėjo
patekti į puodynę Mama porą Marn;i čia tik jau padės -Ji vis atėjo ) šventąjį miestą ir daug ir neturės. Jis mirė ant kryžiaus
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Jis per kančią ir mirtį laimėjo
sau ir mums iš numirusiųjų pri
sikėlimą dieviškoje garbėje.
Šitoje velykinėje ir dieviškoje
dramoje yra labai s k a u d u , jog
pasaulis nesidžiaugia dėl tos
žinios ir pažado, kad mes taip
Sią vasarą k v i e č i a m e keliauti su m u m i s .
pat kaip Kristus kelsimės iš nu
mirusių. Daugybė žmonių gyve
901
Lithuania and Latvi J Jevvish Heritage
na tarsi nebūtų Kristaus, kuris
gegužės
19-28
10 dienų kelione
mirė už visą žmoniją.
Porą savaičių prieš Velykas
902
Taste of Lithuania
mane nepažįstama šeima pa
birželio 8-17
10 dienų kelionė
kvietė aplankyti j ų mirusį ir
903
Discover Lithuania
pasimelsti laidojimo namuose,
liepos
7-19
13 dienų kelionė
kur jis pašarvotas. P i r m i a u s i a
pamačiau, kad a n t lavono prie
904
Baltic Tour
rankų yra padėta cigarečių
rugpjūčio 3-17
15 dienų kelionė
dėžutė. Tai moteriai, k u r i man
skambino, pasakiau, k a d k a s
905
Roots Tour to Lithuania
nors pasidėjo tenai tą cigarečių
rugsėjo 7-21
15 dienų kelionė
dėžutę. Ji man a t s a k ė , k a d tai
906
Imperial Splendors of Germany,
tam mirusiam padėta, o šalia
Czech
Republic, Slovakia, Hungry, Austria
giliau yra dar „Scotch Whisky"
geg.
25-birž.
4
11 dienų kelionė
butelis. Esą, y r a jis miręs nuo
rūkymo ir gėrimo, tai j a m rei
907
Fjords of Norvvay
kės tų daiktų ir pomirtiniame
rugsėjo 7-16
10 dienų kelionė
gyvenime. Iš to būrio žmonių,
908
Spain, Morocco & Portugal
kurie buvo prie mirusio, niekas
rugsėjo 13-29
17 dienų kelione
nemokėjo nei „Tėve m ū s ų " , nei
„Sveika Marija" maldų.
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos
Kristus, pasirodęs po mirties
prašome kreiptis į mūsų raštine
apaštalams, įsakė j i e m s eiti į
visą pasaulį ir skelbti linksmą
naujieną. „Eikite į visą pasaulį
9439 S. K e d z i e , E v e r g r e e n Park, IL 60805-2325
ir skelbkite Evangeliją visai kū
T e l . : 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
rinijai. Kas įtikės ir pasikrikšFAX 708-422-3163
tysibus išgelbėtas, o kas netikės
bus pasmerktas" (Mk. 16,16-16).
Dievas visą laiką y r a kūrėjas. paimti dalyvauti toje dieviškoje galime džiaugtis jau šiame pa
Kristaus įsikūnijimas, kančia, kūryboje, esame pašaukti toliau saulyje, kad ..ko akis neregėjo,
mirtis ir iš numirusių prisikė ir iki pasaulio pabaigos, tęsti ko ausis negirdėjo, kas žmogui
limas yra dieviška kūryba. Kaip Kristaus darbą. Po Kristaus į mintį neatėjo, tai paruošė Die
matome iš Kristaus įsakymo garbingo prisikėlimo iš numi vas tiems, kurie -Ji myli" (1
apaštalams, mes esame t a i p pat rusių, kaip šv. Povilas skelbia. Kor.2,9).
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tininkų žurnalą ..American Bee
Journal".
Smagu lietuviams savo tarpe
Pradžioje K. Laukaitis negalvo
jo, kad šis polėkis taip užvaldys turėti lietuvį bitininką. Reikia
ir jis išaugs į rimtą bitininką. tikėtis, kad K. Laukaitis įskie
Tiktai nei pats nepajuto, kaip pys bitininkystės meilę kitai
pradėjo vis daugiau ir daugiau kartai. Šiuo metu. gardžiuodadomėtis bitininkystės šaka. miesi lietuvišku medumi, palin
studijuoti bičių gyvenimo būdą, kėkime bitininkui K. Laukai
susipažino su bitininkystės žila čiui ilgų metų. ojo bitelėms na
senove, su medaus gydomo šaus darbo.
Nijolė N a u s ė d i e n ė
siomis savybėmis. Ir taip. Pr.
Šapalui padedant apiel975 m.
pradėjo savo pirmuosius biti DIDŽIAUSIAS Š I R Š Y N A S
ninkystės žingsnius. Palanki bi
I Lietuvos rekordų knygą įra
tėms buvo ir K. Laukaičio sody
šytas
naujas rekordas — di
bos 5 akrų, apaugusi natūraliais
džiausias
Lietuvoje širšių lizdas.
miškeliais, aplinka. Dabar jau
Kazį Laukaitį galime laikyti Jo apimtis — 1.50 m, aukštis —
rimtu bitininku. Šiuo metu jis 50 cm, o svoris — 900 gramų.
yra vienintelis lietuvis biti Lizdas rastas Vilniaus šlifavimo
ninkas. Jo sodyboje yra apie 60 staklių gamyklos įpakuotų šlifa
avilių. Tai jau ištisas bičių ūkis vimo staklių dėžėje, kuri buvo
K. Laukaičio medumi gardžiuo- nepajudinta nuo 1993 m.
jasi Čikagos ir apylinkių lietu
Ankstesnis rekordinis širšių
viai. Jis priklauso JAV Du Page lizdas buvo 1.29 m apimties ir
bitininkų klubui. Bando už 41 cm aukščio. Ji savo daržinė
megzti ryšius su Lietuvos biti je aptiko Jurbarko rajono gy
n i n k a i s . P r e n u m e r u o j a bi- ventojas Jonas Gavėnia.

LIETUVIS BITININKAS
Suvalkijos lygumų s ū n u s Ka
zys Laukaitis niekad negalvojo,
kad jo gyvenimas pasisuks į bi
tininkystę. Užaugęs gražiame
Suvalkijos Mauručių miestelyje,
lygiai taip pat niekad nesitikėjo,
kad teks visą savo gyvenimą
praleisti svetingoje Amerikos
žemėje. O gyvenimas ir gyve
nimo banga, kaip ir visiems ki
tiems, karo a u d r ų nublokš
tiems, lėmė ką kitą. Teko viską
išgyventi ir pradėti k u r t i s nau
jame gyvenime. Išgyveno su
savo žmona Juze (Raguckaite),
keturiais sūnumis ir d u k r a
panašius lietuvio e m i g r a n t o
kelius: pradžioje • vargo Bava
rijos tremtinių K e m p t e n o sto
vykloje, po to atvyko į Pennsilvaniją ir vėliau į Čikagą.
Tik gyvenimas kiek sunor
malėjo, kai jau buvo pajėgūs
pasistatyti namą Hinsdale apy
linkėje ir ten pastoviai apsi
gyventi. Vaikams pradėjus lan
kyti Lemonto š e š t a d i e n i n ę
lietuvišką mokyklą, K. Laukai
tis aktyviai įsijungė į mokyklos
tėvų komiteto darbą. Darbas
mokykloje jį taip p a t į t r a u k ė ir
į platesnę lietuvišką visuome
ninę veiklą. V a i k a m s p a a u g u s ,
K. Laukaitis dar d a u g i a u laiko
pradėjo skirti visuomeniniam
darbui. Jis aktyviai reiškėsi LB
Lemonto valdyboje, o vėliau ket
verius metus išbuvo Lemonto
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirmininku, ir net 12 m. K.
Laukaitis vis buvo i š r e n k a m a s
JAV LB Vidurio v a k a r ų apy
gardos pirmininku. Pasibaigus
pirmininkavimo kadencijai, K
Laukaitis n e n u t r a u k ė savo
visuomeninio darbo. Aktyviai
dalyvauja kaip JAV LB Vidurio
vakarų a p y g a r d o s T a r y b o s
narys įvairiuose
suvažia
vimuose ir prisideda prie LB
darbų.
1980 m. su žmona Juze pra
dėjo rūpintis lietuviškomis šv
Mišiomis Lemonte. Vėliau, pra
dėjus veikti Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijai, jie aktyviai
įsijungė j jos darbą: gieda bažny
tiniame chore, renka a u k a s per
šv Mišias, vaikaitis Kęstutis
patarnauja šv. Mišioms, o žmo
na darbuojasi prie kavutes po
šv. Mišių.
Su b i t i n i n k y s t e s š a k a JJ
supažindino P r a n a s Šapalas
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kštienos — importas. Paukštie r a n ų veikla. J a m labiausiai
nos importas į Lietuvą padidėjo, patiko demokratiška užeigų ap
kai praėjusių metų rudenį dėl linka. „Skandalas" kol k a s
JAV LB Ekonominių Rolkalų Taryba
pabrangusių pašarų Lietuvos vienintelė vieta Klaipėdoje, k u r
Informacijos Skyrius
paukštynai buvo priversti viš galima paskanauti amerikietiš
Algirdas Rimas. 1711 VVainvvright Dr, Reston. VA 22090 tienos kainą padidinti 2 litais. kų kepsnių.
tol. 703)471-1711
V. Tėvelis sakė, kad per maži
ALYTUJE PRADĖTOS
muitai (paukštienos importo
GAMINTI NAUJOS
muitas — 25 proc.) ne vienintelė
S
K
ALBIMO MAŠINOS
priežastis, dėl kurios Lietuvą
A l y t a u s mašinų g a m y k l a
užplūdo olandiška vištiena.
Daug paukštienos patenka kon „Astra" pradėjo gaminti naujos
kartos pramonines skalbimo
NUPIRKTAS „PANEVĖŽIO doleriu. „Rezultatą jau turime trabandos keliu.
mašinas, kurios j a u atitinka
— tai bankų krizė. Lietuvos „ M A R I J A M P O L Ė S P I E N O
CUKRUS"
Europos standartus. Dvylikos
bankas, įvedus Valiutų valdybą,
KONSERVAI" DIRBA
k i l o g r a m ų talpos skalbimo
Iš 4 šalies cukraus fabrikų — prarado galimybę padėti komer
PELNINGAI
mašina pagaminta, bendradar
Kėdainių. Marijampolės, Pa ciniams bankams, kai šiems
Po kelerių pražūtingų metų biaujant su „Danuve" bendrove
venčių ir Panevėžio — pastara iškilo likvidumo problemų. (...) šioje įmonėje pernai j a u gauta
iš Prancūzijos. Naujajam gami
jame valstybės kapitalo buvo Galų gale paaiškėjo, kad žmo 5.9 mln. litų pelno. Didėja ga
niui panaudotos tik vakarietiš
likę mažiausiai, tik 30 proc.. nės nustojo pasitikėti ir pačiu myba, vidutinis atlyginimas
kos medžiagos. Orientacinė
likusį valdė imonės darbuotojai. Lito patikimumo įstatymu", „tirpsta" skolos, išsaugotos dar
kaina — apie 5,000 dol. Nau
„Urdžia'* — maisto produktais sako A. Grina.
bo vietos. Galima teigti, k a d jajam modeliui gamykla sutei
prekiaujanti bendrovė, pradėjo
Paklaustas, kaip jis reagavo į įmonė išgelbėta — taip padėtį
kia 1 metų garantiją.
supirkinėti iš akcininkų 100 tai, kad praėjusių metų pabaigo bendrovėse „Marijampolės pie
Pasak bendrovės „Astra" va
litų nominalios vertės akcijas po je buvo uždaryti du didžiausi no konservai" apibūdino Žemės
20 litų, tik vėliau stebėtojų komerciniai bankai — Litim- ūkio ministerijos maisto pramo dovo, sumanymą pagaminti
tarybai pavyko išreikalauti peks ir Akcinis Inovacinis ban nės departamento direktoriaus naująją visiškai automatizuotą
pakelti kainą iki 30 litų. Dabar kas, A. Grina sako, kad negalįs pavaduotojas J. Žebrauskas. Ši skalbimo mašiną pavyko įgy
daugeliui kyla klausimai, ko to suprasti. „Per 4-5 metus bendrovė gamina sviestą, pieno vendinti p e r 1.5 metų.
siekia prekybos firma, įsiverž- bankai neturėjo paprasčiausio miltelius, kazeiną, natūralią
dama į gamybos pasaulį?
įstatymo, reikalaujančio pada tirpią kavą, įvairius gėrimus ir, M E D I E N O S P E R T E K L I U S
Kaip rašo „Respublika", tuo ryti atidėjimus blogoms pasko žinoma, pieno konservus, kurių
Lietuvos miškų urėdijose šiuo
pat metu. kai „Urdžia" supirki loms. Nežinia, gal ir pati vals gamyba pernai išaugo pustrečio
metu
susikaupė apie 160,000
nėjo Panevėžio cukraus fabriko tybė buvo suinteresuota, kad karto. Atlyginimo vidurkis per
kubų
eglinių rąstų, 140,000
akcijas, šis fabrikas parūpo ir komerciniai bankai gautų fan metus padidėjo nuo 307 iki 583
kubų
eglinių popiermedžių,
tastinį
pelną,
o
biudžetas
—
Anglijos firmai „Men", prekiau
litų. Dabar bendrovėje dirba
113,000 kubų malkų kurui. Šią
jančiai cukrumi visame pasau dideles pajamas. Jei abejotinos 1,385 žmonės.
medieną būtina k u o greičiau
lyje. Jos atstovas Lietuvoje R. paskolos būtų buvusios nurašo
perdirbti,
nes pavasari ir vasarą
Bakutis sakė. kad neseniai pasi mos kasmet, bankai nebūtų tu
KLAIPĖDOJE keitus firmos strategijai „Men" rėję tokio didžiulio pelno, o AMERIKIETIŠKA S M U K L Ė palikta miškuose, ji supūtų ir
būtų nebetinkama perdirbti.
pradėjo investuoti į fabrikus. akcininkai — dividendų. Galbūt
Klaipėdoje buvusios apleistos K i t a vertus, per pavasarinį
Pasak R. Bakučio, „Panevėžio tada jie būtų susidomėję, kodėl
cukraus" stebėtojų tarybai buvo taip yra, ir įpareigoję bankų valgyklos patalpose atidaryta potvynį miškovežiai į miškus
duota galimybė pasirinkti — a r valdybas elgtis atidžiau, išduo amerikietiška smuklė „Skan gali neįvažiuoti.
Manoma, kad visus pjausti
viską parduoti „Urdžiai", ar dant paskolas? Galima tikėtis, dalas". Čia yra 80 vietų, lanky
palaukti atsakymo iš Londono. kad akcininkų spaudimas būtų tojus aptarnauja padavėjai kau nius rastus galima būtų perdirb
bojų apranga. „Skandalo" savi ti Lietuvoje, tačiau įmonės
Tačiau kol anglai svarstė, pakeitęs bankų reikalus".
„Urdžia" nupirko fabriką. R.
Bankininkas iš JAV pastebi, ninkas Rimgaudas Kunstmonas neturi apyvartinių lėšų. Urėdai
Bakutis sako, kad jiems bus net kad 5 metus valstybė to nesu „Lietuvos rytui" sakė, kad pa sutiktų įmonėms parduoti me
lengviau tartis dėl investicijų su prato arba nenorėjo suprasti ir gal JAV programą PIET, re dieną kreditan tik su sąlyga, jei
bendrove, kuri savo rankose staiga nurodė bankams per vie miančią smulkųjį ir vidutinį jis t u r ė t ų bankų garantus,
turi akcijų kontrolinį paketą, nerius metus suformuoti atidė verslą, praėjusią vasarą viešėjo tačiau įmonės b a n k ų garantų
negu su 700 akcininkų. „Men" jimus penkerių metų rizi JAV ir susipažino su 50 resto imti nenori. Dar sudėtingesnė
nesiruošia pirkti akcijų, o tik in kingoms paskoloms. „Sukeltas"
vestuoti į technologija.
didelis ir visiškai nereikalingas
BALTIA E X P R E S S C O LTD.,
„Urdžios" viceprezidentas Ž. skandalas, panika, užuot padė
1 VO»»MT«S R4PSYS1
Marcinkevičius sako, kad firma jus bankams išbristi iš šios
SIUNTINIAI BE MUITO Į LIETUVĄ
ieškojo objekto saugiai investici balos. Vyriausybė pažadėjo dide
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
jai. Pasak jo. didžiausią įspūdį les kompensacijas krizės ištiktų
• O R O C A R G O PER 10-12 DIENU
Panevėžio fabrike paliko kolek bankų indėlininkams, ir tų ban
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS
tyvas ir jo sugebėjimas dirbti. kų likvidavimas kainuotų bran
U 2 $38.00 PER 14 D I E N U ;
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS
„Urdžios" manymu, tai didžiau giau negu jų atgaivinimas, sako
PAIMSIME NEMOKAMAI;
sia vertybė, o ne pastatai ir seni bankininkas.
• NEMOKAMAS D O K U M E N T U NOTARIZAVIMAS;
įrengimai. Kaip tvarkoma cuk
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:
raus fabrike gamyba, darbinin P I R M O J I KREDITO U N I J A
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI
Pirmoji kredito unija Lietuvo
kų ir administracijos santykiai
1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624
Ž. Marcinkevičius pavadino je susikūrė Vievio paukštyne.
NAUJAS ADRESAS
AMBER GROUP
Unijai priklauso 110 paukštyno
„tikru kapitalizmu".
BALTIA EXPRESS CO LTD
462THOMASDRIVE
darbuotojų, jų giminaičiai, pen
8327 S. PULASKI
BENSENVTLLE, IL 60106
N A U J A S ĮSTATYMAS sininkai. Kredito unija už indė
CHICAGO, IL 60652
D A R VIENA ILIUZIJA
lius moka 20 proc. palūkanas, o
TURNĖ ATSTOVUS LOS ANGELES M OR AND RAffDS
už paskolas prašo 23 proc.,
Kaip pranešta, prezidentas tačiau ne visais atvejais. Kaip
Algirdas Brazauskas pasiūlė rašo „Respublika", neseniai
Seimui papildyti Lito patiki viena paukštyne dirbanti šeima
mumo įstatymą nuostata, kad paprašė paskolos trijų kambarių
lito ir JAV dolerio santykis 4:1 butui Elektrėnuose pirkti. Duo
nebus keičiamas iki 1998 m. ti ar ne, svarstė ir kredito uni
Happy Easter
Happy Easter
pabaigos, o jį pakeitus, nuosto jos paskolų komitetas, ir val
To AM Our Customers
To Ali Our Customers
lius padengtų valstybė. Seimas dyba. Nuvažiavę apžiūrėjo šei
From
From
•ARK FOOO A UOUOft MAKT
CRAVfFOftO SAUSAM CO., INC.
tokiai pataisai nepritarė. Sei mos gyvenimo sąlygas ir nu
2610 W. 71*1 St.
2310 S. P U I M M , CMeafO, IL 60623
mas pritarė Biudžeto ir finansų sprendė, kad viename kambarė
312-277-30SS
CMcaff*. N. 60620
komiteto pateiktai alternatyvai lyje auginti du vaikus iš tiesų
312-776-1621
"Everyday Freeh as A Daisy"
— nekeisti lito oficialaus san nelengva. „Vievio taupai" tokia
tykio iki 1997 m. liepos 1 d. ir didelė 26,000 litų paskola bus
Happy Easter
Happy Easter
atsisakyti valstybes įsipareigo pirma. Ją gavusi, šeima turės
To Ali Our Customers
To Ali From
jimų dengti nuostolius. Tačiau, grąžinti pinigus per 20 metų ir
From
ST. DANMKL
galimas dalykas, kad ir šis pa palūkanos bus tik 10 proc.
LAWMLANCS
TMS PftOPMII CHURCM
•7S0 S. M e s k i , ClUsaas, IL S0S2S
pildymas Seimo nebus priimtas. paskolos garantas bus butas.
312-862-2626
C M M f f , •> 66636
Lito patikimumo įstatymas
Kredito unija už turimus pini
Open AH Day & On Easter Sunday Also
312-666-1223
galioja nuo 1994 m. balandžio 1 gus pelningai perka vyriausy
d. Tuo įstatymu Lietuvoje įtei bės obligacijas, kurių palūkanos
Easter Greetings
Easter Greetings
sintas Valiutų valdybos mode yra priartėjusios prie 40 proc.
To Ali
To AM
lis, litas susietas su JAV doleriu Dabar „Vievio taupa" jau turi
From
From
ir n u s t a t y t a s jo oficialus daugiau kaip ketvirtį milijono
ST. OKOftOaVS Cfturch
LOVAL CASKST CO.
134 S. Cwlffociwi
santykis.
litų. Iš jų pajais — beveik
C N c t f * . IL 00017
Cmeeas, I 66611
„Lietuvos rytas" išspausdino 200,000 litų. Pajininkai po metų
312-734-0664
312-723-4S00
pasikalbėjimą su Lietuvoje vie gali tikėtis net 30 proc. pelno.
šinčiu buvusiu vyriausybės pa
tarėju ir Lietuvos banko kon LIETUVOS PAUKŠTYNAI
sultantu, JAV žymiu bankinin
NEATLAIKO OLANDŲ
« * # C « « 9 * B T * « «
I I I
ku Antanu Grina. Jis Lito pati
KONKURENCIJOS
kimumo įstatymą vadina dar
Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i
viena iliuzija, o prezidento siū
Lietuvos paukštynų sandėliai
Lietuv*, Latvija, Estija ir Rusija.
loma papildymą — nepaprastai grėsmingai pilnėja — pagamin
Greitas
ir
patikimas aptarnavimas, žemos kainos.
pavojingu valstybei, nes ji tuo tą produkciją vis sunkiau par
prisiimtų neįsivaizduojamą duoti. Lietuvišką paukštieną iš
A DM I RA L NAVIGATION
riziką.
rinkos stumia pigesnė paukš
S k a m b i n k i t e tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664
Antanas Grina sako, kad ne tiena iš Olandijos. Lietuvos
tik jis, bet ir Lietuvos banko paukštininkystės susivienijimo
O n e Tower Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
žmonės, kai kurie finansininkai prezidento Vytauto Tėvelio duo
Chicogo — Toronto — Montreal
buvo prieš Valiutų valdybos menimis, šiuo metu 70 proc.
modelį ir lito susiejimą su visos Lietuvoje parduotos pau

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ

EASTER GREETINGS

*»•••

padėtis su popiermedžiais. Pa
sak Miškų ūkio ministerijos
sekretoriaus Gintaro Gibo, nuo
latiniai pirkėjai švedai nepirks
nė pagalio. J ų fabrikai sustab
dyti, nes pasaulyje celiuliozės
kaina sumažėjo nuo 1,000 iki
650 dolerių už toną. Po didžiųjų
vėjovartų švedai patys kerta
savo miškus. Tad Lietuvos urė
dijos popiermedžius mainais už
akmens anglis bandys parduoti
Ukrainos šachtininkams.
Rima J a k u t y t ė

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug su
t a u p y s i t e . Pasinaudokite
mūsų patogiu / / lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v .
p . p . ; s e k m d . uždaryta.
Antrd. ir trečd. susikalbėsite
lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

REALMART H, Inc.
6602 S. Puleski Rd.
Chicago, IL 60629

RE/MAX
REALTORS

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:

(312)586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS

BUDRAIČIUI
Bu*. 312-58M100
Fan. 312-58SJ887

p,^

m&UOlT

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųtr FAX pagalba

•
•
•
•

Nuosavybių įkainavimas veftul
Perkam* ir parduodame namus
Apartmentus ir žeme
Pensininkams nuolaida

ftCCSNT M A L T Y , S*CJ
5285 VVest 96th StreK
Oak L*wn. Htkyis 60463'

Bus. 708-636-6400.
Ras. 706-423-0443

; K M K O K KALTOS?
7922 S. Falas* a * .
•34JS V r t — A W

|

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
[priemiesčiuose.

DANUTĖ MAYEK
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Darnias, Mayat.Jipropatamaus Įkainavimas valiui.

TAISOME

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠJ•NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SI NTuyus.
H. Deckys
Tel. 312 MV6624

MAJUĘPOWELL k ASSOCIATES, INC, REALTORS*
BETTER HOMES AND GARDENS*
6505 Guli Blvd.
S«. Pete Be»ch, FL 33706
Office: (813) 360-2727
Toli Fr« (800) 352-7325
Fax:(813)360-3626
R»: (813) 360-2329

MOVING—KRAUSTYMAS

!MV/

%

Profesionalus patarnavimas
prieinamomis Kainomis,
jums patogiu laku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:

JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR*

Gediminas:tel.312-925-4331

liiH

INCOME TAX
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių (Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metini mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

OLŠivIŪCOJNC,
1180 Ststs Street
Lm*fciG8G0<3!
TJMBBOJBBI turo

'tbgmpĮktimt

PRANAS G. MEILE, CPA
4931 W. 95th St,
OakLawn.IL
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: raštinė 708-424-4425
namai 706-636-5347

HARUA STONIKAS
Reaftor* lus. 708.257.7100
ftfgfcsfl
Re 708.969.3732

FOR RENT
FORRENT
Išnuomojamas apšildomas*4
kamb- t mteg butas 67 & Kedzte
apyl. $355 į man. • „sOcum*". Tel.
312-770-0410.
KeasteS
marne name. i a. Yra ssktytuvss. virykta.
skalbimo mašinos. Suaugusiems. Oabma
užimti nuo gegužes 1 d. KreĮąMs

MISCELLANEOUS
HAWAII — nuostabi sala! No
rintiems tuo įsitikinti, siūlome
apsistoti,,Hale Gediminas", kur
jūsų laukia „lova ir pusryčiai".
Informacijai skambinti t * J .
80S-328-8169.

Dengiami stoysi, kalamas
,,siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti StgKuI: 312-767-192t

VALOME
KILIMUS, BALDUS.
GRINDIS IR SIENAS
J . BUBNYS

737-5166

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV

HELPVVANTED
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-770-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUT0M06MJ0, NAMU. SVEIKATOS.
m 0YVYS6S DftAUOtMAS.
Agentas Frank Zspotis ir Off Mgr
Aukse S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
9mm9Vt W 8 l t vMfl StfsMt

Tel. (706) 424-6664
(912) SS1

J K 8 CONSTRUCTtON
..Shmgle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 706-M6-26SS.

RCMATA'S DOSStSTtC
PLACCMENT AOSNCY
Positions availabte. nannies. Mous*
keepers for English spesking wemen.
Call: 312-28S-72S7

S I Ū L O M E DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
AB Caro
Efnp#oyfn#fn A09ficy
T«4. 312-736-7900

OE/RCA ATSTOVYBE
2346 W. Sfth Street

TsL: 312-776-1466

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500

•
•
•
•

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 8 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C0PIERS
FAX • CALCULATORS
M 1 0 S. PutasM M .
Tet. (312) M 1 -4111

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ

ĮJĮJ
BAKF I O R

a

3S0 N. Clark, Chicago, n 60610
Tel. 312-444-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

ba jau 2 metai ir žmonės turėjo
pakankamai laiko susitvarkyti.
Imigracijos tarnautojai sako,
kad jie 40 mėnesių įvairiai ir
dažnai informavo žmones, kas
yra reikalaujama ir davė daug
laiko paprašyti „žalios kortelės"
pakaitalo. Tačiau yra daug
žmonių, kurie laukia paskutinės
minutės, o paskui turi įvairių
atsiprašinėjimų.
1993 metais buvo manoma,
kad 1,5 milijono žmonių turi se
nąsias „žalias korteles". Šiuo
metu dar 200,000 iki 300,000
turi jas pakeisti naujomis. Kai
kur buvo skleidžiami gandai
apie „masines deportacijas"
tiems, kurių „žalios kortelės"
nebegalioja. Imigracijos įstaiga
sako, kad nėra jokių grasinimo
bausmių dėl pasenusių „žalių
kortelių".
Jei asmuo neturi naujos „ža
lios kortelės", tai nepakeičia jo
statuso, kaip legalaus gyven
tojo. Bet jei žmogus nei&siims
naujos kortelės, tai gali turėti
problemų kelionėse į užsienį,
norint sugrįžti atgal į JAV, o
taip pat prašant valdžios įvai
rios paramos.
Todėl yra reikalinga visiems,
kurie dar turi seną „žalią
kortelę", gautą prieš 1979
metus, nuvykti į Imigracijos
įstaigą ir ją pakeisti nauja. Ar
ba, dar geriau, įsigyti Amerikos
pilietybę. Nedelskite ir tą pa
darykite kaip galima greičiau!
Naudotasi medžiaga iš „Chicago Tribūne" (1996-3-21) j
Aldona Šmulkstienė ir
Birutė Jasaitienė

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71 st Street, CNcago, Illinois 60629
312/476-2665 • Fax 312-436^909

„ŽALIOS KORTELĖS" IR JŲ
PAKEITIMAS

„Žalia kortelė" yra dažniau lės dabar yra taip padarytos,
siai padirbinėjamas dokumen kad padirbinėtojai negalėtų jų
tas Amerikoje. Visi nori atvykti, klastoti, ir jos yra spausdinamos
gyventi ir dirbti šiame krašte. neskelbiamoje vietoje.
1993 metų lapkričio mėnesį
Teise i darbą ir legalų nuolatini
gyvenimą Amerikoje turi tik pi INS (Immigration and Natūrali
liečiai ir legalus Amerikos gy zation Services) įstaiga pradėjo
ventojai. Nebūdamas piliečiu, „žalių kortelių" pakeitimą, kad
gali būti legalus Amerikos gy išvengtų padirbtų, nes tai dau
ventojas, jei tą teise duoda giausia klastojamas Amerikos
Amerikos valdžia. Duodama dokumentas. INS įstaiga prašė
teisę legaliai gyventi šiame visų nuolatinių JAV gyventojų,
krašte, pateikia dokumentą — kurių kortelės išduotos prieš
„žalią kortelę". Žmogus, turė 1979 metus, jas atnaujinti. Senų
damas šį dokumentą gali lega „žalių kortelių" galiojimo data
liai gyventi, dirbti (išskyrus baigėsi 1996 metų kovo 20 die
valdžios — federalinius darbus) ną. Bet, atrodo, ši žinia daugelio
ir naudotis kai kuriomis val žmonių nepasiekė. Vienas pen
džios lengvatomis. Legaliai sininkas, stovėdamas Imigraci
išgyvenus krašte penkerius jos įstaigoje eilėje, sako: „Apie
metus, galima prašyti pilie tai aš išgirdau tik šį rytą per
tybės. Natūrai įzuotas Amerikos žinias. Esu pensininkas, turiu
pilietis — tai tas, kuris Ame daug laiko ir šį pakeitimą galė
rikoje negimė, bet pilietybę jau seniai padaryti". Viena 31
įsigijo čia atvykęs, turi visas tas metų korėjietė, sako: „Sužino
pačias teises, kaip ir gimęs jau apie šią datą tik iš savo
pilietis, išskyrus vieną niekada motinos. Viską mečiau ir atva
negalės būti Amerikos preziden žiavau".
tu. Amerikos prezidentas turi
Tuo tarpu imigracijos tarnau
būti pilietis, gimęs šiame kraš tojai suabejoja dėl šių pavėla
te.
vusių žmonių pasisakymų, kad
Labai daug įvairių pasaulio jie nieko apie tai negirdėję. Juk
kraštų gyventojų, ypač iš poli imigracijos įstaiga apie tai kal
tiniai nepastovių ir neturtingų
valstybių, svajoja ir bando at
vykti į Ameriką. Daug jų at
vyksta legaliai, nes Amerikos
valdžia leidžia tam tikrą imi
grantų skaičių kasmet atvykti.
Valdžia dalina „žalias korteles"
loterijos būdu ar kartais duoda
Gyveno Hot Springs, AR, anksčiau Chicagoje, Brighton
leidimą gyventi kitokiais at
Parko
apylinkėje.
vejais, daro kai kurias išimtis.
Mirė
1996 m. balandžio 3 d., 5 vai. ryto, sulaukės 76 metu.
Kiti, norėdami atvykti į Ameri
Buvo
nevedės.
ką, moka didelius pinigus ir
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Naujamiesčio vals
„perka" nelegalias-padirbtas
čiuje, Raštikiu vienkiemyje. Amerikoje išgyveno 46 m.
„žalias korteles". Prieš 1979
Nuliūdę liko: brolis Jonas, dukterėčios — Helena ir Mary,
metus buvo mažai nuoseklumo,
sūnėnas Petras su šeimomis. Lietuvoje sesuo Ona su vyru ir
išduodant „žalias korteles".
mirusių seserų — Paliutės, Emilijos ir Adelės vaikai#ir
Vardas „žalia kortelė" yra
vaikaičiai.
't*"iliVf nuo Antrojo pasaulinio
Priklausė Panevėžiečių klubui.
"karo laikų. Po to kortelės nebu
Velionis pašarvotas šeštadienį, balandžio 6 d. nuo 3 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
vo žalios spalvos, o paskutinės
Ave.
jų yra rausvos. Dažnai tos se
Laidotuvės įvyks pirmadieni, balandžio 8 d. Iš laidojimo
nosios „žalios kortelės" būdavo
namų 9:30 vai ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto
išspausdinamos rašomąja maši
Prasidėjimo parapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10 vai.
nėle, o nuotrauka priklijuojama
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velio
su klijavimo juostele, tuomet
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
viskas padengiama plastika. Pa
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
skutinė, 1990 metų, versija jau
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
reiklauja pirštų nuospaudų,
Nuliūdę: brolis Jonas su vaikais.
gavėjo parašo ir gali būti tik
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid, Tel. 312-523-0440.
rinama specialių mašinų dėl ki
tų, neskelbiamų ženklų. Korte

A.tA.
BRONIUS LUKAS
LUKOŠEVIČIUS

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 5 d.

A.tA.
JUOZAS BETKAUSKAS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris
Mirė 1996 m. balandžio 3 d., sulaukės 92 metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. I Ameriką atvyko 1950
m. balandžio 20 d.
Nuliūdę liko dukros: Lakštuonė Brigita, žentas Gintau
tas Vėžiai, Rasa Zita, žentas Kęstutis Dirkiai; anūkai: Vaiva
Vėžytė, Enrikas ir Edvardas Dirkiai. Taip pat giminės Lietu
voje ir Australijoje.
Velionis buvo vyras anksčiau mirusios žmonos Eugenijos
Paulauskaitės.
Priklausė Lietuviu Karių savanoriu sąjungai, Chicagos
skyriui, Panevėžiečių klubui, Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jai, Lietuvių Bendruomenei.
Velionis pašarvotas penktadienį, balandžio 5 d. nuo 3 iki
8 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčią. Po religinių apeigų 10 vai. ryto velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei" _ „Sunlight
Committee" arba Lithuanian Mercy Lift.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukros, žentai, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

Brangiam Tėvui

A.tA.
JUOZUI BETKAUSKUI
mirus, mūsų mieliems - LAKŠTUONEI, GINTAU
TUI ir VAIVAI VĖŽIAMS bei RASAI DIRKIENEI
su šeima ir kitiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą. Liūdime kartu.
Santara-Šviesa

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
FRANK PUODŽIUKAS
Po visų žemiškų vargų į Amžinybę iškeliavo 1995 m.
balandžio 7 d.
Jo Šviesiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos 1996 m.
balandžiu 13 d., šeštadieni, 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų
koplyčioje.
Kviečiame draugus, gimines ir pažįstamus prisiminti,
dalyvauti ir pasimelsti už jo sielą.

A.tA.
KSAVERA STASIŪNAITIENĖ
Gaspariūnaitė
Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau Čikagoje.
Mirė 1996 m. balandžio 2 d., sulaukusi 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Paįstryje, Panevėžio apskrityje. Ameriko
je išgyveno 40 m.
Nuliūdę liko: vyras Justinas, duktė Marija Willas. jos
vyras Roger; anūkės: Brigitte Cycyota, vyras Steven. Deborah
Simmons, vyras Riek: anūkas Vincent Willas: penki
proanūkai; Lietuvoje seserys: Konstancija Vaitkevičiene ir
Anelė Kriukienė su šeimomis bei kiti giminės
Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių Fondui.
Velionė pašarvota sekmadien}, balandžio 7 d. Gross
Funeral Home, 120 Wrights Lane, Hot Springs, AR. Rožinio
maldos 4 vai.p.p.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 8 d. Gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos St. Mary"s
bažnyčioje 10 vai. ryto. Po Mišių velionė bus palaidota
Crestview kapinėse, Hot Springs, Ar.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Liūdesyje likę: vyras, duktė, žentas, anūkai ir
proanūkai.

A.tA.
IDA KARAZIJIENĖ
Gyveno Watseka, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette Par
ko apylinkėje.
Mirė 1996 m. balandžio 2 d., 5 vai. ryto. sulaukusi 87
metų.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Ilgus metus gyveno Anykš
čiuose.
Nuliūdę liko: duktė Dalia Laučiene, žentas Antanas,
keturi anūkai, septyni proanūkai.
Velionė buvo žmona a.a Balio ir motina a a Ramūno
Lietuvoje gyvendama a.a. Ida priklausė Lietuvos Šaulių
sąjungai ir buvo apdovanota aukščiausia Lietuvos Šaulių
žvaigžde. Chicagoje velionė priklausė Lietuvių Moterų klu
bų federacijai, Chicagos skyriui.
Velionė pašarvota balandžio 8 d., pirmadieni nuo 8 v.r.
iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 8 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600.

Nuliūdę gimines.
Mylimam Tėveliui

A.tA.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

JONUI ARLAUSKUI

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
24 vai.

mirus, dukrai JANINAI ir žentui MEČIUI MIKUTAI
ČIAMS, jų šeimai ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.
Irena ir Algis Regiai

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

Tauriam Vilniaus krašto sūnui ir nenuilstančiam
kovotojui u i laisvą Lietuvą jos etnografinėse ribose

SERVICES AVAILAbLE AT 0THER

£ $ midkind Fedcrcil
^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
4330 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

A l i PHONES

1-312-523-0440

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

LACK * SONS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-70&-974-4410

8929 S HARLEM AVE
(708)596-9400

f£t

ELTC

t IT AU SAVE SOME AT

SAVINGS

AND IOAN ASSOCIATION
H I 2 WCEiMAKROAD*0«CAOO.IJINO>S ©0*08 WONi (312) 8477747

L

Mažosios Lietuvos Rezistencinis
sąjūdis
Mažosios Lietuvos Lietuvių
draugija
Mažosios Lietuvos fondas
• •irtr . < _ * •

ailant a

I M P O R T - E X P O R T , INC.

(312)131-2121
PETKUS & S O N
FUNERAL DIRECTORS

MUTUAL ^edenai

mirus, jo žmonai ZELMAI, sūnui PAULIUI, dukrai
RITAI ir žentui PIJUI STONČIAMS, seserims su šei
momis Lietuvoje ir kitiems artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

2719 VVest 71st Street, Chicago. I L 60629

UN0ER

DONT n

Mokyt. P E T R U I NOREIKAI

FUNERAL DIRECTORS

(1-312) 254-4470

BRIDGEVIEVV

A.tA.

nESSp

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST
CICERO 5940 VV 35 ST.
LEMONT 12401 S ARČHER AVE (fc DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST
TTNLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2343
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600

(800)775-SE\D

Persiunčiame siuntinius Į Lietuvą, Latvija. Estiją,
Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus.
Persiunčiame automobilius, baidus bei
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
Iškvietimus Ir vizos pratesimo dokumentus
Dirbame lirmad - penki <td v-5 / Šeštad - <> 2

DRAUGAS, penktadienis. 1996 m. balandžio mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos c h o r a s ir solistai Ver
bų sekmadienį athko puiku reli
gines muzikos koncertą. Jeigu
kas neturėjo progos jo pasiklau
syti, galės tai padaryti Velykų
rytą. Prisikėlimo Mišiose. 6 vai.
r. parapijos bažnyčioje. Chorui
vadovauja muz. Antanas Linas,
prie vargonų — visiems pažįsta
mas ir vertinamas muz Ričar
das Šokas.

Lietuvos vyčių 112 k u o p o s
susirinkimas bus antradienį,
balandžio 16 d.. 7:30 vai. vak..
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje Viešnia kalbėtoja bus
ses. kazimienete Marilyn Kuz
mickus. Šv. Kazimiero seserų
kongregacijos generalė vy
resnioji. Ji kalbės apie vienuoli
jai; Lietuvoje. Visi kuopos nariai
ir svečiai nuoširdžiai kviečiami
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimo bus kuklios vaišes.

Kun. A n t h o n y Bertašius.
P e t e r s o n . NJ . , apdovanojo
..Draugo" laikraštį 120 dol.
auka. siųsdamas prenumeratos
mokestį. Nuoširdžiai dėkojame
gerbiamam kunigui Bertašiui
už m o r a l i n e ir finansine
pagalbą.

J u o z a s Gaila, PLB atstovas
Vilniuje, yra grįžęs į JAV ir čia
bus visą balandžio mėnesį. Jo
adresas: 9770 Longvievv Dr.,
Elhcott City. MD 21042, tel fax
(410) 465-1263; elektroninis paš
tas iE-maili: SMNH04A<S prodigy. com. PLB būstine Vilniu
je yra aptarnaujama administ
ratores Virginijos Grybaitės.

A k a d e m i k ų S k a u t ų Sąjun
gos rekolekcijų užbaigimo šv.
Mišios bus Didįjį šeštadieni.
balandžio 6 d.. 6:30 vai. vak..
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje Po Mišių —
visu dalyvių pabendravimas.
Primename taip pat. kad šj
vakarą, balandžio 5 d.. 7:30 vai.
v., Pasaulio lietuvių centre yra
antroji rekolekcijų diena. Kas
nesuspėjo į rekolekcijų pradžią
vakar vakare, kviečiami atvykti
šį vakarą. Rekolekcijoms vado
vauja kun. L. Jagminas. SJ. iš
Lietuvos.
R i t a L i k a n d e r y t ė , vado
vaujanti Dešimtosios tautinių
šokių šventes informacijos
komisijai, p r a š o atkreipti
dėmesį, jog jos straipsnyje,
išspausdintame „Drauge" ba
landžio 2 d., yra netiksliai pa
skelbta, kad per susipažinimo
vakarą, vyksianti liepos 5 d.
Navy Pier Grand Ballroom sa
lėje gros du orkestrai „Žiburys"
ir Andriaus Utz vadovaujamas
„Žaibas" <ne „Gintaras", kaip ji
buvo parašiusi anksčiau). Rita
už klaidą atsiprašo.
Patikslinimas dėl X tautinių
šokių šventės bilietų kainų. Jos
yra tokios: pirmose eilėse — 15
dol.. truputį aukščiau - maž
daug keturios eiles — po 20 dol.,
o visi kiti — po 25 dol.
x V i e n u o l i k o s dienų kelio
n ė aplankant gražiausius mies
tus Europoje — P r a g ą , Buda
peštą, Vieną ir Salzburgą, ge
g u ž ė s 25 - birželio 4 d. Dėl in
formacijos prašome skambinti
American Travel Service 708422-3000 arba 800-422-3190.
(ak)

Marija Norušytė, amerikie
čiams žinoma biostatistikė,
padovanojo Kauno Medicinos
akademijai keletą vertingų
knygų, o taip pat biostatistinę
kompiuterinę programą „Minitabl0x" bei Gastroenterologinei
klinikai trejiems metams užpre
numeravo žurnalą „American
Journal of Gastroenterology".
Tai labai vertingos dovanos ir
Kauno Medicinos akademija M.
N o r u š y t e i yra n u o š i r d ž i a i
dėkinga.
P a s a u l i o lietuvių c e n t r a s
ruošia tradicinį „Velykų stalą''
balandžio 14 d., nuo 12 vai.,
PLC didžiojoje salėje. Renginių
komitetas kviečia visuomenę
apsilankyti, kartu susėsti prie
vaišių stalo, sudaužti margu
čiais ir tuo sustiprinti taip
svarbią vienybę savo tarpe. J u k
sakoma: kas kartu dalinasi
duona (šiuo atveju — ir kitomis
gėrybėmis), tas visuomet jausis
kaip vienos artimos šeimos na
rys. Rezervacijas priima Aldona
Palekienė, tel. 708-448-7436 ir
Nijolė Stelmokienė, tel. 708257-6846. Rezervacijos būtinos.
Baizeko Lietuvių k u l t ū r o s
muziejaus Moterų gildijos di
rektorės, suprasdamos „Drau
go" svarbą lietuvių gyvenime ir
nuolat sunkėjant) šio dienraščio
išlaikymą, siunčia $200 čekį.
..Mūsų padėka Draugo' redak
cijai ir administracijai už de
damas pastangas mus informuo
ti, dalintis įvairiomis temomis
ir jungti plačiam pasauly įsikū
rusius lietuvius". Dėkojame už
visą $400 paramą Draugo fon
dui.

x DĖMESIO VIDEO! APA
x Dr. V a l d a s Adamkus ir
RATŲ
SAVININKAI! Nore
dr. A l e k s a n d r a s Štromas kal
darni
tikrai
kokybiškai išversti
bės ..Atviro žodžio forume"
video
įrašus
iš Lietuvoje naudo
p e n k t a d i e n i , balandžio 12 d..
jamos
PAL
sistemos
į amerikieBočių menėje.
Pasaulio
tiškąją
NTSC
ir
atvirkščiai,
lietuvių centre. Lemont, IL. Įė
jimas nuo apatines mašinų kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
pastatymo aikšteles. į politini sų adresas I N T E R V I D E O ,
svarstymą ,.Quo vadis, Lietu 3533 S. Archer Ave., Chicago,
va?" visus kviečia „Saulutė", IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Lietuvos vaikų globos būrelis. Sav. P e t r a s Bernotas.
(sk)

(sk)

x DĖMESIO,
RADIJO
K
L
A
U
S
Y
T
O
J
A
I
!
Keičiasi
GINTARAS P. ČEPĖNAS
PIKO
VALANDOS
laikas!
Nuo
M36 S Puiiski Rd.. Chicago, IL 60629
pirmadienio,
sausio
29
d.,
kvie
("ft bl j šiaurę nuo Baizeko muziejus*
čiame klausytis mūsų laidų nuo
Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 1:45 iki 3 v. p.p. iš tos pačios
Te!. 708-301-4866
WNDZ radijo stoties 750 AM
Valandos pagal susitarimą,
bangomis. Žadame Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin
visuomenei įdomesnes, ilgesnes
Advokatą* Jonas Gibaitis
kasdieninės radijo laidas. Sa
6247 S. K»dzie Avenue
vaitgalio tvarkaraštis lieka tas
Chicago. IL 60629
pats: laida skirta Lietuvos pra
T e l . (1-312) 776-8700
eičiai VERSMĖ šeštadienais 10
Darbo vai nuc 9 iki 7 vai vak
v.r., o kultūrine-pramogine
šestad 9 v.r iki 1 vai. d
laida VAIRAS sekmadieniais
nuo 10 iki 11 v.r. taip pat per
ADVOKATAS
WNDZ L i t h u a n i a n N e w s
Vytenis Lietuvninkas
Radio, ŽEMĖ L P R O D U C 4536 W. 63th Street
TIONS,
PO Box 1181, Oak
Chicago, IL 60629
P a r k , I L 60304. Red. tel.
(Skersai gatves nuo ..Draugo")
Tel. 312-284-0100
708-3864)558. Praneškite ki
Kasdien 9-6 vai vak
tiems apie nauja tvarkaraštį.
"šeštadieniais ir vakarais
Iki pasiklausymo!
pagal susitarimą
A3 vokatas

(sk)

I

šv. Velykų!
„Draugo** redakcija

Laikomės lietuviškų tradicijų...

VELYKŲ MARGUČIAI DRAUGO
FONDE

POKYLIS RADIJO
P R O G R A M O S PARAMAI
Labai sunku yra ne vien tik
lietuviškai spaudai Amerikoje,
nelengva taip pat ir mūsų radijo
programoms, kurios vis sunkiau
verčiasi, o kai kurios visai užsi
daro.
Čikagos lietuvių tarpe gan
populiari yra „Lithuanian-American radio" vardu besivadi
nanti programa, kuriai jau
keletą metų vadovauja Anatoli
jus Siutas. Jis anksčiau yra dau
giau negu 10 metų vedęs pir
mąją išeivijoje lietuvių tele
vizijos valandėlę ir kitas lietu
vių radijo programas. Šiemet
sueina 30 metų kai televizijos ir
radijo programomis jis pradėjo
skleisti lietuvišką žodį.
Sukaktis bus pažymėta po
kylyje, kuris įvyks gegužės 11
d., 7 vai. vak.. Jaunimo centre.
Pokylis vyks Motinos dienos iš
vakarėse, tad čia bus pagerbta
ir lietuvė motina. Bus meninė
dalis, visi svečiai bus pavaišinti
vakariene. Šokiams gros Ąžuo
lo orkestras. Bus ir kitokių ne
tikėtumų. Vietas reikia rezer
vuoti iš anksto, skambinant ra
dijo programos vedėjo telefonu
- (312) 847-4903.
Jau dabar laikas užsitikrinti
sau vietas šiame pokylyje ir kar
tu paremti šią programą, kuri
dabar klausytojus lanko kiek
vieną sekmadienį per WCEV
stotį - 1450 AM radijo ban
gomis.
E.Š.

Skambant Velykų varpams ir
glostant pavasario saulei, Drau
go fondo direktorių taryba svei
kina visus fondo garbės narius,
narius, rėmėjus ir visus „Drau
go" skaitytojus, linkėdama
Prisikėlimo džiaugsmo ir švie
sios pavasariškos nuotaikos.
Draugo fondo pavasario va
jaus „Velykų margučiai" —
keliais nuliais „pamarginti"
čekiai — labai laukiami fondo
ižde. Laukiami jie ir mažiau
„pamarginti" iš visų „Draugo"
skaitytojų. Kai p a v a s a r i o
upeliai laužo žiemos ledus, kai
saulės spinduliai tirpina sniego
pusnis ir vandenimis užlieja
upes, kaip būtų džiugu, kad
pavasario vajaus įnašai taip
„užlietų" Draugo fondą!
P a v a s a r i o v a j a u s įnašai

Su 200 dolerių:
Dr. Vacys Šaulys, g a r b ė s
n a r y s , iš viso $1,150, Chicago,
IL.
Vytautas Vidugiris, g a r b ė s
narys, iš viso $1,600, Palos Verdes, CA.
Bronius Juodelis, g a r b ė s na
rys, iš viso $1,400, Willowbrook, IL.
Jonas ir Elzė Indriūnai, iš viso
$600, Roselle, IL.
A. ir J. Musteikiai, iš viso
$600, Fallon, NV.
Baizeko muziejaus Moterų
gildija, iš viso $400, Chicago, IL.
Su 100 dolerių:
Jonas ir Ona Motiejūnai, gar
D a n u t ė ir J u r g i s Vidžiūnai b ė s n a r i a i , iš viso $1.100, Pressuteiks viešnagę porai svečių iš cott. AZ.
Kauno Muzikinio teatro atvyks
tančių įsijungti i „ J ū r a t ė s ir
Algis Liseckas, La Habra,
K a s t y č i o " operos pastatymą. CA.. siųsdamas „Draugo" laik
Jurgis jau 35 metus dainuoja raščio prenumeratos mokestį,
Operos chore. 23 darbuojasi pridėjo 100 dol. Jis ne vieną
Lietuvių operos valdyboje ir yra k a r t ą dosniomis a u k o m i s
nepailstantis metinių pokylių prisimena dienraštį. Esame
organizatorius. Danutė ir Jurgis nuoširdžiai dėkingi už dovaną.
taip pat aktyviai dalyvauja
x J e i reikia įsigyti vairavi
Brighton Parko parapijos veik
mo
teises 'IL Driver's License),
loje, o Jurgis dar gieda ir vado
kreipkitės
į Ed. Šumaną, tel.
vauja chorui.
1-708-248-8241. Aš p a d e d u
pensininkams.
x I e š k a u s a v o artimų gimi
(sk)
nių: J u r g i o A n t a n a v i č i a u s ,
x J u o z a s Bacevičius patar
gyv. Boston, MA ir P r a n o
Čeko, gyv. Chicagoje. Abu iš naus namų, apdraudų, „income
vykę iš Lietuvos prieš 1940 m. t a x " reikalais ir įsigyjant
Kilę iš Telšių apskr. Atsiliep v a i r a v i m o teises. Casa Blankite, rašykite: T e o d o r a Greiš- ca R.E.. 6529 S. Kedzie, Chi
k i e n ė , K l a i p ė d a , T a i k o s cago, IL, tel. 708-403-7334, ar
p r o s p . 1 2 1 - 2 9 b , Lithuania. ba 312-778-2233.
(sk)
(sk)
x P r i e š užsisakydami pa
x Akcijų, nonų bei kitų ver m i n k l ą , a p l a n k y k i t e
St.
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e C a s i m i r Memorials, 3914 W.
jums nuoširdžiai patars ir patar l l l t h St. Turime didelį pasirin
naus, duodami komiso nuolai kimą: matysite granito spalvą,
da, A l b i n a s K u r k u l i s , tel. dydį ir t.t. Gaminame pamink
312-380-5530 arba jo sūnūs ir lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
partneriai: A n d r i u s Kurkulis, pageidavimą, brėžinius. Prieš
tel. 312-380-5531 ir P a u l i u s pastatant paminklą, galėsite
Kurkulis, 312-360-5827, dirbą apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. darytas, kaip buvo jūsų pagei
Chicagoje. Iš kitur skambinkite dauta Sav. Lil^a ir Vilimas
veltui: tel. 1-800-821-2103.
Nelsonai. Tel. 312-233-8335.
(sk)
(sk)

-

Ina ir Jonas Kasis, iš viso
$400, Orland Park, IL.
Ignas ir Birutė Navickai, iš
viso $300, Lemont, IL.
Melrose Parko lietuvių klu
bas, iš viso $500, Melrose Park,
IL.
Albina Dumbrienė, iš viso
$300, Chicago, IL.
Su 70 dolerių:
Vincas ir Genovaitė Ma
ciūnai, iš viso $200, Philadelphia, PA.
S u 50 dolerių;
Algirdas Povilonis, iš viso
$350, Toronto, Canada.
Victor Chainas, iš viso $350,
Naples, FL.
Dalia ir Kęstutis Ječius, iš
viso $300, Villa Park, IL.
S u 25 doleriais:
Ben Serapinas $30, iš viso
$130, Oak Lawn, IL.
Stasė Keženienė, iš viso $275,
Willowick, OH.
Vytautas ir Zofija Ripskiai, iš
viso $280, Evergreen Park, IL.
Efrozina Mikuckis, iš viso
$225, Green Valley, AZ.
Sabina M. Henson, iš viso $75,
Oak Brook, IL.
John E. Waylonis, Fairfax
Station, VA.
Danguolė Špakevičiūtė, iš
viso $125, Houston, TX.
Ona Skardienė, iš viso $50,
Euclid, OH.
Genevieve Gobis, iš viso $45,
Amsterdam, N.Y.
Su 20-10 dolerių:
Marija Valiukevičius, iš viso
$290. Sun City, CA.
Andrius Butkūnas, iš viso
$110, Farmington Hills, MI.
Stasė Adickienė. Chicago, IL.
Meilė Renkus, iš viso $30,
Santa Ana, CA.
Alice Lopez, iš viso $15, Miramar, FL.
Visiems nuoširdus ačiū.
F o n d o iždininkas
x TRANSPAK
praneša:
„Lietuvoje per parą iš gelmių
paimama 1.5 mln. kubinių met
rų vandens. Lietuvoje per metus
iškasama 25 - 30 mln. kub. m
naudingųjų iškasenų". Pinigai,
siuntiniai ir komercines siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
T R A N S P A K , 2838 W. 89 St.,
Chicago, IL, tel. 312-438-7772.
(sk)
x Lietuvos našlaičių vardu
d ė k o j a m e a u k o t o j a m s : Mar
garet Towers, Wilminton,DE
$30, Jadvyga Gečiauskienė,
Philadelphia.PA $20, Anthony
Barauskas, Phil PA $10. „Lie
tuvos Našlaičių globos"
komitetas.
(sk)

x Automobilio, namų ir li
gos d r a u d i m a s atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų Kreip
tis pas A Lauraitį, A & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
80805-2325. Tel. 708-422-3455.
(sk)

Jaunimo
centro darbščios
nepriklausanti
partijai ir disi
VAKARONĖ
JAUNIMO
CENTRE
„bitelės", Moterų klubas, vado dentai — reikalaujantys teisių
vaujamas Anelės Pocienės ieš visuomenei.
ko būdų, kaip pritraukti lie
Lietuvai atgavus Nepriklau
tuvišką visuomenę, kaip pa somybe įsikūrė daugybė partijų
lengvinti šio centro išlaikymą. ir partijų vadovai panoro daly
Nors ir Gavėnia, bet atvykus vauti valstybės valdyme. Atėjus
prof. Algiui Krupavičiui iš pirmiesiems laisviems rinki
Lietuvos, pakvietė jį pasidalinti mams, didelei grupei partijų
mintimis apie Lietuvoje susikū nepasisekė išrinkti didesnio
rusias politines partijas.
s k a i č i a u s atstovų į pirmąjį
Kalbėtoją pristatė Albina Ra Seimą. Tik gerai organizuota ir
manauskienė, pranešdama, kad t u r i n t i nemaža pinigų buvusi
Algis Krupavičius atvyko iš LKP, persiorganizavusi į LDD,
Lietuvos, pakviestas N o r t h partija sugebėjo laimėti rinki
Western universiteto. Šiame mus. Reikia manyti, kad įvairių
universitete jis dėsto politinius partijų vadovai atsisakys savo
mokslus. Dr. A. Krupavičius asmeninių troškimų ir sudarys
mokslus baigė Lietuvoje. Ku bendrą frontą, tuo sudarydami
riam laikui buvo išvykęs į Ang galimybę laimėti ateinančiuose
liją ir ten pravedė pašnekesius rinkimuose.
apie politinę padėtį kraštuose,
Šiuo metu ateinantiems rinki
išsilaisvinusiuose iš Rusijos m a m s ruošiasi pagrindiniai
priespaudos. Šiuo metu dėsto partijų blokai: LDDP — įvairus
politinę filosofiją North Western socialistinis elementas, konser
universitete. Su juo atvyko jo vatoriai — įvairūs partijų jungi
žmona su dukrele ir gyvena n i a i , n e p r i t a r i a n t y s LDDP,
Evanstone.
K r i k š č i o n y s d e m o k r a t a i ir
Dr. A. Krupavičius, padėkojęs partijos, neprisijungę prie aukš
už gražų pristatymą, malonų su čiau paminėtų partinių jun
tikimą, pranešė, kad kalbėsiąs ginių.
apie Lietuvos partinį elitą, vien
K a s laimės ateinančius rinki
minčių žmonių grupes, pasiry mus, labai sunku numatyti. Vis
žusias valdyti kitus. Diktatū kas priklausys nuo ekonominės,
rose, ši partinė žmonių grupė politinės „didžiojo kaimyno" pa
yra žalingiausia visuomenei, dėties ir pačių partijos vadovų
kadangi ji neleidžia ir užslopina veiklos ir jeigu partijų vadovai
kitaip galvojančių mintis. J i s arba jų išstatyti žmonės sugebės
nurodė tris pagrindines poli įtikinti rinkėjus, kad t i k nuo jų
tines grupes veikusias Lietu išrinkimo pagerės Lietuvos
voje. Tai — partinis - komunis ekonominis gyvenimas. Pažadė
tinis elitas, lojali inteligentija, ti y r a lengva, bet balsuotojams
t a i p p a t reikia įrodyti, kaip tas
pagerėjimas bus įgyvendintas.
Mažųjų partijų, k a d ir suda
riusių didesnį junginį, galvo
jimas, kad jie laimės daug vie
tų į Seimą y r a labai abejotinas.
LDD partija su savo junginiais
b a n d y s pakreipti balsuotojus
savo naudai, panaudojant Vil
niaus krašto ir kitus Lietuvoje
gyvenančius kitataučius.
Dr. Algis Krupavičius aiškiai
pabrėžė, kad, norint laimėti
rinkiminę kovą prieš įsisenėju
sią partiją, kitoms partijoms
reikės įdėti vieningo darbo ir
padaryti nemažai išlaidų savo
J a n i n a Malinauskaitė, Kau
jėgų iškėlimui.
no valstybinio muzikinio teatro
Po pranešimo kalbėtojas atsa
vyriausioji dailininkė, yra sukū
kinėjo į pateiktus klausimus.
rusi beveik visiems svarbiau
Vaišinantis darbščiųjų
siems veikalams Lietuvoje sce
moterų pagamintais Gavėnios
novaizdžius — ne tik dramai,
metui paruoštais „sumuštinubet ir operoms. Ji sukūrė itin
k a i s " ir saldumynais, turėjome
įspūdingas dekoracijas ginta
progos asmeniškai pasikalbėti
rinei legendai — Banaičio operai
su prof. dr. Algiu Krupavičiumi.
„Jūratė ir Kastytis". Jos kū
A. Paąžuoli*
rybą matysime balandžio 20 ir
21d. spektakliuose Morton au
x A m e r i k o s L i e t u v i ų radi
ditorijoje.
j a s , vad. A. Siutas, girdimas
x N A M A M S P I R K T I PA kiekvieną sekmadienį 7 v.r. - 8
SKOLOS duodamos mažais mė v . r . P r o g r a m o s m e t u tel.
nesiniais jmokėjimais ir priei 312-777-1450; r a š t i n ė s t e l .
namais nuošimčiais. Kreipkitės 312447-4903. Adresas: 4459 8.
į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , F r a n c i s c o Ave., Chicago, IL
2212 West C e r m a k Road. Tel. 80832.
(312) 847-7747.
(sk)
(sk)
x Solistė Nerija Linkevičiū
x Greit p a r d u o d u v i e n o s ir
t
ė
ir pianistas Robertas Moc
dviejų šeimų namus Chicagoje
k
u
s atliks koncertėlio „Pava
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e
sario
balsai" programą sekma
RE/MAX REALTORS, Rimas
dienį,
g e g u ž e s 5 d., Lietuvių
Stankus, tel. (312) 5884069 ar
Dailės
muziejuje, Lemont, IL.
ba (708) 425-7181.
K a v u t ė ir užkandėliai 12:00 •
(sk),
12:30 v. p.p., koncertas 12:30 x T r a v e l C e n t r e , Ltd. siū
1:30 v. p.p. „Saulutė", Lietuvos
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
vaikų globos būrelis, kviečia at
sus pasaulio kraštus pigiausio
vykti į malonų koncertėlį, at
mis kainomis. Kreiptis į Te
švęsti Motinos dieną ir paremti
rese. L e s n i a u s k i e n e , tel. 847Lietuvos vaikučius, kurie nema
5284)773.
to savo mamytės šiltos šypsenos
(sk) ir negirdi mamytės raminančios
x Baltic Monumentą, I n c . , lopšinės. Vietas i i anksto ga
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. lima užsisakyti siunčiant $10
Tel. (312) 478-2882. Visu rūšių asm.: „Saulutė", 419 Weidmr,
paminklai, žemiausios kainos, BufTalo G rovė, IL 60092, TAX
geriausiomis sąlygomis.
ID f 36-3003339.
(sk)
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