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Maskva džiaugiasi gerais 
santykiais su Lietuva

Vilnius, balandžio 17 d. 
(BNS) — Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Konstantinas 
Mozelis penktadienį ambasa
doje surengtoje spaudos konfe
rencijoje gyrė abiejų valstybių 
santykius, tvirtindamas, kad 
„su Lietuva jie klostosi ge
riau”, negu su jos kaimyne 
Latvįja.

Ambasadorius, turėdamas 
galvoje šią savaitę įvykusį Lie
tuvos UR viceministro Roko 
Bernoto vizitą Rygoje, teigia
mai įvertino Lietuvos bandy
mus tarpininkauti spren
džiant Rusijos ir Latvijos san
tykių krizę.

Jis sakė, kad Ryga turi ko 
pasimokyti iš Vilniaus, prade
dant „nuliniu variantu dėl pi
lietybės suteikimo, baigiant 
rusų mokyklų finansavimu”.

Ambasadorius, gindamas 
Rusuos pretenzijų Latvijai 
pagrįstumą, tvirtino, kad ir to
liau išliks svarbus politikos 
Baltijos valstybių atžvilgiu 
vertinimas — jų požiūris į tau
tines mažumas. „Mes verti
name Lietuvos politiką tauti
nių .mažumų klausimu, o 
santykiuose su Latvija ima
masi konkrečių, kryptingų 
priemonių”, sakė K. Mozelis, 
pabrėždamas, kad jomis neke
tinama Latvijos „pažeminti ar 
nuskriausti”.

Pasak ambasadoriaus, jis 
pagarbiai vertina Lietuvos 
Seimo pareiškimą dėl įvykių

Lietuva nenori jokių įvažiavimo 
į Karaliaučių „koridorių”

Vilnius, balandžio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatai 
pareiškė, kad neketina su Ru
sija svarstyti kažkokių „kori
dorių” į Karaliaučiaus sritį 
kūrimo, nes visa tranzito tvar
ka jau sureguliuota ir veikia 
sklandžiai.

Diplomatas komentavo Ru
sijos Valstybės Dūmos pirmi
ninko Genadij Selezniov pa
reiškimą Maskvoje ketvirta
dienį prasidėjusioje tarptau
tinėje konferencijoje „Naujoji 
Europos saugumo architektū
ra ir NATO”, kuomet jis sakė, 
kad dėl NATO plėtimosi į Ry
tus Rusija „bus priversta 
iškelti klausimą” dėl „korido
rių” kūrimo Karaliaučiaus sri
ties gyvybinei veiklai užti
krinti.

Pasak G. Selezniov, Rusija, 
Baltarusija ir Lietuva galėtų 
pasirašyti trišalę sutartį dėl 
naudojimosi tokiais „korido
riais”, kurie „leistų išspręsti 
ekonomines problemas, susiju
sias su Kaliningrado (Kara- 
liaučiaus-red.) uosto — vie
nintelio neužšalančio Rusijos

* Lenkijos Generalinio 
štabo viršininkas generolas 
leitenantas Henryk Szumski 
penktadienį po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
džiaugėsi, kad Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių bei jų 
vadų bendradarbiavimas yra 
kaip „tarp gerų kaimynų”. Po
kalbyje daugiausia dėmesio 
skirta dabar kuriamam bend
ram Lenkijos ir Lietuvos ba
talionui LITPOLBAT. Pasak 
H. Szumski, batalionas galuti
nai bus suformuotas iki šių 
metų pabaigos, o patikrinti jo 
junginių sąveiką rugsėjį Len
kijoje įvyks bendri mokymai. 
Kitų metų pavasarį Lenkija 
bus priimta į NATO, todėl Lie
tuvai labai svarbu turėti ben
drą batalioną su NATO vals
tybe. (BNS)

Latvijoje ir supranta, kad Lat
vijai reikalinga parama ir soli
darumas.

Tačiau jis pabrėžė, kad da
bartinė Maskvos ir Rygos san
tykių krizė nėra pagrįsta Vie
nadieniais įvykiais, o Rusijos 
veiksmai buvo „natūrali reak
cija į necivilizuotą politiką 
nepiliečių atžvilgiu”. Pasak K. 
Mozelio, „sprogimas prie Rusi
jos ambasados Rygoje ir de
monstrantų sumušimas buvo 
tik paskutinis lašas”, perpil
dęs kantrybės taurę.

„Ar gali civilizuotoje val
stybėje būti nepiliečių?”, pikti
nosi Rusijos ambasadorius, 
pridurdamas, kad negalima 
tokios valstybės sukurti, „že
minant vieną etninę grupę”.

K. Mozelis įvertino santy
kius su Lietuva, kaip „aktyvų 
dialogą, nukreiptą ne vien 
plėtoti dvišalius santykius, 
bet ir pagrįstais siekiais pa
žengti tolyn, sprendžiant svar
bius ir sudėtingus klausimus, 
kurie egzistuoja dvišaliuose 
santykiuose”. Ambasadoriaus 
teigimu, ir Maskvoje pabrė
žiama, kad santykių su Lietu
va kryptimi „žengti keli esmi
niai žingsniai”.

„Rusijos politikoje santykiai 
su Lietuva lieka svarbūs ir 
jiems suteikiama didelė reikš
mė”, sakė K. Mozelis. Jo žo
džiais, Jautriame Baltuos re
gione santykiai su Lietuva 
pelno gerų žodžių”.

uosto prie Baltijos jūros — 
darbu”. ,

Tačiau, Lietuvos įsitikini
mu, šias problemas išsprendė 
dabar galiojančios sutartys.

Pagal Lietuvos ir Rusijos vy
riausybių susitarimą dėl pre
kybinių ir ekonominių santy
kių, Lietuva užtikrina laisvą 
prekių tranzitą į Karaliau
čiaus sritį, vadovaujantis vi
suotinai pripažintais tarptau
tiniais principais.

Rusijos piliečių tranzito per 
Lietuvos teritoriją tvarką re
guliuoja vyriausybių laikina
sis susitarimas dėl abiejų val
stybių piliečių kelionių.

Svarbus šio režimo paleng
vinimas yra papildomo proto
kolo nuostata, kad Rusuos pi
liečiai per Lietuvos teritoriją 
gali vykti be vizų tiesioginio 
susisiekimo traukiniais, neiš
lipdami iš jų. Be to, Kara
liaučiaus srities gyventojai į 
Lietuvą gali vykti be vizų ir 
joje būti 30 dienų.

Karinio Rusuos tranzito per 
Lietuvos teritoriją problema 
buvo išspręsta 1995-ųjų sausį, 
kai abi valstybės sutarė dėl to
kio tranzito tvarkos.

* Seimo LDDP frakcijos 
narys Povilas Gylys siūlo Eu
ropos reikalų ministerįją pa
naikinti ir Europos integraci
jos reikalus perduoti Užsienio 
reikalų ministerijai. Savo pa
reiškime jis kritiškai vertina 
siūlymus prie vyriausybės 
steigti Europos integracijos 
biurą. Tokią idėją remia prezi
dentas Valdas Adamkus. P. 
Gylio nuomone, tokiu atveju 
išliktų Užsienio reikalų minis
terijos ir biuro funkcijų dveji
nimasis, būtų atskirtos diplo
matinė ir koordinacinė funkci
jos. P. Gylio įsitikinimu, Euro
pos integracijos reikalų perda
vimas UR ministerįjai išspręs
tų daugelį atstovavimo Briu
selyje problemų. <bns>

Balandžio 15 dieną į Vilnių atskrido vienas žymiausių pasaulio tenorų Jose Carreras. Tą patį vakarą privačiai 
vakarienei jį pakvietė Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Ketvirtadienį dainininkas susipažino su Vil
niumi, susitiko su sostinės gyventojais. ISkilmingus pietus svečio garbei surengė Lietuvos prezidentas Vaidas 
Adamkus.,,Ne kiekvienas turi progos susitikiti su tokia asmenybe, tokio lygio menininku”, po pietų, kurių metu 
buvo kalbama ir apie politiką, ir apie meną, ir apie sportą, sakė V. Adamkus. Jis buvo nustebęs, jog J. Carreras 
yra plataus akiračio žmogus. „Jis labai daug žino apie Lietuvą, ypač jos krepšinį: Arvydą Sabonį ir ‘Žalgirio’ per
galę Europos taurės turnyre”, tvirtino prezidentas. J ketvirtadienio vakarą vykusį vienintelį garsaus tenoro kon
certą Operos ir baleto teatre bilietai (nors kainavo nepigiai — 120-800 litų) buvo bematant išpirkti, o Jose Car
reras savo puikiu pasirodymu neapvylė gerbėjų.

Nuotr.: Jose Charreras (kairėje) Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmonos Almos kvietimu, apsi
lankė Prezidentūroje. • J (Elta)

Valstybės vadovai dažniau tarsis 
užsienio politikos klausiniais
Vilnius, balandžio 17 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
ir Seimo Užsienio reikalų ko
mitetas susitarė daugiau de
rinti savo nuostatas įvairiais 
užsienio politikos klausimais.

„Mes norėtume, kad šios 
trys institucijos dirbtų labiau 
koordinuotai”, po susitikimo 
su V. Adamkumi žurnalistams 
sakė parlamento komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus. 
Jis pažymėjo, kad kartais atsi
randantys skirtingi pareiški
mai „nepadeda užsienio politi
koje, ypač išvykose”.

Lietuvos teisėsauga imsis 
„nepopuliarių” priemonių

Vilnius, balandžio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus spaudos at
stovė Violeta Gaižauskaitė 
sakė, kad prezidentas ketvir
tadienį skambino į JAV amba
sadą Vilniuje ir paprašė (FBI) 
pagalbos, tiriant sprogimą 
Šiauliuose, per kurį buvo su
žeista 16 žmonių.

Valstybės vadovas penkta
dienį buvo pasikvietęs Vidaus 
reikalų ministrą Vidmantą 
Žiemelį, Generalinį prokurorą 
Kazį Pėdnyčią, Valstybės sau
gumo departamento vadovą 
Jurgį Jurgelį ir laikinąjį Poli
cijos departamento generalinį 
komisarą Romą Senovaitį iš
girsti informacijos apie minė
tojo nusikaltimo tyrimą.

Išpuolis prieš valstybės in
stituciją, per kurį pirmą kartą 
Lietuvoje buvo sužeisti žmo-

* Ministru kabinetas pa
siūlė priimti įstatymo pa
taisą, kuri leistų įkalinti te
roristus iki 20 metų. Vyriau
sybė parengė ir teikia Seimui 
ypatingos skubos tvarka svar
styti įstatymo projektą, kuriuo 
Baudžiamasis kodeksas būtų 
papildytas nauju straipsniu 
„Terorizmas”. Sis projektas 
numato laisvės atėmimą iki 
20 metų su turto konfiskavi
mu, jei teroristinis išpuolis su
kelia vieno ar kelių asmenų 
mirtį bei kitas sunkias pasek
mes. (BNS,

Tai buvo pirmasis preziden
to susitikimas su Seimo URK 
nariais. Jo metu V. Adamkus 
buvo informuotas apie Lietu
vos pasiruošicią siekti na
rystės Europos Sąjungoje bei 
strategiją. „Buvo patvirtinta 
spartinti kovos dėl derybų 
pradžios taktiką”, pažymėjo 
M. Laurinkus.

Kalbėdami apie Lietuvos in
tegraciją į NATO, pokalbio 
dalyviai pastebėjo, kad kartais 
yra daugiau pabrėžiamas Lie
tuvos siekis tapti ES nare, o 
klausimas dėl narystės NATO 
pamirštamas.

Pasak URK pirmininko, nu- , ir Viktorą Baublį
Penktadienio susitikimo

nės, susitikime buvo įvertin
tas, kaip tam tikros ribos 
peržengimas, „už kurios val
džios institucijos nebeturi, kur 
trauktis”.

Po pasitarimo su miestų ir 
apygardų prokuratūrų vado
vais žurnalistams generalinis 
prokuroras K. Pėdnyčia sakė 
jog po sprogimo Šiaulių mo
kesčių inspekcijoje bus ima
masi specialių veiksmų.

Generalinės prokuratūros 
vadovai ir miestų bei apy
gardų prokurorai, Valstybės 
saugumo departamento, Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
vadovai Vilniuje apsvarstė 
savo tolesnius veiksmus, Lie
tuvoje pagausėjus kriminali
nių sprogdinimų.

Generalinis prokuroras in
formavo, jog nustatyti įtaria
mieji asmenys dėl sprogdini
mo Šiauliuose, tačiau juos 
įvardinti atsisakė.

Komentuodamas prezidento 
Valdo Adamkaus kreipimąsi į 
JAV, K. Pėdnyčia sakė, jog 
prezidento prašymas, kad FBI 
suteiktų pagalbą, nereiškia, 
jog Lietuvos teisėsaugos pa
reigūnai nepajėgia vieni kovo
ti su nusikaltėliais.

Generalinio prokuroro nuo
mone, sprogimai Lietuvoje yra 
„naujas dalykas”, todėl ne
nuostabu, kad teisėsaugos pa
reigūnai, juos tirdami, nepa
siekė gerų rezultatų.

tarta prezidento vadovauja
mos Užsienio politikos koor
dinavimo tarybos posėdžiuose 
turėti omenyje šiuos abu tiks
lus.

Susitikime nebuvo kalbėta 
apie numatomą ambasadorių 
keitimą. M. Laurinkaus teigi
mu, šį klausimą artimiausiu 
metu prezidentas aptars su 
premjeru ir užsienio reikalų 
ministru.

Pasak spaudos pranešimų, 
greitai bus pakeisti Lietuvos 
ambasadoriai Maskvoje ir 
Minske. Jais gali tapti Seimo 
konservatoriai Mečys Lau
rinkus bei Vladimiras Jarmo- 
lenka, pakeisiantys įprastą 
diplomatų kadenciją jau bai
gusius Romualdą Kozyrovičių

su
prezidentu dalyviai taip pat 
pasveikino 50-metį penkta
dienį švenčiantį užsienio rei
kalų ministrą Algirdą Sau
dargą.

* Vyriausybė pritarė už 
sienio reikalų ministro siū 
lymui išplėsti Lietuvos amba 
sadoriaus Izraelyje Romo Mi 
siūno įgaliojimus. Todėl, ka 
tam pritars ir prezidentas, di 
plomatas Lietuvai taip pat at 
stovaus Kipre bei Pietų Afri 
kos Respublikoje. <Eit»

Liberalai prieštarauja 
azartinių lošimų įstatymui

Vilnius, balandžio 16 d. vartoti tik naujus lošimo auto-
(BNS) — Liberaliųjų reformų 
frakcijos narys Kęstutis Trapi- 
kas teigia, kad ruošiamas 
azartinių lošimų įstatymas 
nekokybiškas ir gerokai atsi
lieka nuo naujausių šią veik
los sritį reglamentuojančių 
Europos valstybių įstatymų.

Sąjunga viešai pasisako už 
azartinių lošimų legalizavimą, 
tačiau pažymi, kad reikia 
griežtai reglamentuoti šią 
veiklą ir aplinkybes, susiu
siąs su azartinių lošimų orga
nizavimu, lošimo aparatų ir 
įrangos gamyba ir platinimu. 
Įstatyme nenumatyta lošimo 
automatų ir įrangos gamin
tojų, tiekėjų ir platintojų kon
trolė, nenustatyta azartinių 
lošimo automatų ir j i„gos 
importo-eksporto tvarka.

Liberalai įsitikinę, kad Lie
tuvoje turėtų būti leidžiama

Lietuva. jj>er savaitę
(Trumpai iš visur apie viską)

* Tinkamiausias kandi
datas į švietimo ir mokslo 
ministro postą yra valdymo 
reformų ir savivaldybių reika
lų viceministras Vidmantas 
Adomonis, tokią išvadą pada
rė antradienį vakare posėdžia
vusi Lietuvos konservatorių 
valdyba. Tačau ji leido valdy
bos pirmininkui, premjerui 
Gediminui Vagnoriui galuti
nai apsispręsti pačiam. Krikš
čionių demokratų partijos val
dybos pirmininkas Kazimieras 
Kuzminskas šią žinią išgirdo 
iš paties premjero. Kol kas ne
žinia, kada premjeras pasirin
ktą kandidatūrą pateiks prezi
dentui Valdui Adamkui. Kai 
kurie krikščionys demokratai, 
kurie anksčiau į švietimo ir 
mokslo ministro postą yra pa
siūlę 3 kandidatus — politolo
gą Egidijų Vareikį, Molėtų ra
jono merą Valentiną Stundį ir 
V. Adomonį, mano, kad tai 
įvyks dar šią savaitę.

* Premjero Gedimino
Vagnoriaus bei finansų mini
stro Algirdo Šemetos susiti
kime su krepšinio vadovais 
penktadienį buvo aptartos ga
limybės finansiškai paremti 
krepšinio komandas, dalyvau
jančias Europos turnyruose 
bei Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL). Buvo tariamasi, kaip 
sustiprinti sporto bazes, skirti 
daugiau finansinės paramos 
klubams už valstybinių įmo
nių reklamą, pranešė vyriau
sybės spaudos tarnyba. Susiti
kime dalyvavo Kūno kultūros 
ir sporto departamento direk
torius Rimas Kurtinaitis, LKL 
prezidentas Šarūnas Marčiu
lionis bei Lietuvos krepšinio 
lygos prezidentas Algimantas 
Pavilionis. (BNS,

* Lietuvos profesinių 
sąjungų susivienijimo pir
mininkas Seimo narys Algir
das Sysas Spaudos konferen- 
cįjoje trečiadienį tvirtino, kad 
„Sodros” biudžetas formuoja
mas iškreipiant realius skai
čius ir nuslepiant biudžeto de
ficitą. Pasak parlamentaro, 
praėjusius metus „Sodra” bai
gė su 70 mln. litų biudžeto de
ficitu ir jį turėjo padengti vy
riausybė iš valstybės biudžeto, 
tačiau vyriausybė dirbtinai 
padidino dirbančiųjų skaičių, 
8 litais padidino vidutinį dar
bo užmokestį ir, tokiu būdu, 
„Sodros” biudžetas liko be įsi
skolinimų, teigė parlamenta
ras. (Elta)

matus, o leidimus organizuoti 
azartinius žaidimus ir leidi
mus atidaryti lošimo namus 
turi išduoti ne Vidaus reikalų, 
o Finansų ministerija.

Pasak K. Trapiko, įstatymu 
taip pat turėtų būti ribojamas 
lošimų namų skaičius, ir jų 
Lietuvoje neturėtų būti dau
giau kaip 10. Jo manymu, to
kiu būdu, valstybė užtikrintų 
jų pelną bei pajamas į valsty
bės biudžetą.

Spaudos konferencijoje da
lyvavęs Europos azartinių lo
šimų organizacijos preziden
tas Jens Halle pastebėjo, kad 
jei Lietuva sugebės pasinau
doti kitų valstybių patirtimi 
legalizuojant lošimo namus, ji 
galėtų turėti vieną iš tobuliau
sių azartinių lošimų įstatymų 
Europoje.

* Prezidento Valdo 
Adamkaus žmonai Almai 
Adamkienei talkins etatinė 
padėjėja — Lietuvos centro są
jungos sekretoriato darbuotoja 
Janina Šarkuvienė. Ekono
mistės išsilavinimą turinti 
Centro sąjungos ir Tarptauti
nio soroptimisčių klubo narė 
padės A. Adamkienei bend
rauti su visuomeninėmis orga
nizacijomis, rengti labdaros 
renginius. Pirmasis jų vyks 
jau sekmadienį Prezidentūros 
kieme: į „Vaikų Velykas” pre
zidento žmona pakvietė apie 
300 vaikų. A. Adamkienė ne
naudos valstybės lėšų: tam 
įkurtas specialus Almos fon
das, į kurį pirmuosius 1,500 
JAV dolerių paaukojo Ameri
kos katalikių moterų organi- 
zacU°s- (Elta)

* Seimo komisija parla
mentarų bendradarbiavi
mo su kitų valstybių specia
liosiomis tarnybomis faktams 
tirti nusprendė nutraukti 
„Marįjos” bylos tyrimą. Ket
virtadienį komisijos posėdyje 
buvo apklausta Seimo narė 
Laima Andrikienė. Komisuos 
vadovas Algimantas Sėjūnas, 
žurnalistams sakė, kad buvo 
išnagrinėta tariamosios KGB 
bylos dokumentų kopijos bei 
originalai, tačiau buvusios Eu
ropos reikalų ministrės L. An
drikienės bendradarbiavimo 
su KGB faktas nepasitvirtino, 
ir tyrimą nuspręsta nutraukti.

* Vidaus reikalų minis
terijos vadovybė piniginė
mis premijomis paskatino de
vynis Greitojo reagavimo rink
tinės „Aras” pareigūnus, ku
rie balandžio 10 d. išlaisvino 
įkaite paimtą tardytoją. Ba
landžio 9 d. už vagystę ir 
sunkų kūno sužalojirtią suim
tas Dalius Taranda paėmė 
įkaite jį apklausiusią tardyto
ją Jovitą Kareckienę, kurią iš
laisvinti pavyko po beveik 12 
valandų trukusių derybų ir ki
tokio poveikio nusikaltėliui.

* Vyriausybė leido Gene
ralinei prokuratūrai per
duoti beveik 4 tonas strategi
nio metalo berilio iš Turto 
banko, kuris yra bankrutavu
sio Lietuvos akcinio inovacinio 
banko (LAIB) teisių perė
mėjas, saugyklas. Vyriausybė 
įpareigojo Turto banką, vado
vaujantis nutarimu „Dėl kon
troliuojamų prekių išanksti
nės imuolatinės kontrolės 
tvarkos patvirtinimo”, pateikti 
Ūkio ministerijai dokumentus 
apie saugojimui perimto beri
lio kiekį, rūšį, pavidalą, kilmę 
ir saugojimo sąlygas. Išga
benti berilį iš Turto banko 
saugyklų be vyriausybės leidi
mo draudžiama. Milijonų litų 
vertės berilis, ketverius metus 
saugotas LAIB saugyklose, 
pernai gegužę buvo Genera
linės prokuratūros išgabentas 
neskelbiamon vieton, siekiant 
išsaugoti jį kaip daiktinį įro
dymą atnaujintoje baudžia
mojoje byloje. (BNS,

kalendorius'
Balandžio 18 d.: Apoloni

jus, Eleuterijus, Totilė, Gir- 
mantė.

Balandžio 19 d.: Atvelykis 
(2-asis Velykų sekmadienis). 
Leonas, Timonas, Galatas, Ais
tė, Nomgaila.

Balandžio 20 d.: Marcijo
nas, Zenonas, Agnė, Goštau
tas, Lazdonė.
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KRIKŠČIONIŠKOS 
BENDRUOMENĖS VAIDMUO 

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
GYVENIME

Pranešimas, skaitytas PLB seimo Religinės sekcijos 
simpoziume, Vilniuje, 1997 m. liepos mėn.

2

Gruodžio mėnesio at-kų susirinkime Filadelfijoje, Edmondas ir Rūta Salikliai mokina jaunius: iš kairės Sigita 
Saliklytė, Laura Šeštokaitė, nugaros iš kairės Rima Šeštokaitė, Ina Saliklytė, Gintas Stirbys. 

kultūrinis bei istorinis kad yra būtina įkultūrinti

Šio simpoziumo tikslas yra 
aptarti parapijų, misijų ir kitų 
krikščioniškų bendruomenių 
padėtį ryšium su lietuviško 
identiteto puoselėjimu.

Apsiribojame krikščioniško
mis bendruomenėmis. Pakvie
tėme simpoziumo dalyvius, 
kurie papasakotų iš asmeniš
kos patirties apie skirtingas 
padėtis: apie gyvastingas pa
rapijas; apie misijas, kuriose 
rečiau susiburia tikintieji, ap
silankius lietuviui kunigui. 
Šalia padėties apibūdinimo, 
norima taip pat iškelti opiau
sias problemas ir aptarti jų re
alias sprendimo galimybes. 
Tačiau šioje religinėje sekci
joje konkrečių projektų siū
lymas kur kas komplikuotes- 
nis reikalas, nes PLB jurisdik
cijos religinėje sferoje galima 
sakyti kad nėra. Tad gali tekti 
labiau pasitenkinti padėties 
aptarimu, negu konkrečiu pro
jektų siūlymu. Noriu pridurti, 
kad man, užaugusiai Kana
doje, pranešime labiau atsis
pindės patirtis, tačiau tikiuo
si, kad kitų simpoziumo da
lyvių pristatymai padės pla
čiau praplėsti religijos vaid
mens supratimų.

Savo įžanginiame žodyje no
riu kiek teoriškiau temą ap
tarti, pažvelgdama ne vien į 
tai, kaip krikščioniška ben
druomenė funkcionaliai prisi
deda prie tautinio identiteto 
puoselėjimo, bet į santykį tarp 
religijos ir kultūros, kuris 
išsiskleidžia bendruomeninia
me gyvenime. Apžvelgsiu 3 
dalykus: religija, kaip bend
ruomenės puoselėtoja; religija, 
kaip įprasminanti išgyveni
mus; tikėjimas, kaip iššūkis 
bendruomenei.

Iškėlus klausimą, koks yra 
krikščioniškos bendruomenės 
vaidmuo užsienio lietuvių gy
venime, pirmas atsakymas 
yra, kad ji suburia žmones. 
Pamaldos suteikia aiškius bei 
pastovius rėmus susitikimui. 
Dažna krikščioniška bendruo
menė turės ir patalpas, tai ir 
tampa patogi vieta susibū
rimams. Užsienio lietuviams 
būdinga kaimo socialinė 
struktūra. Visi vienas kitą 
pažįsta, daugelis kartu užau
ga. Svarbiausi gyvenimo įvy
kiai švenčiami kartu (pagalvo
kime paprasčiausiai apie 
skaičius vestuvėse bei laido
tuvėse). Kaimo širdis daug 
kam yra krikščioniškoji bend
ruomenė, kuri, su kunigu 
priešakyje, atlieka ne tik re
liginę, bet ir kultūrinę bei so
cialinę funkciją. Ypač pirma
jai atvykusiųjų kartai ši kai
miška struktūra patenkina di
desnę dalį jų poreikių. Nepai
sant, kad jie buvo praradę 
savo namus, jie vis tiek galėjo 
išlaikyti tam tikrą tapatybės 
vientisumą, pasireiškiantį ta
me, kad svarbiausi gyvenimo 
momentai, jų tarpe ir religi
niai, išgyvenami toje pačioje 
lietuviškoje bendruomenėje. 
Krikščioniškoje bendruome
nėje ryšiai dvigubi — ir tauti
niai, ir religiniai. Nauja karta 
taip pat auginama šioje kaimo

struktūroje, kurioje taip svar
bus religijos vaidmuo. Krikš
čioniška bendruomenė nauja
jai kartai taip pat atlieka so
cialinę susibūrimo funkciją. 
Dažnas, norėdamas papras
čiausiai išlaikyti socialinius 
ryšius, lankysis krikščioniš
koje bndruomenėje. Tačiau, 
naujajai kartai, labiau įsišak
nijusiai į gyvenamo krašto 
kultūrą, dažnai nepakanka 
vien išeivijos lietuvių gyveni
mo. Kalba ir kultūra palaips
niui tampa svetimesnės. Ko 
svetimesnė kalba bei kultūra 
bus žmogui, to mažesnė bus ir 
trauka net apsilankyti krikš
čioniškoje bendruomenėje, 
ypač, jeigu ten daugiau dė
mesio skiriama kultūrai negu 
tikėjimui.

Antra — noriu iškelti tai, 
kad religiniai įsitikinimai pa
deda įprasminti sukrečiančius 
bendruomenės išgyvenimus, 
kuriuos patyrė daugelis išei
vių, palikusių Lietuvą Antrojo 
pasaulinio karo metu. Išeivių 
karta pergyveno priverstinį 
namų palikimą, trėmimus, 
svetimumo jausmą bei toli
mesnę kovą už komunizmo pa
vergtą tėvynę. Šie pergyveni
mai rado atgarsį išganymo 
istorijoje — izraelitų klajo
nėse, ypač ištrėmime į Babi
loną, taip pat ir Jėzaus kan
čios istorijoje. Išeivių pergyve
nimai dar labiau įprasmino 
lietuviams būdingą pamaldu
mą kryžiui ir kenčiančiam 
Kristui. Tai atsispindi vaiz
diniame mene, giesmėse, pa
moksluose. Ne tik kaip krikš
čionys, bet ir kaip lietuviai, 
nerandama vietos žemėje. 
Kaip kovojančios Bažnyčios 
nariai, išeiviai lietuviai turėjo 
labai aiškų priešą — komu
nizmą; tai dar labiau sustipri
no religinį išgyvenimą pamal
dose. Taigi matome, kad tai 
padėjo suformuoti tam tikrą 
bendruomeninę teologiją, ku
rią ženklina ne tik asmeniška 
moralė, bet ir kova prieš blo
gio sistemą. Tautinio identito 
išlaikymas įtvirtinamas, kaip 
vertybė šalia teisingumo ir 
Dievo meilės. Naujoji karta 
paveldi ne tik tautinį, bet ir 
specifinių kultūrinių bruožų 
religinį identitetą, kuris sufor
muotas pirmųjų ateivių pergy
venimų. Akivaizdžiai, krikš
čioniškoje bendruomenėje, 
kartu su tikėjimu perduoda

Ateitininkų namų audros išverstų medžių šakas 
„primalė” 6 sunkvežimius drožlių.

„mala” Lemonto miestelio mašina (chiper). Per dvi dienas 
Nuotr. A. Pargausko

mas
paveldas. Bet tai ne vieninte
lis procesas, vykstantis tokioje 
bendruomenje.

Religinėje plotmėje, negali
ma likti vien praeityje. Kad 
tikėjimas būtų gyvastingas, 
jis turi būti prasmingas. Todėl 
naujoji užsienio lietuvių karta 
turi rasti jame sąskambį su 
savo gyvenimu. Tą vyksmą 
galime matyti pažvelgę į vie
ną mūsų religinių išraiškos 
formų — giesmes. Remiuosi, 
savo asmeniška patirtimi, bet 
tikiu, kad panašūs procesai 
vyksta ir kitur. Padarius „ar
cheologinį kasinėjimą” pir
mame giesmių sluoksnyje, 
randame iš Lietuvos atsi
vežtas giesmes: „Pulkim ant 
kelių” ar „Jėzau, pas mane 
ateiki”, antrame sluoksnyje — 
išeivijoje sukurtas, labiau tau
tinio turinio: „Kaip grįžtan
čius namo paukščius”, kitos 
išskirtinai religinės, kaip 
kun. Stasio Ylos kūryba. Šian
dieniniame jaunimo reper
tuare vyrauja verstinės gies
mės, kurios giedamos gyvena
mo krašto bažnyčioje. Jos 
dažnai labiau vertinamos, ne
gu naujai kuriamos giesmės 
Lietuvoje. Argumentuojama 
tuo, kad verstinės giesmės 
prasmingesnės, labiau priei
namos ir jaunimui savos. Visa 
tai rodo, kad vyksta reikšmės 
raida. Giesmės, kurios susiju
sios su pirmos ateivių bangos 
pergyvenimais nebe tokios 
prasmingos, ieškoma tokios ti
kėjimo išraiškos, kuri labiau 
atitinka trečios kartos patirtį. 
Lieka kalba, o turinys atspin
di-supančią kultūrą. Taip pat/ 
akivaizdžiai silpnėja kūrybi
nės galios.

Taigi, matome krikščio
niškos bendruomenės dviejų 
krypčių vyksmą. Iš vienos 
pusės, net religine forma per
teikiamas pirmųjų išeivių pa
veldas, puoselėjamas istorinis 
tęstinumas. Tuo pačiu krikš
čioniškos bendruomenės daž
niausiai nestovi vietoje, ir vis 
iš naujo bando rasti sąlyčio 
tašką su naujai besivystančia 
realybe. Tai gali būti užduotis 
antrajai ir trečiajai kartai.

Trečias dalykas, kurį norė
jau aptarti, yra tikėjimas, 
kaip iššūkis. Nuo Vatikano 
Antrojo susirinkimo vis daž
niau kalbama apie santykį 
tarp religijos ir kultūros. 
Pabrėžiama daugiakultūriš- 
kumo svarba, akcentuojama,

tikėjimą, kad jis būtų supran
tamas žmonėms. Tuo pačiu 
Susirinkimas ir popiežiai aiš
kina, kad tikėjimas į Jėzų 
Kristų turi būti ir iššūkiu 
kultūrai. Tai neturėtų aplenk
ti tautinių bendruomenių. Re
liginiame gyvenime yra susta
barėjimo tendencija — ten
dencija apsiriboti įprastomis 
išraiškos formomis, prie praei
ties pergyvenimo kartojimo. 
Gyvastingas tikėjimas turėtų 
pastūmėti religinį gyvenimą, 
kad jis kūrybingai ir atitinka
mai išreikštų tai, kuo tikima. 
Šis tikėjimo iššūkis yra ir 
iššūkis nepamiršti vertybių 
hierarchijos — kai kurie daly
kai yra svarbesni negu kiti. 
Religijos ir kultūros santykyje 
religija viršija. Tą turi atsi
minti ir lietuviškos krikš
čioniškos bendruomenės. Be
sirūpinant išlaikyti lietuvišką 
identitetą, dažnai nukenčia 
tikėjimo puoselėjimas, o be gy
vastingo tikėjimo krikščioniš
ka bendruomenė savaime su
žlugs.

Taigi, pažvelgus į tai, kaip 
krikščioniška bendruomenė 
padeda suburti lietuvius, kaip 
istoriniai pergyvenimai ir kul
tūra yra perteikiama reli
ginėje plotmėje, ir pamačius, 
kad tame pergyvenimų įpras
minimo vyksme yra perteikia
ma ir kultūra, bet tuo pačiu 
įtraukiamos naujos patirtys, 
įsišaknijusios gyvenamame 
krašte. Noriu palikti jus su 
mintimi, kad tik atkreipus 
dėmesį ir sutelkus energiją 
krikščioniškos bendruomenės 
pirminiams tikslams, bus gali- 

tikėtis, kad jos ir toliauma
turės didesnį vaidmenį 
sienio lietuvių gyvenime.

ui-

Indrė Čuplinskaitė

ATEITININKŲ 
NAMAI KVIEČIA

Ateitininkų namų valdyba, 
su jos patyrusiu pirmininku 
Alfonsu Pargausku, jau ruo
šiasi Ateitininkų namų meti
nei gegužinei, kuri vyks sek
madienį, gegužės 31 d., Ateiti
ninkų namuose. Gegužinė, 
kaip ir pernai, bus kartu su 
Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Metine švente. Laukia
me gausaus ir džiaugsmingo 
ateitininkų šeimos susibūri
mo.

1998 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE

Birželio 21-liepos 5 d. —
Moksleivių ateitininkų stovyk1- 
la.

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla.

Liepos 26-rugpjūčio 2 d.
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla.

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri
tage” angliškai kalbančio jau
nimo stovykla.

Rugpjūčio 16-23 d. —Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis.

Rugpjūčio 2 d.
vos metinė šventė 
suvažiavimas.

ir
Daina-
rėmėjų

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE

Detroito ateitininkų šeimos 
šventę vainikuos Ritos Gie
draitienės ir Almos Jankienės 
globojami jaunučiai ir jauniai 
įscenizuodami Justino Marcin
kevičiaus „Pirmąją pagalbą”. 
Šventė prasidės 10:30 v.r. šv. 
Mišiomis Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje ir tęsis pa
rapijos svetainėje.

Pr. Zaranka
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TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
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kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
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Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
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Rimties valandėlė

JIS PRISIKĖLĖ SU ŽAIZDOM
Pirmykštė krikščionių bend

ruomenė Jeruzalėje tuoj po 
Kristaus prisikėlimo buvo gy
vastingas taikos, artimo mei
lės ir stiprios maldos židinys, 
kaip matome Apaštalų Darbų 
knygos pasakojimuose. Kitokį 
vaizdą turime vos 60-čiai me
tų praėjus, kai Jonas (Apreiš
kimo knygos 2-3 sk.) rašo laiš
kus Mažosios Azijos krikščio
nių bendruomenėms. Efeso 
bažnyčioje karšta meilė Kris
tui jau blėsta, Pergamo baž
nyčios nariai pradėjo eiti į 
kompromisus su vietinių pa
gonių papročiais, kitos bažny
čios pradeda tikėti suvedžio- 
jantiems pranašams, kitur, 
nors meldžiamasi, apsieinama 
be artimo meilės darbų.

Antrame skaitinyje (Apreiš
kimo 1:9-13, 17-19), girdime 
Jono Regėjimą, kuris duoda
mas „pavargusiai” Bažnyčiai, 
kurios tikėjimas nėra „nei šal
tas, nei karštas” ir kurios lau
kia persekiojimas. Tame regė
jime jis girdi prisikėlusio Kris
taus (kuris yra Pirmasis ir 
Paskutinysis ir Gyvasis) bal
są, kuris persekiojamuosius 
užtikrina: „Nebijokit!.., Aš bu
vau numiręs, bet štai esu gy
vas”.

Kun. Carroll Stuhlmueller 
komentaruose šio sekmadie
nio skaitiniams pastebi, kad 
taip, kaip Jėzaus kančia ir 
mirtis įvyko dėl jo tautiečių 
vadų politinių manevravimų 
ir pavydo, taip ir Apreiškimo 
knygos autorius įžvelgia, jog 
pirmojo šimtmečio pabaigoje 
bažnyčios pergyvenami perse
kiojimai buvo reikalingi jai 
apšvarinti, atnaujinti jos pir
mykštį tikėjimą, pasišventi
mą, savitarpio meilę ir rū
pestį. -*•

Bet nepraėjo nei 60 metų ir
kai kurie Bažnyčios nariai už
miršo savo pirmykštį bendruo
meninį darnumą po Švento
sios Dvasios atsiuntimo. Apie 
Ananijo ir Sapfyros apgaulę ir 
gobšumą jau skaitome 5-me 
Apaštalų Darbų knygos sky
riuje. Patys apaštalai, kurie 
tebesirinko maldai savose si
nagogose, kaip ir pats Jėzus 
darė, buvo savųjų apskųsti ir 
suimti, kvočiami ir nuplakdin- 
ti. Steponas buvo akmenimis 
užmuštas, jį apšmeižus.

Kun. Stuhlmueller pastebi, 
kad: nei oficialioji Bažnyčia, 
nei žmonės, kaip individai, ne
mokame ilgai bendruomenėje 
išgyventi kai viskas gerai se
kasi. Kuo daugiau turime, juo 
labiau išauga noras visa tai 
apsaugoti. Atsiranda mažos 
ydos, kurios išauga į stambius 
nusikaltimus, bandant melais 
ir apgaule užtušuoti savanau
diškumą ir patogumų vaiky
mąsi. Ne tik prarandame savo 
pirmykščio tikėjimo užsidegi
mą, bet nebepajėgiame savo

mis jėgomis sugrįžti į teisingą 
kelią. Todėl pirmasis paska
tinimas sugrįžti visuomet atei
na iš kitur: per kokį sunkumą, 
persekiojimą, kuris vėl mus 
sugrąžina prie Kristaus.

Tokia išmintis perduodama 
Apaštalų Darbų ir Apreiškimo 
knygose, išsakančiose Bažny
čios žemėje gyvenimo pradžią 
ir pabaigą. Jos gyvenime nuo
lat vyksta kaita tarp kentėji
mo ir garbės, tarp persekioji
mo ir nuskaistinimo. Ir pats 
Jėzus, pasirodymas savo mo
kiniams po Velykų ir prieš 
Sekmines tokią kaitą patvirti
na: Jis pasirodo garbingame 
kūne, bet jame tebėra jo kan
čios žymės: vinių ir ieties per
durtos žaizdos. Net savo gar
bėje Kristus neleidžia savo 
mokiniams pamiršti kryžiaus, 
nes be jo nebus įmanoma su
prasti ateisiančio kentėjimo ir 
persekiojimo prasmę.

Bet persekiojimai bei kentė
jimai tėra laikini. Nors jie bū
tini, mūsų paskirtis nėra ken
tėti. Mes esame skirti gyventi 
taikoje ir ramybėje, tikėdami 
ir pasitikėdami — grįžti į pir
mykščių krikščionių būklę, 
kuri vaizduojama Apaštalų 
Darbų knygos pradžioje, ir ku
ri pasireiškia pasišventimu 
maldai (Apd 2:42-47), visišku 
dalinimusi savo materialiniu 
turtu (Apd. 4:32-35) ir ypatin
ga gydymo galia, apie kurią 
girdime šio sekmadienio pir
mame skaitinyje (Apd 5:12- 
16).

Paprastai Dievas nori, kad 
savo talentus, jėgas pašvęstu
me bendruomenės labui. Bet 
krikščioniškai bendruomenei 
reikalingi ne vien sveiki, pa
jėgūs žmonės. Reikalingi ir li- 
gonys, ir silpnieji, ir žmonės 
su trūkumais — taip, kaip 
garbingasis, prisikėlęs Kristus 
neapsiėjo be savo kančios žy
mių: vinių bei ieties perdūri-
mo vietų. Jei mes su meile pri
eisime prie silpnųjų, kaip To
mas priėjo prie prisikėlusio 
Kristaus (Jono 20:19-31), jie 
mums gali tapti apsireiškimu 
Prisikėlusio Kristaus, kuris 
mums taria: „Ramybė jums! 
Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk 
mano rankas. Pakelk ranką ir 
paliesk mano šoną; jau ne
bebūk netikintis — būk tikin
tis”.

Jei mes artinsimės prie savo 
bendruomenės silpnųjų su tuo 
pačiu rūpesčiu ir meile, kaip 
Tomas lietė Kristaus žaizdas, 
išmoksime širdimi tarti: „Ma
no Viešpats ir mano Dievas!” 
Tuomet Jėzus mus paskatins 
dažniau pastebėti pagalbos 
reikalinguosius ir juose matyti 
Kristų: „Tu įtikėjai, nes pama
tei, Palaiminti, kurie tiki ne
matę!”

Aldona Zailskaitė

ATLEIDIMAS IŠ ŠVIETIMO 
MINISTRO PAREIGŲ UŽKLUPO 

NETIKĖTAI

Dr. Zigmas Zinkevičius

Į „Draugo” redakcijos 
klausimus š. m. balandžio 
17 d. atsako buvęs Lietuvos 
Respublikos Švietimo mi
nistras prof. Zigmas Zinke
vičius.

— Demokratinėse valsty
bėse įprasta, kad, vyriau
sybės viršūnei keičiantis, 
pasikeičia ir žemesnieji jos 
pareigūnai. Ar šie pasikei
timai Jus užklupo netikė
tai?

— Taip, netikėtai.
— Kodėl, Jūsų nuomone, 

buvote vienas iš nedauge
lio ministrų, nepakviestų 
tęsti savo pareigų?

— Prezidentą Valdą Adam
kų prieš mane nuteikė Da
riaus Kuolio — Meilės Luk
šienės ir kompanijos grupuotė, 
vykdžiusi valią tų sluoksnių ir 
institucijos, kuriai nerūpi pa
triotinis auklėjimas mokyk
loje, ir kurie visą laiką spau
doje mane šmeižė. Lemiamu 
momentu man „koją pakišo” 
LKDP pirmininkas A. Saudar
gas ir valdybos narys F. Palu
binskas, nors LKDP Valdyba

Du maži lietuviukai sostinėje ar bet kur kitur saugiai jaučiasi, kai už ran
kutės laiko tėveliai. Nuotr. R. Griškelio

ir Taryba buvo priėmusios nu
tarimus mane remti.

— Kol kas neaišku, kas 
užims Švietimo ministro 
vietą, ar tikitės, kad naujas 
ministras vykdys Jūsų pra
dėtas reformas ir teiks pir
menybę reikalams, kurie 
Jums buvo taip svarbūs?

— Jeigu ministru taps kas 
nors iš minėtos grupuotės, 
Lietuvos ateitis bus liūdna. 
Tariamoji „švietimo reforma”, 
žinoma, ir toliau vyks, bet jau
nimas nebus auklėjamas Lie
tuvos patriotais. Pietryčių Lie
tuvoje padėtis neturėtų labai 
pablogėti, bent kol Vilniaus 
apskrities viršininku bus Alis 

Vidūnas — mano svarbiausias 
talkininkas. Lietuviškų mo
kyklų steigimo procesas ten 
jau gerokai įsibėgėjo ir jį sus
tabdyti būtų nelengva, nepai
sant, kas bus ministru. Lūžis 
jau įvyko. Jeigu ministru taps 
žmogus ne iš tos grupuotės, 
padėtis neturėtų daug pasi
keisti.

— Su kokiomis didžiau
siomis kliūtimis susidūrėte 
savo kadencijos Švietimo 
ministerijoje metu?

— Didžiausia kliūtis — mi
nėtos grupuotės ardomoji 
veikla, blokavusi mano pas
tangas. Dėl įstatymų netobu
lumo ir painiavos beveik ne
įmanoma buvo atsikratyti ne
tinkamų darbuotojų pačioje 
ministerijoje ir tokių pat va
dovų mokyklose. Sunku buvo 
kovoti su kenkėjiška vietinių 
lenkų ekstremistų veikla.

— Kone nuo pat Jūsų pa
skyrimo ministru pradžios, 
tiek spaudoje, tiek kitur 
buvo jaučiamas tam tikras 
priešiškumas ir Jūsų dar
bui, ir asmeniui. Kodėl ma
note, taip buvo?

Penkiasdešimt okupacijos

metų labai sudarkė lietuvio 
sąmonę, įdiegė nepilnavertiš
kumo kompleksą. Pastangos 
keisti esamą padėtį visuomet 
sukelia stiprų pasipriešinimą, 
kurį išnaudojo kosmopolitiš
kai nusiteikusi inteligentijos 
dalis, inspiruojama tam tikros 
jėgos. Suprantama, aš tokiems 
įtikti negalėjau.

— Kurioj srity opozicija 
Jūsų darbui buvo kiečiau
sia?

— Patriotizmo, tėvynės mei
lės ugdymo srityje.

— Pasikalbėjime su mū
sų dienraščio žurnalistu 
(„Draugas”, 1997.06.11) pa
minėjote du svarbiausius 
Švietimo ministerijos sie
kius: 1. stengtis, kad švie
timas būtų tikrai lietuviš
kas; 2. sudaryti sąlygas, 
kad pietryčių Lietuvos jau
nimas galėtų tikrai išmokti 
valstybinės kalbos. Ar jau
čiate, kad Jūsų kadencijoje 
šie siekiai bent iš dalies 
buvo įgyvendinti?

— Geriau sekėsi įgyvendinti 
antrąjį siekį, nes jo minėtoji 
grupuotė beveik neblokavo, 
kartais net padėdavo. Pirmojo 
siekio labui pavyko nedaug ką 
padaryti, nes man buvo labai 
trukdoma, be to, tam reikėtų 
daug laiko, kadangi švietimo 
virsmas tikrai lietuvišku yra 
ilgai trunkantis procesas.

— Skaitėme, kad esate 
paskirtas būti patarėju 
(„konsultantu”) švietimo ir 
mokslo reikalams. Ar tai 
tik „kosmetinės” pareigos, 
ar jos turės kokios įtakos 
Lietuvos mokyklų darbui?

— Greičiau tik „kosmeti
nės”, bet aš vis tiek stengsiuo
si jomis pasinaudoti, ypač jei
gu bus nukrypstama nuo ma
no pradėto kurso. Kiek tai da
ryti man seksis, parodys atei
tis.

— Jeigu, nepaisant pas
tangų, pasijusite išjungtas 
iš Švietimo sistemos, ko ar
timiausioje ateityje linkė
tumėte jos darbuotojams? 
Ko, Jūsų nuomone, Lietu
vos švietimo sistemai šiuo 
metu labiausiai reikia?

— Reikia visiškai atsikraty
ti sovietinės mokymo sistemos 
liekanų. Jų dar tebėra daug, 
ypač tose mokyklose, kurioms 
vadovauja buvę bolševikų 
ideologai.

— Ar tikitės, kad naujas 
Švietimo ministras į tas 
būtinybes atkreips tinka
mą dėmesį?

— Į šį klausimą dabar dar 
negaliu atsakyti, nes nežinau, 
kas bus švietimo ministru. 
Tikėtis, kad bus atkreiptas 
rimtas dėmesys, labai norė
tųsi.

— Gerb. Profesoriau, dė
kojame už nuoširdžius at
sakymus ir linkime viso
keriopos sėkmės — ir 
Jums, ir švietimui tėvy
nėje.

Ar jau turime 
milijoną ?

Tarytum iš velykinio mar
gučio išsirito džiugi žinia: 
Draugo fondas jau pasiekė 
milijoną! Dar, rodos, taip ne
seniai skeptikai kraipė galvo
mis ir tvirtino, kad milijonai 
dolerių šiais laikais nedygsta 
lyg šungrybiai apie seną 
kelmą. Juk ir Lietuvių fondui 
truko daugiau kaip dešimt
metis, kol pakankamai nulių 
prie vieno galėjo prirašyti, 
kad susidarytų visas milijo
nas, o Draugo fondas — dar 
kone, kaip tas „Meškiukas 
Rudnosiukas be kelnyčių”, 
pavėlavęs ateiti, kai buvo da
linamas medus — tai apie to
kias dolerių sumas neverta 
net svajoti. Va, jeigu kas būtų 
sumanęs tokį fondą steigti 
anksčiau...

Vis dėlto atsirado pra
muštgalviškų drąsuolių, kurie 
ryžosi bristi į drumzlinus 
fondų kaupimo vandenis ir 
pasitikėjo, kad yra pakanka
mai geros valios tautiečių, 
kaip kadaise Motiejus Va
lančius būtų sakęs — „su ap
valia galva” — suprantančių 
būtinybę puoselėti ir išlaikyti 
bent vieno lietuviško dien
raščio leidybą už Lietuvos 
sienų. O daugiausia užside
gimo ir ryžto parodė Bronius 
Juodelis, vėliau tapęs ne tik 
Draugo fondo siela, bet ir pir
mininku, ir iždininku.

Jis nesidairė nei į kairę, nei 
į dešinę, nesiklausė skeptikų 
choro, bet kalė ir kalė — 
laiškais, vajais, garbės lento
mis, padėkos lakštais — kuo 
tik buvo įmanoma, nelyginant 
lietuviškos patarlės „lašas po 
lašo”, besistengdamas tais nuo
latiniais „lašais” pratašyti 
„Draugo” skaitytojų dosnumą, 
kad atsiųstų savo įnašą Drau
go fondui. Šiandien, tik po 
ketverių su puse metų, jau be
veik galima tvirtinti, kad 
„Draugas” turi milijoninį 
užnugarį ir gali kur kas 
drąsiau žengti ateitin. Bet ar 
iš tikrųjų taip yra, ar tas 
išsvajotasis milijonas jau tik
rovė?

Iš dalies taip, iš dalies ne... 
Visų pirma reikia pripažinti, 
kad į milijoninį fondą kelią la
bai palengvino dabartinės 
biržos sąlygos . ir palankus 
ekonomikos klimatas. Juo tik
rai sumaniai, sąžiningai ir 
tiesiog genialiai pasinaudojo 
Draugo fondo investavimo ko
misijos pirmininkas Jonas 
Vaznelis (suprantama, glau
džiai dirbdamas su kitais ko
misijos nariais). Tad daugiau
sia J. Vaznelio ir biržos dėka, 
surinktas DF kapitalas, ga
biai investuojamas, prirašė 
pakankamai nulių prie to 
magiškojo vieneto ir — staiga 
atsirado milijonas dolerių!

Danutė Bindokienė

Ar jau dabar galima vi
siems gražiai padėkoti ir 
padėti tašką? Dar ne! O štai 
dėl ko: šiandieninė Draugo 
fondo įnašų vertė yra kiek per 
735,000 dolerių. Tai, atrodo, 
graži suma, bet milijono ne
pasiekta. Pagal Draugo fondo 
steigėjų ir narių valią, dien
raštis turi būti remiamas iš 
gautų procentų, nejudinant 
pagrindinio kapitalo. Jau 
daug kartų skaičiuota, aps
kaičiuota ir perskaičiuota, 
kad saugiausia ir produktin- 
giausia to kapitalo suma 
turėtų būti vienas milijonas 
dolerių (žinoma, nekenktų, 
jeigu ji būtų ir didesnė), tuo
met nereikėtų kramtyti iš 
rūpesčio nagų, stebint biržos 
ar kitų investavimų svyravi
mus, spėliojant, kiek tais ar 
kitais metais pinigų bus gali
ma skirti „Draugo” leidybai. 
Juk negalime būti naivuoliai 
ir visuomet tikėtis tokių dė
kingų ekonominių sąlygų, ko
kios pastaraisiais metais pasi
taikė: kiekvienu laiku „žąsis 
gali sustoti dėjusi auksinius 
kiaušinius”. Turint tikrą, „ap
valų”, tvirtą milijono dolerių 
kapitalą, jau galima atvirai 
žiūrėti rytojui į akis ir ne
mirktelėti, jeigu pasitaikys 
tamsesnių dienų.

Antra vertus, „Draugo” 
spaustuvėje spausdinimo ma
šinos yra tiesiog antikinės ir 
gali kiekvienu metu apsisukti 
paskutinį sykį. Tik Draugo 
fondo dėka buvo galima įsi
gyti kompiuterius, rinkykloje 
pagaliau atsikratyti pavojingų 
chemikalų, o redakcijoje pa
sididžiuoti, kad ir „Draugas” 
jau bent iš dalies įsirikiavū į 
dvidešimtojo amžiaus pabai
gos technologiją (ir taip stebi
si spaudos žmonės iš Lietu
vos, kad labai „primityviai 
leidžiame dienraštį”). Dar 
daug ką būtinai reikėtų page
rinti, todėl Draugo fondo pa
rama yra ir bus labai labai 
svarbi.

Bet šiandien: džiaugiamės 
ir dėkojame, ir tikime, kad 
pagaliau baigiame išeiti iš 
miško, kurio pakraštyje tvir
tai stovi milijoninė Draugo 
fondo suma lyg plačiašakis 
ąžuolas, po kurio vešliu vaini
ku mūsų dienraštis ir tvirtės, 
ir klestės. Jeigu geraširdžiai, 
pareigingieji DF rėmėjai, na
riai, garbės nariai per kiek 
daugiau kaip ketverius metus 
iš savo įnašų supylė tokį 
aukštą paramos kalną, tai jo 
viršūnę tikrai pasieks, tuo
met jau galėsime tvirtinti, 
kad Draugo fondas turi milijo
ninį kapitalą.

Ačiū visiems: aukojusiems 
ir dirbusiems!

VASAROS PRISIMINIMŲ 
ESKIZAI

KUN. ROBERTAS PŪKENIS
(Tęsinys)2

— O svarbiausia darė, ką 
galėjo (ir pradžia visų buvo 
sunki), kad jie patys nenu- 
tautėtų. Ar tavo siela ilgisi 
dangaus virš Gedimino pilies? 
Ar dar ką sako Nemuno vin
gis? Ar saldus tas lietuviškas 
žodis? Ar šeima bus sukurta 
lietuviška? O aš lyg prie tavo 
veido prisiliečiau, bučiuoda
mas altorių Toronte, Detroite, 
Putname... Kokios gražios Jū
sų šventovės. Jutau žalias 
ąžuolo šakeles.

— Lietuvių religinis gyveni
mas tarpo svetur, augo ir 
brendo. Statė bažnyčias ir kū
rė vienuolynus, kurie yra tapę 
ir tautiniais židiniais. Kiekvie
nos bažnyčios istorija yra da
lelė lietuvių tautos istorijos.

Mirus kunigui V. Cukurui, 
netikėtas skambutis pakvietė 
į Putnamą. Nekaltai Pradėto
sios Šv. Mergelės Marijos se
serų vienuolija, įkurta palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
1918 m. JAV pradėjo veikti 
1936 m., o Kanadoje 1948. 
Šiandien Šiaurės Amerikoje 
vienuolių yra 30, Putname — 
22 ir iš jų 11 — J. Matulaičio 
namuose, kuriuos globoja vie
nuolės. Kiekvienas gyvena
mųjų rūmų kampelis yra mal
dos ir kultūros slėpinys, alsuo
jantis grožiu ir meile žmogui. 
„Mes, nekaltai Pradėtosios 
Marijos Vargdienių seserys, 
esame vienuolija įsišaknijusi 
lietuviškoje kultūroje ir gyve
name pagal mūsų įsteigėjo Pa

laimintojo Jurgio Matulaičio 
charizmą. Sudarome bendruo
menę, kad galėtume būti 
apaštališkai prieinamos Baž
nyčiai ir pasauliui, ypač tar
naudamos vargdieniams. Su 
kitomis apaštališkomis vie
nuolijomis dalijamės prana
šišku pašaukimu atsiliepti, 
kur labiau reikia. Su visais 
katalikais turime bendrą pa
šaukimą sekti Jėzų ir Baž
nyčią, siekti asmeniško šven
tumo ir skelbti Kristaus Ge
rąją Naujieną”. Šį vienuolių 
įsipareigojimą — tarnauti 
žmonėms, liudija gausūs lan
kytojai ir svečiai.

Čia sutiksi įvairiausių žmo
nių. Česlovo Masaičio dukrai 
įstojus į vienuolyną, likimas 
dar labiau mokslininką suve
dė su Putnamo vienuolėmis. 
Deja, jaunystėje užgęso duk
ros gyvybė, o vėliau, netekus 
ir mylimos žmonos, jis paliks 
dar tylesnis, paslaptingas, pa
skendęs moksliniuose tyri

muose. Č. Masaitis dirbo Bal
tistikos tyrimo laboratorijoje 
Maryland universitete 1956- 
1980 metais ir įvertintas pa
dėkos žymenimis. Jis sako, 
kad apie 1960 metus ypač sus
tiprinome kosminius tyrimus, 
nes sovietai norėjo pralenkti 
Ameriką. Dirbome labai inten
syviai ir savo pasiekėme. Jis 
palydi vienatvės valandas 
eilėmis ar prisiminimais apie 
prasmingai nueitą gyvenimą. 
O čia pat, ranka pasiekiamas, 
ežerėlis primena Lietuvos 
gamtą.

Vienuolyno koridorių puošia 
Pauliaus Augiaus grafikos 
darbai. Menininkas 1938 m. 
laimėjo valstybinę premiją, 
iliustravęs daugybę knygų, 
apkeliavęs pasaulines paro
das, tarsi sustojo čia pasisve
čiuoti. Pasak poeto Bradūno, 
P. Augiaus „grafika — tai 
ryškus ir nepakartojamas lie
tuviškos kultūros lobynas”.

(Bus daugiau)

Į
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SENOVĖJE
DR. LIBERTAS KLIMKA

Parskridus paukščiams į 
Lietuvą, netrukus ateina lai
kas pradėti žemės ūkio dar
bus. Senovėje balandžio mė
nuo (sultekis, midvinis, kar- 
velinis) buvo laikomas pir
muoju žemdirbio metuo
se. Paukščio ženklu jis pažy
mėtas kalendorinėje lazdoje, 
vartotoje Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių laikais. Beje, dar ir 
lazdos viršuje, kur prasideda 
mėnesių ženklų eilutė. Lazdos 
detalų aprašymą mums paliko 
XIX a. vidurio istoriko T. Nar
buto ir astronomo M. Gusevo 
darbai.

Balandžio 4-oji yra šv. Izi
doriaus, artojų globėjo, diena. 
Tą dieną šventintu vandeniu 
žmonės pašlakstydavo laukus, 
kad busimieji pasėliai būtų 
saugūs nuo sausros ir ledų. 
Plūgus ir noragus kruopščiai 
nuvalydavo nuo rūdžių, net 
patepdavo lašiniais, likusiais 
nuo Užgavėnių stalo. O arklą 
senovėje darydavo iš perkūno 
trenkto medžio. Buvo mano
ma, kad toks labai gerai usnis 
iš dirvos naikina. Usnys — 
„velnio” augalai; tik Perkūnas 
sugeba piktąjį tramdyti.

Lietuviui žemelė šventa, pri
valu su ja elgtis labai pagar
biai. Sakydavo taip: „Kol po 
žiemos arklu žemės nepakeli, 
nė kuolo žemėn nesmeik, — 
javas blogai dygs”. Svarbu su 
arimu ir nepavėluoti. Patarda
vo kaimynas kaimynui, kad 
balandžio mėnesį reiškia nors 
kaip su botagu pūdymą su- 
raišyti, vis bus geriau nei vė
lus arimas.

Ypatinga pirmosios vagos 
diena. Artojas į lauką išeida
vo, šeimininkės lydimas, įsi
dėjęs žiauberę duonos, žiups
nelį druskos. Prieš kinkyda
mas, arklį triskart apvesdavo 
aplink plūgą. Pabučiavęs že
mę, vagoti pradėdavo prieš vė
ją, iš rytų į vakarus arba 
šiaurę. Pirmosios vagos velėną 
būtinai užversdavo atgal, — 
kad karvės tais metais pienin
gos būtų. Mitologiškai galvo
jant, žemę maitintoją reikia

„Sprogo šaltis iš pavydo, ir purienos greit pražydo”... Nuotr. Kazio Ambrozaičio

atsiprašyti už jos nugaros iš- 
draskymą; antraip vešlių pie
vų neužaugins. Grįžtantį iš 
lauko ir žengiantį per slenks
tį, artoją merginos, pasilypė
jusios kur aukščiau, perlieda- 
vo vandeniu. Tada ir arkliai 
riebūs bus, ir sausra javų 
neišdžiovins. Visi šie papročiai 
— prosenovinių apeigų, agra
rinės magijos aidai.

Tiksliau arimo pradžios lai
kas kitados būdavo nustato
mas astronomiškai — stebint 
Sietyną (tai Plejadės, padrika
sis žvaigždžių spiečius Tauro 
žvaigždyne). Sietynas — daž
niausiai tautosakoje minimas 
žvaigždėto dangaus vardas. 
Malonybiškai „broleliu” vadi
namas. Juo žemiau, saulei nu
sileidus, jis matyti vakaruose, 
tuo arčiau žemdirbio pavasari
nių darbų pradžia. Kai Siety
nas įeina į vakaro žarą, pats 
laikas pradėti orę. Todėl vi
suotiniai žinomas priežodis: 
„Sietynėlis pažare — jautelis 
vagoje”.

Senų senovėje, prieš išei
nant arti, būdavo švenčiama 
Pergrubrio šventė. Apią ją 
kiek žinome iš XVI a. leidinių; 
pavyzdžiui, Mažojoje Lietuvo
je parašytos „Sūduvių kny
gelės”. Kaimynai susirinkdavo 
vienoje troboje, atkimšdavo 
alaus statinaitę. Vaišes pradė
davo aukotojas, išgerdamas 
visų dievų garbei po medinį 
kaušelį alaus. Tik geriant, ne
valia būdavo liesti jį ranko
mis. Po to, sugriebęs dantimis, 
kaušelį mesdavo per petį. Ki
tuose šaltiniuose ši šventė va
dinama pavasariniais samba- 
riais. Pergubris taip šlovina
mas: „Tu nuveji žiemą, tu grą
žini pavasario smagumą, per 
tave laukai ir sodai žydi, per 
tave slėniai ir miškai žaliuo
ja”.

Pašalui iš žemės traukian
tis, o ypač pasirodžius po jau
naties mėnuli pjautuviukui, 
lapuočių skaidulomis pajuda 
gaivioji sula. Neša ji gyvybinę 
jėgą pumpurams. Saldžiausia 
— klevų sula. Seniau kaime 
sulos indų stengdavosi nepa
likti nakčiai, — mat ja praus
tis mėgsta raganos. Sula joms 
suteikia galios apžavams ir 
visokiems kerams. Pasakoda
vo, kad iš to taškymosi sula 
pažindavo, kurios kaimo mo
terys raganaujančios. Rytinius 
sulos likučius todėl geriau iš
pilti žemėn, nes galima apsi
nuodyti. Sulos seniau prisi- 
ruošdavo vasarai: supildavo į 
kubilus, dėl skonio įdėdavo 
serbentų šakelių, kartais apy
nių. Užpildavo avižomis, ku
rios sudygusios sudarydavo 
želmenų plutą. Vėsioje vietoje 
tokią galima išlaikyti iki di
džiojo vasaros darbymečio.

S USIPA ŽINKIME

Aleksas Spirikaitis savo darbo kabinete. Nuotr. V. Bacevičiaus

JAUNOS KARTOS FINANSŲ 
SPECIALISTAS

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

žavėjęsis skaičiais, todėl pasi
rinko finansinius mokslus. 
Baigęs universitetą, jis kurį 
laiką dirbo kaip Invacare ben
drovės atstovas, bet jau nuo 
1984 metų, tik kaip savanoris, 
atlikinėjo įvairius darbus 
„Taupoje”, tvarkydamas jos 
sąskaitybą. Tai davė Vytautui 
Staškui progą susipažinti su 
Spirikaičio gabumais, suge
bėjimais ir kvalifikacijomis. 
Įsitikinęs jo pajėgumu, jis jam 
patikėjo Ohio lietuvių vienin
telės finansinės institucijos 
vedėjo pareigas.

Vartant metinių susirinki
mų protokolus, tenka stebėtis, 
kaip kasmet „Taupa” auga, 
jau perviršijusi 11 milijonų do
lerių kapitalą, o jos veiklą kas

Kiekviena visuomenė savo 
darbus ir įsipareigojimus at
lieka sėkmingai, turėdama lė
šų ir pasiturinčius narius, re
miančius bei išlaikančius savo 
finansines institucijas. Štai 
Clevelando lietuvių kooperaty
vas „Taupa” kasmet organi
zacijoms padovanoja per 5,000 
dolerių, tuo sustiprindamas jų 
veiklą, papildydamas jų kuk
lius iždus, kas be narių indė
lių ir pasinaudojimo „Taupos” 
paslaugomis būtų neįmano
ma. Savaime suprantama, kad 
nuo narių priklauso finan
sinės institucijos pajėgumas, o 
jos nariai turi įvairių privile
gijų ir patogumų, jų tarpe ir 
galėjimą savo finansinius 
reikalus tvarkyti su lietu
viškai kalbančiais tarnauto
jais, kas yra ypatingai patogu 
vyresnės kartos ar neseniai 
atvykusiems lietuviams.

„Taupą” 1984 metais įsteigė 
patyręs finansų specialistas 
Vytautas Staškus, padėjęs 
daug pastangų garsinti „Tau
pą” ir verbuoti narius. Po 
šešerių įtempto ir sėkmingo 
darbo metų, jis 1990 metų ba
landžio mėnesį vedėjo parei
gas perleido jaunam, žvaliam 
Aleksui Spirikaičiui. Gimęs 
Clevelande 1962 metais, Alek
sas buvo auginamas lietu
viškoje dvasioje. Jis lankė Šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyk
lą, buvo aktyvus skautas, da
lyvavo vasaros ir jubiliejinėse 
stovyklose ir už savo veiklą 
buvo pakeltas į skautininko 
laipsnį, taip pat yra ir skautas 
vytis. Jis net labai trumpą 
laiką dainavo Čiurlionio liau
dies meno ansamblyje. Alek
sas 'prenumeruoja lietuvišką 
spaudą, jos tarpe su dideliu 
malonumu skaito „Draugą”.

Baigęs vidurinę mokyklą, 
Spirikaitis studijavo Clevelan
do Valstybiniame universite
te, kurį baigė 1984 metais 
verslo administracijos baka
lauro laipsniu. Malonaus po
kalbio metu jis prisipažino 
nuo pat vaikystės domėjęsis ir
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met tikrinanti federalinė revi- 
sijos komisija „Taupai” duoda 
aukščiausią įvertinimą.

Aleksas Spirikaitis yra labai 
patenkintas savo darbu ir 
„Taupos” personalo sudėtimi, 
tačiau yra nusivylęs, kad iš 
daugelio tūkstančių Cleve
lande ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių narių skaičius 
tik kiek daugiau kaip 1,600. 
Jis pasigenda jaunesnės kar
tos indėlininkų. „Taupa” atlie
ka visus bankinius patarnavi
mus: einamas ir taupomas są
skaitas, turi automatinę ban
ko mašinos kortelę (ATM), au
tomatišką socialinio draudimo 
pensijos ar algų pervedimą į 
sąskaitas, duoda paskolas la
bai palankiomis sąlygomis. Ne 
paslaptis, kad lietuviai perka 
automobilius ir įsigyja namus, 
tai jie turėtų pasinaudoti 
„Taupos” paskolų patarnavi
mais.

Spirikaičio didžiausias troš
kimas yra matyti daugiau 
„Taupos” narių, ypač jau
nesnės kartos profesionalų. Iš 
privačių pokalbių tenka, deja, 
patirti, kad kai kurie asmenys 
baiminasi dėl jų finansų pas
lapties išlaikymo. Bijoma, kad 
nepasklistų gandai, kas ir 
kiek turi pinigų. Jaunasis 
vedėjas tokiais gandais yra 
pasipiktinęs, nes yra išlai
koma visiška paslaptis, kaip 
tai yra priimta visose finan
sinėse institucįjose.

Paskutiniuoju metu tiek 
Clevelando lietuvių visuome
ninėje veikloje, tiek kitose sri
tyse vadovavimas pereina į 
jaunesnės kartos rankas, tuo 
užtikrinant lietuviškos visuo
menės gyvybės tęstinumą. 
Aleksas Spirikaitis yra vienas
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iš jau po svetimu dangumi gi
musių lietuvių, kuris neša at
sakingą lietuvių finansų tvar
kymo naštą. Laikantis federa
linių ir valstijos įstatymų, 
„Taupos” nariu gali būti tik 
Ohio valstijoje gyvenantis lie
tuvis, bet yra labai svarbu, 
kad narių skaičius didėtų.
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Neįtikėtinai pigios bilietu kainos 
vasaros skrydžiams į Vilnių!
Chicago
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Detroit
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Minneapolis
Orlando
San Francisco
Tampa

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat turime 
specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV miestų.

* * *
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 

pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus.
* * *

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis 
į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.

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

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

„Taupa” yra garsinama vie
tinėje spaudoje ir per „Tėvy
nės garsų” radijo valandėlę, 
bet, anot Spirikaičio, geriausia 
reklama yra privačių pokalbių 
metu skatinti draugus tapti 
„Taupos” nariais, išvardinant 
privilegijas ir patarnavimo pa
togumus.
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MUSU ŠEIMOSE

Linas ir Aleksandra Simonaičiai. Nuotr. Felicijos Banytės

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Čikagietės Aleksandros Gra
žytės ir hartfordiečio Lino Si
monaičio pažintis užsimezgė 
lietuviško jaunimo veikloje, 
talkinant PLJ sąjungai IX 
PL Jaunimo Kongresui lė
šų telkimo vakare. Pažintis 
išsivystė į nuoširdžią draugys- 

fr meilę, paskatinusią ap
sisprendimui į ateitį abiem 
žengti kartu, lietuviškos šei
mos kūrimo keliu. Apsispren
dimas buvo įvykdytas, kai 
š.m. vasario 21 d. šeštadienio 
popietę, Jokūbo ir Gražinos 
Gražių, Algio ir Lionės Simo
naičių suk' iesti būti liudinin
kais Aleks indros ir Lino su
tuoktuvių, Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos erdvią baž
nyčią Lemonte pripildė gimi
nės, artimieji ir draugai. 

Trečiai valandai artėjant,
kairėje altoriaus pusėje pasi
ruošusios laukė skaitinių skai
tytojos; dešinėje —„Dainavos” 
ansamblio choristai su vadovu 
muz. Darium Polikaičių. Prie 
altoriaus —specialiai šioms 
vestuvėms iš Lietuvos atvykęs 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis, S.J. 
Bažnyčios priekyje — jaunasis 
Linas Simonaitis ir jo pabro
liai — Rimas Simonaitis, Les- 
lie Boyde III, Jonas Gražys ir 
Kastytis Šaparnis. Laukiant 
atvykstančios nuotakos, visų 
lūkestingi žvilgsniai krypo į 
misijos duris.

Skardus trimito garsas, (Ro
bert Cammack) pranešąs nuo
takos atvykimą, visų dalyvių į

Aleksandra ir Linas Simonaviėiai ir jų vestuvinis pulkas. Priekyje vaikučiai. Iš kairės: Nida Šaparnytė, Ginta 
Sutkutė, Luką Šaparnytė ir Kovas Polikaitis. II eil. — Lidija Polikaitienė, Lisa Karaitytė, Milda Simonaitytė, 
Beatričė Čepelienė ir Zita Nausėdienė. III eil. Jonas Gražys, Leslie Boyd III, Rimas Simonaitis ir Kastytis 
Šaparnys. Nuotr. Felicijos Banytės

Jau , jau, bernužėli, tai jau tavo valioj... Linas Simonaitis laimingas stebi jaunamartei Aleksandrai nuometo 
užrišimą. Nuometą išaudė ir užrišimo apeigą atliko Audrone Tamulienė. Nuotr. Felicijos Banytės

dėmesį nukreipė į praside
dančias iškilmingas apeigas. 
Manigirdui Motekaičiui var
gonais Beethoveno 9-tąja sim
fonija džiaugsmingai sveiki
nant jaunosios pulką, pirmos, 
nedrąsiais žingsneliais ženg- 
damos, pasirodė tautiniais 
drabužėliais ir baltų ramunių 
vainikėliais pasidabinusios 
mažametės gėlių nešėjos — 
Ginta Sutkutė, Luką ir Nida 
Šaparnytės. Paskui jas sekė 
juostos nešėjos Andrea ir Eri
ka Castillo. Trejų metų žiedų 
nešėjas Kovas Polikaitis drą
siai žigsniavo viena rankute 
įsitvėręs savo mamytės Lidijos 
Polikaitienės rankos, o kita — 
tvirtai laikydamas visur jį ly
dintį baltą meškiuką. Mielos 
akiai ir širdžiai pražings
niavo puošniais tautiniais dra
bužiais apsirengusios pamer
gės — Beatričė Čepelienė, 
Lisa Karaitytė, Zita Nausė
dienė ir Milda Simonaitytė. 
Skambant Wagnerio „Vestu
vių maršui”, tėvelio Jokūbo 
Gražio vedama, baltu taku 
grakščiai žengė jaunoji Alek
sandra, prie altoriaus laukia
ma laimingai šypsančio jos 
mylimo sužadėtinio Lino.

Jaunuosius pasitikęs ir į 
prieš altorių jiems skirtas vie
tas palydėjęs, kun. Saulaitis 
šv. Mišiomis pradėjo įspūdin
gas sutuoktuvių apeigas. Pui
kiai skambėjo „Dainavos” 
choristų giedamos giesmės ir 
iškilmingas sol. Astos Jurgu- 
tytės „Avė Maria”. Nida Bich-

nevičiūtė, Ilona Didžbalienė, 
Jūratė Jankauskaitė, Aušra 
Petry ir Kristina Žvinakytė 
skaitė jaunųjų parinktus pras
mingus skaitinius ir jaunųjų 
maldą. Aukas aukojimui nešė 
jaunųjų tėvai Jokūbas ir Gra
žina Gražiai, Algis ir Lionė Si
monaičiai. Komuniją dalinant 
talkino jaunosios krikšto moti
na Sigutė Mikrut. Sutuoktu
vių apeigos buvo sentimenta
liai įspūdingos, visų jų dalyvių 
giliu įsijautimu atliekamos. 
Malonūs kun. Saulaičio žo
džiai, prasmingas pamokslas 
ir džiaugsmu šviečiantys jau
nųjų veidai, jų laimingos šyp
senos, sukūrė pakilią ir kartu 
šiltą šeimynišką nuotaiką, 
apjungiančią visus šios meilės 
šventės dalyvius.

Apeigoms pasibaigus, Linas 
ir Aleksandra (jau Simonai
čiai) iš bažnyčios į naują bend
rą gyvenimą išėjo trimito gar
sų lydimi ir pasitinkami juos 
geriausiais linkėjimais sveiki
nančių giminių ir draugų.

6 vai. vak. kvieslys Aras 
Nausėdas ( iš Toronto), skam
bindamas gėlėmis ir varpeli
ais papuošta lazda, iškalbiu 
žodžiu pakvietė į Lino ir Alek
sandros vestuvių puotą Oak 
Brook, IL, „The Lodge” poky
lių salėn daugiau negu 200 su
sirinkusių svečių. Netrukus 
pasirodė ir vestuvinis pulkas. 
„Žaibo” orkestrui grojant mar
šą, pro laukiančio jaunimo iš 
tautinių juostų padarytus var
tus, žengė jaunieji, lydimi pa
mergių ir pabrolių. Tėvai jau
navedžius sutiko su vynu, 
duona ir druska, o Vytautas 
Bražiūnas pasveikino Balio 
Sruogos eilėmis. Jauniesiems 
ir palydai susėdus prie stalų, 
Aleksandros tėvelis Jokūbas 
Gražys pasveikino jaunuosius, 
svečius ir visus prisidėjusius 
prie šios iškilmingos šeimos 
šventės. Ypač dėkojo kun. An
tanui Saulaičiui, kuris, tesė
damas ankstyvesnį pažadą Li
nui ir Aleksandrai, net iš Lie
tuvos atvyko suteikt jiems mo
terystės sakramentą. Trumpą 
žodį taręs ir anglų kalba, po 
kylio eigai vadovauti J. Gra
žys pakvietė Rūtą (Musonytę) 
ir Vytautą Bražiūnus.

Vyr. pabroliui Rimui Simo
naičiui pakvietus, buvo pakel
tos šampano taurės ir „Daina
vos” ansamblio choristams ve
dant, o visiems svečiams prisi
jungiant, nuskambėjo „valio!” 
ir „Ilgiausių metų” linkėjimai.- 
Pakviestas, jauniesiems ir vi
siems dalyviams Dievo palai
mos prašydamas, maldą su
kalbėjo kun. A. Saulaitis, SJ.

Buvo patiekta puiki vaka
rienė, kurios mefu grojo Dai
niaus Brazaičio vadovaujamas 
„Žaibo” orkestras su pramogi
nių dainų dainininke Lina 
Viržintaite. Skambėjo „Daina
vos” choristų dainos. Jaunuo
sius gražiai daina „Tik tau 
vienai” pasveikino Lino pus
seserė Aušra Sutkuvienė, pia
ninu akompanuojant Linui 
Sutkui. Po vakarienės buvo

pristatytas vestuvinis pulkas, 
jaunųjų mamytės, tėvai, kiti 
giminės ir svečiai, kurių čia 
buvo ne vien iš Čikagos ir 
įvairių Illinois vietovių, Bos
tono, Hartfordo, Connecticut. 
Californijos, Kanados ir kt.

Po to Aleksandros draugės 
Taiyda Chiapetta,Julija Deu- 
schle, Linda Mikučiauskaitė, 
Danutė Penčylaitė , Tina Reit- 
nerytė, Dana Rugieniūtė, Ra
moną Steponavičiūtė ir Rima 
Zigaitytė grakščiai pašoko 
„Sadutę” — sentimentalų su 
jaunąją atsisveikinimo šokį, į 
jį įjungdamos ir Aleksandrą, o 
pabaigoje ir abi mamytes — 
Gražiną Gražienę ir Lionę Si- 
monaitienę. Šokėjas paruošė 
mokytoja Ramunė Papartienė.

Orkestrui užgrojus jaunųjų 
valsą, šokio sūkuryje sukosi 
jaunieji, jų tėvai ir svečiai, 
kurių dauguma buvo gražus
lietuviškasis jaunimas. Ilgai 
visi šoko, dainavo ir linksmi
nosi, ypač savo patvarumu ir 
entuziazmu šokiui visus stebi
no mažosios vestuvinio pulko 
gėlių nešėjos, sugebėjusios į 
savo ratelius įsukti ir jau
navedžius.

Besilinksminant atėjo lai
kas jaunamartei atsisveikinti 
su tėvais, tėvų namais, mer
gystės draugėmis. Jaunave
džiams susėdus ant suolo, 
juos dideliu ratu apsupusioms 
moterims ir merginoms jau
nąja griaudinant liūdnomis 
dainomis, Gražina Gražienė 
nusegė dukrai nuotakos šydą 
ir prijuosė šeimininkės pri
juostėlę, o vyrai Linui dovano
jo šiaudinę skrybėlę, įspraudė 
rankon pypkę. Nesigriaudino 
nuotaka, plačiai šypsojosi jau
nasis, stebėdamas Audronę 
Tamulienę rišančią nuometą 
jo mylimai Alytei. Atsisvei
kindama su mergyste, Alek
sandra draugių būrin nu
skraidino gražiąją vestuvinę 
baltų ruožių puokštę, o Linas 
viengungystę palydėjo susi
spietusių draugų pusėn paleis
damas šmaikščiąją skrybėlę. 
Nuotakos puokštę pagavo 
Rasa Holenderytė, o skrybėlės 
savininku tapo pabrolys Ri
mas Simonaitis.

Linas ir Aleksandra nuošir
džiai padėkojo tėveliams už 
viską, draugams už draugystę, 
visiems už dalyvavimą jų lai
mės šventėje.

Jaunuosius į naują gyveni
mą palydint, Lino mamytė 
Lionė Simonaitienė šeimos 
vardu linkėjo laimės, meilės ir 
IDievo palaimos, žadėdama 
ivisuose jų gyvenimo įvykiuose 
jstiprią atramą tėvuose, 
f Aleksandros tėvelis Jokūbas 
'Gražys linkėjo jauniesiems 
■vienas kitą mylėti, kaip juos 
tęvai mylėjo; mylėti tėvus, gi
mines, draugus, gimtąjį kraš-, 
tą, tėvynę Lietuvą, lietuvių 
kalbą, nepamiršti savo kilmės. 
Dar kartą padėkojęs visiems 
dalyviams, kvietė toliau link
smintis ir vaišintis puikiais 
tortais ir vestuviniu raguočiu.

Devynias dienas maloniai

praleidę Antigua saloje, Ka
ribuose, parvykę jaunavedžiai 
kurdamiesi Woodridge, IL, įsi
gytuose namuose, grįžo prie 
savo kasdienių darbų — Li
nas, vidaus ligų medicinos dak 
taras, į Mercy ligoninę ir Illi
nois universitetą, klinikinio 
instruktoriaus pareigoms, o 
Aleksandra — farmacijos dak
tarė, tęsia darbą Wallgreen’s 
vaistinėse, kur neretai pra
džiugina nepažįstamus lietu
vius klijentus į juos prabilda
ma gražia lietuvių kalba.

Aleksandra gimė, augo ir 
mokslinosi Čikagoje. Studija
vo Illinois universitete ir Far
macijos institutą baigė farma
cijos daktarės laipsniu. Nuo 

. ankstyvos vaikystės dalyvavo 
lietuviškojo jaunimo veikloje. 
Lietuvišką mokslinimasi pra
dėjusi liet. Montessori mokyk
la, baigė Kristijono Donelaičio 
pradinę ir aukštesniąją mo
kyklas bei Pedagoginį litua
nistikos institutą. Mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje. Net 
studijuodama ir ruošdamasi 
profesiniam darbui neapleido 
lietuviškos veiklos. Nuo pat 
mažens dalyvavo jūrų skautų 
veikloje, „Nerijos” tunte ir 
skautiškose stovyklose eidama 
įvairias pareigas. Pakelta į 
jūrų paskautininkės laipsnį. 
Šoko tautinius šokius mokyk
lose, paskui „Grandies” jauni
mo ansamblyje ir „Perkūno” 
taut. šokių šokėjų grupėje. 
Dalyvavo keliose tautinių šo
kių šventėse. Dainuoja „Dai
navos” ansamblyje, priklauso 
PL Jaunimo sąjungai, kuriai 
talkindama ir savo gyvenimo
draugą sutiko.

Linas gimė, augo ir mokėsi
Hartford, CT. Ten lankė 
„Švyturio” lituanistinę mo
kyklą, skautavo, priklausė 
„Berželio” tautinių šokių šo
kėjų grupei. Jo aktyvi lietu
viška veikla buvo pertraukta 
intensyvių studijų. Yale uni
versitete įsigijęs fizikos baka
laurą, studijavo mediciną Ma
ryland universitete, Baltimo- 
rėje, įsigydamas medicinos 
daktaro laipsnį. Specializuoja
si suaugusių vidaus ligų gy
dime. Jau treti metai Či
kagoje dirba Mercy ligoninėje 
ir Illinois universiteto klini
kose. Sukūręs šeimą su veik
liąja Aleksandra, be abejo, la
biau įsitrauks į lietuviškojo 
gyvenimo ir veiklos ratą.

Aleksandrai ir Linui lihki- 
ma, kad jų bendras gyvenimas 
būtų toks šviesus, laimingas ir 
lietuviškas, kaip ši graži ir ne
užmirštama jų vestuvių diena.

IR

ILGAS GYVENIMO 
KELIAS

Su pirmu kūdikio žvilgsniu 
pradedame savo gyvenimo ke
lionę. Vieni ją tęsiame ilgiau, 
kiti trumpiau. Visi gyvenimo 
kelyje randame džiaugsmo, 
laimės ir gilaus skausmo va
landėlių. Vieni ramiai priima, 
kas jiems skirta, ir gyvenimą
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J. Rainienės šeima.

Juzelė Ramienė su sūnumis Vytautu ir Rimvydu.

pasidaro tarytum nuostabią 
kelionę.

Gražią šeštadienio popietę 
Juzelės Ramienės šeima į Pa
saulio lietuvių centro skaityk
los patalpas sukvietė gimines 
ir artimiausius draugus švęsti 
savo mamos, močiutės ir 
uošvės 90 metų gimtadienį. 
Pažiūrėjus į ją, niekada ne
pasakysi, kad jai jau tiek 
metų. Visada pasipuošus, 
linksma, geros nuotaikos ir 
būti su ja visada smagu. Jos 
gyvenimas nebuvo tik graži 
kelionė.

Jauna sukūrė šeimą, augino 
du sūnus, vienas jau buvo 5 
m., kitas 3 m., kai svetima ka
riuomenė užėmė tėvynę ir 
išardė šią pradedančią gyve
nimą šeimą, atimdami iš jų 
tarpo vyrą bei tėvą. Vyrą pa
sodino į Lukiškių kalėjimą, o 
vėliau išvežė į Sibirą, iš kurio 
jau negrįžo. Juzelė taip liko 
našlė su mažamečiais vaikais.

Artėjant frontui, pasitraukė 
į Vokietiją, o 1949 m. pasiekė 
Ameriką ir apsigyveno Či
kagoje. Čia vėl pradėjo gyve
nimą iš naujo. Pradžia sunki, 
maži vaikai, sunkus darbas 
geležies fabrike. Po kurio lai
ko įsigijo parduotuvę, paaugo

•Juzelė Ramienė.

vaikai ir gyvenimas pa
lengvėjo.

Laikas bėgo, sūnūs užaugo, 
išsimokslino, sukūrė savo šei
mas. Dabar lieka tik džiaugtis 
gražia, padidėjusia šeima. 
1992 m. Pasaulio lietuvių 
centre nusipirko butą, labai 
patenkinta, kad gyvena lietu
viškoje aplinkoje. Čia ramu, 
čia pat bažnyčia, renginiai. 
Turi gražų balsą, tai įsijungė į
misijos chorą. Suorganizavo 
centro gyventojų būrelį, kas 
savaitę susirenka į skaityklą 
pabendrauti, lošti bingo, pasi
vaišinti. Švenčia gimtadienius 
ir kasmet būrelis suruošia sau 
Naujųjų metų sutikimą. Ju
zelė daug padeda PLC rengi
nių komitetui. Tai darbštumo, 
geros nuotaikos, draugiškumo 
ir ypatingos energijos pavyz
dys mums, kurie ją pažįstame.

Linkime Juzelei Ramienei ir 
toliau eiti tuo gražiu bei pras
mingu gyvenimo keliu.

Bronė Nainienė

• Šiauliai. Vasario 12 d. 
Šiaulių katalikiškoje pagrin
dinėje mokykloje buvo pa
minėtos Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės paskelbimo 
80-osios metinės. Minėjime 
dalyvavo LPKT bendrijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Juozas Mocius-Šviedrys, kuni
gas Tomas Reinys, mokytojai, 
moksleiviai. Mokykloje buvo 
aukojamos šv. Mišios už Lie
tuvą, melstis už tautiečių iš
tikimybę Dievui, jaunimo dorą 
ir skaistybę.

1 V
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MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

Veikia nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000
Šešiąs pokylių salės - tinka įvairioms pi

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas35 iki 40 svečių

aoroMUK noom

40 iki 60 svečių

S.

100 iki 135 svečių

CLASSIFIED GUIDE
ĮVAIRŪS
ELEKTROS 

[VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

Kyga
Kijevas
Lvovas
Minskas
Vilnius
Maskva
St. Peterburgas

į vieną pusę
$415
$485
$485
$480
$425
$395
$405

OUTOF STATE
TEL. 1-800-342-5315

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

AKIOR 100 M
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

fWMT«O|K)0M

125 iki 175 svečių

m aoi iom
225 iki 550 svečių

5316 N. MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

3000 N.MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/CENTRAL
5637 W. BELMONT AVĖ., 

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

BELMONT/LARAMIE
5150 W. BELMONT AVĖ., 

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

5657 S. HARLEM AVĖ., 
CHICAGO.IL 60714. 
TEL. 773-788-1000.

NILES
9509 N.MILWAUKEE

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

ALANTA FINANCIAL CORP.
(kalbame lietuviškai)

• automobilių draudimas 
(paskambink ar nepermoki)
• automobilių paskolos nuo 7,75%
(net kreditinės istorijos neturintiems 
kredito kortelės)
• kredito kortelės
(neturi kreditinės istorijos, blogas kreditas - O. K.)

• personalinės paskolos
(pinigai didesniam pirkiniui pirkti)
• paskolos kontraktoriams
(tvarkome kontraktorių darbų finansavimų)
• paskolos namams 
(procentai krenta, geriausias laikas 
perfinansavimui)

Tel. 773-205-7702
3240 N. Pulaski Rd., Chicago, IL 60641

„SUVALKIJOS” ŽURNALAS DAR GYVAS

valkija

Kuomet nuo praėjusių metų 
lapkričio mėnesio iki šių metų 
kovo pabaigos nesulaukėme 
naujo „Suvalkijos” žurnalo nu
merio, jau buvo galima manyti 
kad jis baigė savo egzistenciją. 
Tačiau šis, 1997 metais pra
džioje pradėtas leisti Prano 
Vaičaičio draugijos leidinys, 
išeinantis Marijampolėje, atsi
gavo ir žada toliau rodytis, 
nors ir sumažino savo daž
numą.

Kaip jau galima spėti, „Su
valkija” buvo įklimpusį į fi
nansines bėdas. Apie tai žur
nalo redaktorius Zenius Šile
ris laiške rašo: „Pagaliau, 
atrodo, baigėsi 'Suvalkijai’ 
juodos dienos, žurnalą pavyko 
išsaugoti, ir aš tuo nuoširdžiai 
džiaugiuosi. Sulaukėme val
stybės dotacijos, nors nedi
delės, tačiau už spausdinimą 
atsiskaitysime. Daugelis ‘Su
valkiją’ giria, sako, jog ji rei
kalinga, tačiau padėti neskuba, 
o be pagalbos tokį žurnalą 
leisti neįmanoma”.

Kovo pabaigoje mus pasiekė

du nauji „Suvalkijos” nume
riai — pernai buvo užsimota 
išleisti kartą per mėnesį, 
tačiau išėjo tik 8 numeriai. O 
šiemet jau nuspręsta spaus
dinti kas du mėnesiai. Reikia 
manyti, kad šis variantas bus 
lengvesnis ir finansiškai la
biau įkandamas.

Kaip ir anksčiau, šiuose 
naujuose numeriuose randa
me daug vertingos medžiagos 
straipsnių ir nuotraukų iš Su

valkijos krašto ir jo žmonių 
praeities. Nr. 8 skaitome. V. 
Pietario rašinį „Apie Suval
kiją”. vyks. Juozo Žemaičio, 
MIC „Zanavykuos šviesuliai”, 
Onos Mikailaitės „Pr. Būčio ir 
J. Matulaičio draugystė”, kun. 
Vytauto Bagdanavičiaus, MIC, 
„Kudirkos santykis su krikš
čionybe”, Algimanto Katiliaus 
„Kaip Jonas Totoraitis rinko 
tautosaką Daukšių parapi
joje”, Vytauto Armonavi- 
čiaus „Nepriklausomybės me
tai Lukšiuose” ir daugelį 
trumpesnių straipsnių.

1998 m. Nr. 1 jau pasi
puošęs naujais, gražesniais 
viršeliais. Žurnalas taip pat 
padidėjęs vietoje 56 puslapių, 
jau turi 68. Žurnalas pradeda
mas Jono Matuso straipsniu 
„Žemaitija iki Šešupės ir Vir
balio”. Verčiant žurnalo pusla
pius užtinkame R. Treiderio, 
G. Česnio, J. Augustaičio, J. 
Linkevičiaus (apie rašytoją 
Vytautą Tamulaitį, taip pat 
įdėtas ir vienas jo apsaky
mas), Jurgio Janušaičio (apie 
dainininkę ir poetę Juozę 
KrištolaitytpJDaugėlien^jo^

alls to LITHUANIA 
$0.47 per/min

no monthly chargM, no nood to «wftch your cumnt phone company, any day, 
any tlme; great ratee to the net of the world 

For Information call AOF International:

1-800-449-0445
Reikalingi vyrai 

darbininkai, skambinkite 
po 6 vai. vakaro 

tel. 773-735-9311.

Lithuanian widow in Las Vegas 
would likę to share home with šame. 
Provide Room and board and sal
ary for light housekeeping. Please 
Contact Kris Goguen, 5 Houde Av
enue, Ashbumham, MA, 01430.

IŠNUOMOJAMAS
vyriškiui

kambarys.
Tel. 708-458-6097.

Išnuomoju dviejų 
miegamųjų butą. 

Teirautis, Beatričė, 
tel. 708-222-8086.

80-čiui paminėti; yra įdėta ir 
du puslapiai jos eilėraščių).

Žurnalo redaktoriumi yra 
Zenius Šileris, o jo nuolati
niais korespondentais: Vytau
tas Grinius (Vilkaviškis), Juli
ja Jonaitienė (Šakiai), Edvar
das Šulaitis (Čikaga). Žurnalo 
adresas korespondencijai — 
„Suvalkija”, a/d 14, 4520 Ma
rijampolė. Leidinys užsako
mas ir į užsienį — metinė pre
numerata, siunčiant oro paštu 
— 30 dol.

Žurnalo leidėjai tikisi susi
laukti daugiau skaitytojų ir iš 
užsienyje gyvenančiųjų suval
kiečių (nebūtinai vien tik jų) 
tarpo.

Ed. Šulaitis

INCOME TAX 
SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės:

PRANAS G.MEILĖ, CPA 
4931 W. 95th St.,

Oak Lavvn, IL
sekmadieniais, nuo vasario 1d.- 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 Į mėn. + „security". 
Tel. 773-778-1481.

VIDAS POSKUS
“YOUR REALTOR FOR LIFE” 

HOME CENTER 
Tel. 773-297-2013 mobile 

735-1540 home Office 
Garantuojamas profesionalus ir greitas 

patarnavimas. Speciali nuolaida naujai 
atvykusiems. Kreiptis: (24-1/ , 7*™/.

Išnuomojamas
(tarp 55 ir 59 Kildare)

3 kamb. (1 mieg.) butas 
antrame aukšte.

Tel. 773-735-0462.
Skubiai nebrangiai, prie 

vandens, parduodamas 
namas (Daytona Ormond 
Beach, Floridoje).
Tei. 904-441-8143.
Reikalingi asmenys prižiūrėti 

vyresnio amžiaus žmones namuo
se. Reikalavimai: rekomendacijos, 
patyrimas ir anglų kalba. Atlygi
nimas $75 iki$120 per dieną. 
Philiadelphia, tel. 414-763-2605.

59$ Ukraine 
19$ Sweden 
56$ Israel 
79$ Moldova 
54$ Russia 
38$ Hungary 
29$ Finland 
23$ Germany 
39$ Poland 
25$ France 
27$ Netherlands 
18$ England (UK)
34$ Italy 
23$ Australia 
19$ Canada 
29$ Austria 
47$ Latvia 
49$ Serbia 
27$ Switzerland 
49$ Yugoslavia 
42$ Czech Republic 
26$ Belgium 
Special low rates to Mexico 
& all other countries!

Call Lithuania for only 51$/min
Call anytime with Paul Schmidt's AAA World CallingI 
You pay No fees! No $3! No Minimurn! You pay only when you call! 
Keep your present long distance companyl Paul works only with first 
rate International phone companiesl No catchl No gimmicks!

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they call. It's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimurn! Free signup! You don’t need to switch your regular long 
distance company! Dial into the low cost netvvork via a free 800 access 
number. CalIs go through regular first class International long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #99! 
Call Paul Schmidt for free Information any time (24 hours). If his Voice 
Mail ansvvers leave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day!
Also available: Cheap rates for ,them‘ to call you!
Ask for info pack 991!

Call NGW!
1-800-347-0222

Or write to:
Paul Schmidt,
AAA World Calling Ine.
10105 E Via Linda 103, Suite 238, 
Scottsdale AZ 85258

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317

Ieškau moters prižiūrėti 2 metų 
berniuką ir padėti namų ruošoje, 
4 kartus per savaitę nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio. 
Turi turėti vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 708-671-0305.

VASAROS DARBAS 
STUDENTUII

Pasaulio lietuvių centras ieško 
studento padėti sutvarkyti finan
sines ir kompiuterių sistemas. Turi 
būti gerai susipažinęs su buhalterija 
ir kompiuteriais. Kas domisi, prašau 
atsiųsti patyrimo ir mokslo apra
šymą (resume). Lithuanian World 
Center, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439.

Parduodamas akordeonas 
“Scandalli” 120 bosų ir 

elektrinė gitara “Diamont”. 
Tel. 630-910-0939.

Moteris ieško darbo
prižiūrėti senelį. 

Gali gyventi kartu.
Tel. 708-974-3048.

VVEEKEND JOB 
English-speaking woman needed to help 

woman in wheelchair with personai care & 
light home-making. No experience needed. 
Work hours: Fri. 5pm. to Sat. 11 am., Sat. 5

LTii

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte- 
nance) bendroves savininkas, 
VVashington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373.

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 VVest 95th Street

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co.

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS •
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS*

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015

JKS CONSTRUCTION
“Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo ’ 
apdraudą. R.Jankauskas,

tel. 708-728-0208
Nanny, housekeeper live-in.

Best job and salary is yours if you 
love children, ciean well and speak ,

English. References needed.
Call my Office, tel. 630-466-7828
STASYSCONSTRUCTION i
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas: priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings”, „soffits”,

„decks”, „gutters, plokšti ir„shingie” 
stogai; cementas, dažymas.

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetfs Te/. 630-241-1912

AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

HOME CARE LINKS, INC.
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers.

Call 630-585-7370
Moteris turinti leidimą 

ieško darbo.
Skambinti

tel. (773) 776-4636.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas.

GEDIMINAS
773- 925-4331

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7160

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

in/ KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd. 
4365 S.Archer Avo.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

Patarnauja Įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100 
Fsx. 773-585-3997

Pager 312-3084)307

ACCENT REALTY
5265 VVest 95th Street 

Oak Lavvn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja (vairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773) 581-4111

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. AStrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

NORINTIEMS AR GALVO JANTIEMS 
PERSIKELTI GYVENTI LIETUVON

Paskutiniu laiku daug mūsų 
tautiečių planuoja ar galvoja 
grįžti gyventi Lietuvon. Vieni 
nuvažiavę Lietuvon perkasi 
namus ar butus, kiti tariasi su 
giminėmis, o kiti nori tokios 
vietos kur galėtų gyventi ne
priklausomai, bet tuo pačiu 
gauti reikalingą priežiūrą se
natvėje ar ligoj, kaip aptarna
vimą, maistą, gydymą ir pan.

Lietuvoje jau yra keletas 
tokių vietų, kuriose jau gyve
na nemažai mūsų grįžusių 
tautiečių. Bandysim Jus su
pažindinti su tomis vietomis.

Pradžiai: gavome laišką-fak- 
są iš Lietuvos Respublikos vy
riausybės kanceliarijos (mi
nistro pirmininko G. Vagno
riaus sekretoriato). Čia yra 
viena nauja vieta Lietuvoje, 
kuri yra garantuojama vyriau
sybės, kaip patikima į kurią 
Jūs galite kreiptis ir gauti in
formaciją ir jei norite persikel
ti gyventi.

Štai laiškas, kurį rašo Lietu
vos Respublikos Anykščių ra
jono meras:

Mielas tautieti,
Ne sykį esu pąjutęs Jūsų 

norą grįžti į Lietuvą ir čia ap
sigyventi. Taip pat žinau, kad 
Jus jaudina nežinia, ar Jūs 
esate laukiamas, ar Jūs gau
site paaiškinimus įvairiais 
svarbiais Jums klausimais 
(pvz., socialinis draudimas, 
sveikatos apsauga, gyvenimo 
sąlygos, nekilnojamojo turto 
įsigįjįmas, Jūsų vieta bend- 
ruemenėje).

Galiu užtikrinti Jus, kad 
Anykščių savivaldybė yra pa
siruošusi atsakyti į Jums rū
pimus klausimus. Jūsų laukia 
atvykstant ne tik pasisve
čiuoti Anykščiuose, bet ir ap
sigyventi. Juk Anykščiai tai 
mieštas, kuriame Jūs rasite 
ramybę, čiulbant lakštinga
loms jūs rasite aktyvų poilsį 
ošiant A. Baranausko apdai
nuotam Anykščių šileliui, dva
sinę atgaivą melsdamasis Šv. 
Mato bažnyčioje. Savaitgaliais 
aplankęs Arklio muziejų Jūs 
galėsite pasivažinėti arkliuko 
traukiamu vežimėliu, atgauti 
jėgas viename geriausių Lie
tuvoje baseinų ar poilsio na
mų „Šilelis” poilsiavietėje prie 
trykštančio mineralinio van

KAI BE JŪSŲ ŽINIOS PAKEIČIAMA 
TELEFONO BENDROVĖ

Parėjus namo iš darbo 
dažnai pasitaiko, kad skambi
na trys ar keturi pardavėjai, 
siūlydami įvairiausius daly
kus. Ir labai dažnai iš tų visų 
pasiūlų du ar trys būna įvai
rių naujų telefono bendrovių, 
kurios siūlo labai žemas kai
nas įvairiems paskambini- 
mams. Būkite atsargūs, ne vi
sada viskas būna taip, kaip 
siūloma ar jums aiškinama. O 
kartais telefono bendrovės net 
ir neatsiklaususios, perima jū
sų skambinimus.

Jau ne vienas lietuvis yra 
nukentėjęs nuo telefono per
jungimo kitai bendrovei, jam 
to visai nežinant. Tai vadinasi 
„slamming”, kas reiškia nele
galų jūsų telefono peijungimą 
kitai telefono bendrovei be 
jūsų leidimo. Tokie dalykai 
vyksta jau penketą metų. Apie 
šiuos nelegalius darbus 
rašoma spaudoje, girdime apie 
tai televizijoje ir radijo žinio
se. Bet tie nelegalūs perjungi- 
mai vis tiek vyksta, o Illinois 
vyriausia prokuratūra ir „Fe
deral Communications Com- 
mission” sako, kad nelegalus 
telefonų perjungimas sudaro

dens šaltinio.
Jei Jus domina, prašau susi

pažinti su Anykščių rajono 
savivaldybės programa „Žila 
senatvė — Anykščiuose”.

Šalia statomos naujos mo
dernios ligoninės yra vienas 
korpusas, kuris pastatytas be
veik 60%. Liko įrengti langus, 
duris, vidaus įrangą, atliekant 
vidaus suplanavimą pagal in
dividualius užsakymus. Tai 
kas padaryta, bus mūsų dalis, 
kas liko padaryti pagal Jūsų 
norus — Jūsų lėšų indėlis. Ka
dangi vidaus įrengimo norai ir 
kaina gali labai skirtis, todėl 
negavę konkrečių užsakymų, 
negalime atsakyti, kiek Jums 
tai kainuos.

Manau, Jums svarbu tai, 
kad:

1. Savivaldybė yra garantas, 
kad Jūsų pinigai bus panau
doti Lietuvos valstybėje vidu
tinėmis skaičiuojamomis kai
nomis;

2. Jūs galėsite gyventi ben
druomenėje, kurios žmonių 
mąstymas yra panašus (Jūs 
būsite patyrę gyvenimo svetur 
nepatogumus ir patogumus, ir
t.t). Ir adaptacijos periodas 
bus labai trumpas ar jo visai 
nebus, o jis vyresnio amžiaus 
žmonėms būna gana sunkus;

3. Šalia Jūsų gyvenamosios 
vietos bus ligoninė, kurioje jau 
dabar yra moderni diagnosti
kos aparatūra, sveikatos ir 
sporto kompleksas „Mindaugo 
karūna”, Šv. Mato bažnyčia, 
neužteršta gamta. Anykščiuo
se beveik nėra pramonės, o 
šildymui naudojamos tik ką 
įvestos gamtinės dujos, švarus 
vanduo; pastatyti vandens 
gerinimo įrengimai. Savival
dybės personalas visada bus 
pasiruošęs konsultuoti visais 
Jums rūpimais klausimais.

4. Jūs galėsite dalyvauti 
miesto kultūros veikloje (yra 
vyresnio amžiaus žmonių šo
kių ir dainų kolektyvai) arba 
savo veiklą pradedančiose 
miesto bendruomenėse, kurio
se darbas pagrįstas savano
riškumo principu.

Taip rašo Anykščių meras S. 
Nefas. Adresas: J. Biliūno 23, 
4930 Anykščiai. Tel. 51442, 
53304; faksas 53630.

Birutė Jasaitienė

patį didžiausią skundų skai
čių. Ir jie nori tai būtinai sus
tabdyti

1996 m. buvo gauta 16,000, 
o 1997 m. — daugiau nei 
20,000 nusiskundimų dėl 
„slamming” — nelegalaus tele
fono bendrovių peijungimo. 
Kartais žmonės keliolika mė
nesių nežino, kad jie yra 
„slamming” aukos. Dažnai yra 
sunku pastebėti perjungimą, 
nes tai yra giliai „užkasta” 
jūsų telefono sąskaitoje. O 
mes pratę atidžiai neperskai
tyti savo telefono sąskaitos! 
Peijungimo kaina gali būti 
aukšta, nes mokate aukštes
nes kainas, negu paprastai už 
telefono paslaugas. O taip pat 
mums yra labai nesmagu ir 
pikta, kai sužinome, kad bu
vome apgauti ir reikia daug 
kam skambinti, kol iš tos 
bėdos išsikrapštome.

Yra keletas būdų apsisaugo
ti nuo „slamming”.

Geriausias būdas — pa
skambinti Ameritech (ar kitai 
jūsų turimai telefono bendro
vei ir paprašyti, kad užšal
dytų jūsų tolimų nuotolių pa

tarnavimus. Tada perjungi
mai kitai bendrovei gali būti 
padaryti tik jums leidus. 
Ameritech tada turi tiesiogiai 
su jumis pakalbėti ir gauti iš 
jūsų raštišką sutikimą, kad 
jūs sutinkate pakeisti tolimų 
nuotolių patarnavimo bendro
vę. Tai yra geriausias būdas 
apsisaugoti nuo „slamming”, 
nes jūsų parašas tai garan
tuoja. Taip pat kiekvieną mė
nesį, kai gaunate telefono 
sąskaitą, ją atidžiai perskai
tykite.

Žiūrėkite, kad sąskaitoje ne
būtų mokesčių kokiai jums 
nežinomai bendrovei. Patik
rinkite, ar jūsų vietinių ir to
limų nuotolių telefono bendro
vių vardai nėra pakeisti („lo- 
cal tall calls” yra 8 mylių nuo-- 
tolyje nuo jūsų namų). Labai 
lengva yra pažvelgti į telefono 
sąskaitos pirmąjį puslapį ir 
išrašyti čekį nurodytai sumai, 
bet jūs turėtumėte perskaityti 
visą sąskaitą, nuo pradžios 
iki galo, ir patikrinti jūsų te
lefono bendrovės pavadinimą 
ar vardus.

Kai jums paskambina „te- 
lemarketers”, niekada nesu
tikite pakeisti ilgųjų nuotolių 
bendrovės. Prašykite daugiau 
informacijos raštu ir pa
brėžkite, kad jūs nieko neno
rite, tik informacijos. Per to
kius telefoninius pasikal
bėjimus yra daug pažadama, 
bet tie pažadai toli nuo tik
rovės. AT&T praėjusiais me
tais, per „slamming” prarado 
475,000 klientų.

Jei gaunate kokių ypatingų 
pasiūlymų ar „sweepstakes”, 
visada perskaitykite ir smul
kiomis raidytėmis parašytą 
tekstą.

Kai kurios bendrovės naudo
ja formas, kuriose nėra aiškiai 
parašyta, kad žmogaus para
šas automatiškai pakeis tele
foninius patarnavimus. Illi
nois vyriausias prokuroras 
Ryan planuoja šį pavasarį pa
teikti įstatymą, kuris už
draustų naudoti „sweep- 
stakes” ir įvairių „contest pro- 
motions” telefoninių patarna
vimų pakeitimams.

Jei norite gauti „calling 
card”, pasitikrinkite, ar sutiki
mas gauti tokią kortelę nėra 
kartu ir sutikimas pakeisti 
jūsų tolimų nuotolių (long dis- 
tance) telefono patarnavimo 
bendrovę. O tai dažnai pa
sitaiko!

Jei įtariate, kad esate „slam
ming” auka, arba jei norite 
pasitikrinti, kas yra jūsų to
limų nuotolių telefono pas
laugų bendrovė, paskambin
kite iš namų nemokamu nu
meriu 700-555-4141.

Ką daryti, jei jau esate 
„slamming” auka?

Pirmiausia, tuojau praneš
kite savo vietinei telefono 
bendrovei, kas be jūsų leidimo 
buvo pakeista. Tada paskam
binkite telefono bendrovei, 
kuri padarė tą pakeitimą ir 
pasakykite, kad jūs niekada 
neprašėte, kad jūsų telefono 
bendrovė būtų pakeista. Tos 
bendrovės pavadinimas ir te
lefonas yra įrašytas jūsų tele
fono sąskaitoje.) Pasakykite 
bendrovei, padariusiai pakei
timą, kad jie yra atsakingi už 
visas išlaidas ir bet kokį mo
kestį, kuris yra didesnis, negu 
jūsų turėtosios bendrovės. Vi
sada paklauskite asmens, su 
kuriuo kalbate, pavardės ir 
telefono numerio, ir tos infor
macijos nenumeskite. Taip pat 
paskambinkite savo telefono 
bendrovei ir paaiškinkite, kad 
nenorėjote jokių pakeitimų. 
Kai kurios telefono bendrovės
net duoda kreditą (sumažina 
jūsų sąskaitą), jei grįžtate pas 
juos. Kadangi „slamming” yra 
taip plačiai išsiplėtęs, valsti
jos vyriausio prokuroro įstai
ga ir FCC imasi žygių tai 
sustabdyti. Illinois vaistuos 
Vyriausio prokuroro Ryan 
įstaiga padavė į teismą 17 
bendrovių, apkaltintų „slam

ming” ir nedavė kelioms ki
toms pardavinėti telefonines 
paslaugas Illinois valstijoje.

Federal Communications 
Commission (FCC) bando su
griežtinti nuostatus, kad žmo
nėms nereikėtų nieko mokėti 
toms bendrovėms, kurios pa
keitė telefono patarnavimus 
be vartotojo žinios. FCC taip 
pat nori sugriežtinti proce
dūrą, kurią reikia praeiti, no
rint pakeisti telefono bendro
vę. Jei norite gauti skundo 
formą, skambinkite savo vals
tijos vyriausio prokuroro 
įstaigai (Illinois valstijoje 
skambinkite 800-386-5438). 
Jūs taip pat ten galite pasi
klausti ar ta ar kita telefono 
bendrovė, kurios patarnavi
mais norėtumėte naudotis, 
yra turėjusi nusiskundimų 
dėl „slamming”. Jei norite 
pasiųsti skundą Federal Com
munications Commission, ra
šykite FCC Common Carrier 
Bureau Consumer Com- 
plaints, Mail Stop Code 1600 
A 2, Washington, DC 20554. 
Laiške įrašykite savo pavar
dę, adresą, telefono numerį, 
kuris buvo pakeistas (slam- 
med), telefono numerį, kuriuo 
jus gali pasiekti dienos metu, 
o taip pat įrašykite savo vie- 

-tinės ir tolimų nuotolių telefo

Mielai mūsų draugei

A. f A. LIUDAI,
amžinybėn iškeliavus, netekties skausmo valan
doje užjaučiame jos vyrą STASĮ KYBARTĄ, 
dukterį NIJOLĘ, sūnų ČESLOVĄ, jų šeimas ir 
gimines.

Kartu liūdime.

Krikšto duktė Violeta 
Kerpių ir Gimbickų šeimos

A.tA.
DR. ARUNUI STAUGAIČIUI

mirus Australijoj, žmonai BRONEI, seserims: 
ANGELEI RAULINAITIENEI, JONEI ŽAL- 
KAUSKIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Gražina ir Juozas Raibiai 
Modeline ir Linus Raibiai

A.fA.
LIUDVIKAI KYBARTIENEI

staiga iškeliavus į amžinybę, jos vyrui STANIS
LOVUI, sūnui ČESLOVUI, dukrai NIJOLEI su 
šeimomis reiškiam gilią užuojautą.

Michael ir Valerie Kavolius

PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ALBINAS

AUGUSTINAVIČIUS
Š.m. balandžio 26 d. sueina 5 metai, kai mirė mano 

mylimas Vyras.
Niekada neužmiršiu Tavęs, mielas Albinai, Tu esi 

visada mano širdy.
Šv. Mišios už a.a. Albiną Augustinavičių at

našaujamos balandžio 19 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
Šv. M.Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke.

Liūdinti žmona

PETKUS & SON 
. FUNERAL DIRECTORS

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

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

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 1O5O I W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT

ALL PHONES

1-708-652-5245

no bendrovių numerius, pa
vardes ir telefono numerius 
tų tarnautojų, su kuriais 
kalbėjote apie „slamming”. 
Taip pat įrašykite ir vardą tos 
telefono bendrovės, kuri pa
darė pakeitimą be jūsų ir pa
vardės ir telefono numerius 
tarnautojų su kuriais kalbė
jote, norėdamas išspręsti pa
keitimo problemą. Pridėkite ir 
telefono sąskaitų kopijas, ar 
kurį kitą tinkamą jūsų atvejui 
dokumentą. Jei pakeitimus 
(slamming) padarė AT&T, ga
lite skambinti 800-538-5345. 
Telecommunications Recearch 
and Action Center (TRAC) 
turi kompiuteryje Web puslapį 
— www.trac.org, kad padėtų 
žmonėms išsirinkti geriausią 
jiems tinkamą tolimų nuotolių 
telefono planą.

Kiekviename žingsnyje jūs 
galite būti apgautas ir iš
naudotas. Todėl visada viską 
skaitykite, klauskite, teirau
kitės ir žinokite, už ką ir kada 
mokate. Atrodo, telefonas toks 
nekaltas ir kasdien reikalin
gas daiktas, bet ir čia jis yra 
naudojamas, kad žmones būtų 
galima apgauti ir kas nors ga
lėtų pasipinigauti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.04.03.
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A.tA.
LIUDVIKA KYBARTAS

Mirė 1998 m. balandžio 15 d., sulaukus 82 metų.
Gimė Lietuvoje, 1915 m. lapkričio 8 d., Tauragės 

apskrityje.
Nuliūdę liko: vy»as Stasys Kybartas, sūnus Čes

lovas su žmona Rita, duktė Nijolė su vyru George 
Knoll; anūkai Paulius, Tadas Lea, Kaylyn, Justin; bro
lis Jonikas su šeima bei kiti giminės Lietuvoje ir Kana
doje.

Velionė bus pašarvota Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., sekmadienį, balandžio 19 d. 
nuo 2 vai. p.p. iki 9 vai. vak. Laidotuvės bus pirmadie
nį, balandžio 20 d. Iš laidojimų namų 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 10:00 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už ve
lionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 
800-994-7600.

Ilgamečiui ir aktyviam Beverly Shores Lietuvių 
klubo nariui

AtA
VYTENIUI E. JONYNUI

mirus, mes visi lyg širdimis ir rankomis susijun
gę, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame žmo
nai IRENAI — klubo valdybos sekretorei, duk
roms LINAI ir KARILEI, plačiai Jonynų giminės 
šeimai.

Beverly Shores Lietuvių klubas

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄfUNCA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuosę

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
' CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA
4330 So. California 4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

1-708-430-5700

http://www.trac.org
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEg

Kun. Alionidas Budrius,
Kražių klebonas iš Šiaulių 
vyskupijos, šiuo metu vėl lan
kosi JAV ir sekmadienį, ba
landžio 19 d., 10 vai. r., aukos 
šv. Mišias Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke; jis pa
sakys ir Atvelykiui pritaikytą 
pamokslą. Mišių metu giedos 
Lietuvos operos solistas Vir
gilijus Noreika, akompanuo
jant vargonais muz. Alvydui 
Vasaičiui. Parapijos klebonas 
kun. Anthony Puchenskis 
nuoširdžiai kviečia visus pa
rapijiečius ir tolimesnių vietų 
lietuvius pamaldose dalyvau
ti.

Ray Masiliūnas, Oak 
Lavvn, IL, atsilygindamas už 
prenumeratą, kalėdines kor
teles ir kalendorių, „Draugo” 
dienraščiui pridėjo 125 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

„Klumpė”— Punsko lietu
vių kapela, koncertuos Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
sekmadienį, balandžio 19 d., 3 
vai. p.p. Nepraleiskite progos 
pasiklausyti tikrai liaudiškos, 
nuotaikingos ir lietuviškos 
muzikos, pabendrauti su 
svečiais punskiečiais, ypač po 
koncerto JC kavinėje, kur bus 
galima pasivaišinti didžkuku
liais (cepelinais). Visus nuo
širdžiai kviečia JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė.

„Klumpės” kapela, kurios koncerto taip nekantriai laukia Čikagos bei apylinkių lietuviai. Koncertas jau šį sek
madienį, balandžio 19 d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre.
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Jolanta ir Kazimieras 
Venslauskai, kilę iš Punsko, 
neseniai apsigyvenę Čikagoje, 
paskyrė 200 dol. auką „Klum
pės” kapelai paremti, linkė
dami jos muzikantams išsi
vežti gerus įspūdžius iš šios — 
pirmosios — kelionės užjūrin. 
Tačiau geriausi įspūdžiai liks 
„Klumpės” kapelos dalyviams 
tik tuomet, kai Jaunimo cen
tro salė sekmadienį, 3 vai. 
p.p., bus pilna žiūrovų.

Kviečiame visuomenę at
silankyti į Čikagos Jaunimo 
centre balandžio 25 d., 6 v.v., 
rengiamą Šeimos klubo susiti
kimą. Programoje: a) psicholo
gijos profesoriaus A. Norvilos 
pokalbis tema: „Ar ilgai kal
bėsime lietuviškai...”, b) gydy
toj a-ginekologė D. Šileikienė 
— pokalbis moterims „Pasi
kalbėkime. Moters organiz
mas įvairiais amžiaus laiko
tarpiais”; c) dailininkė R. 
Mockuvienė — piešimo pa- 
mokėlė-pieškime sveikinimą 
mamai, juk artėja Motinos 
diena. (Šis užsiėmimas vyks 
laike pokalbio moterims. Iš
naudosime galimybę kartu su 
tėveliais kažką gražaus sukur
ti). Prašome visus, kurie norės 
dalyvauti šiame užsiėmime at
sinešti spalvotų pieštukų, 
klijų, žirkles, spalvoto ir balto 
popieriaus.

ALMOS FONDAS

Nebūtų šeštadienis, jeigo 
nepaskelbtame naujų aukų 
prezidento žmonos Almos 
Adamkienės fondui. Žmonės 
įvertina jos pastangas padėti 
vargingiausioms kaimo mo
kykloms Lietuvoje ir 
nuoširdžiai aukoja Almos fon
dui.

„Siunčiu auką Almos fon
dui ir norėčiau, kad pinigai 
būtų paskirti Žemaitijos naš
laičiams”, rašo Samogitas- 
Gražvydas Rūtenis iš Vero 
Beach, FL, ir prideda 10,000 
dolerių čekį (taip! dešimt 
tūkstančių!). Nėra abejonės, 
kad tokia dosni auka nu
šluostys daug ašarų.

A.a. Domicėlės ir Juozo 
Vizgirdų atminimui Adelė ir 
Petras Vizgirdai, Aurora, 
IL, Almos fondui paaukojo 500 
dol.

Po 50 dol. aukojo: Ramutė 
Bergstrom, Bay Harbor Is- 
lands, FL; Kazys ir Lydija 
Būdvyčiai, Cicero, IL; a.a. 
Adelės Rudytės atminimui 
Violeta Kelertienė, Chicago, 
IL. ’

Rymantas Šarūnas, Yu-
caipa, CA, aukojo 10 dol.

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių (tax. ID 36-4124191). 
Rašyti „Lietuvos Našlaičių 
globa”, pažymint, kad skirta 
Almos fondui, siųsti 2711 
West 71st. Str., Chicago, IL 
60629.

Birutė Jasaitienė

Newberry biblioteka š.m. 
gegužės 9 d., 11 vai. ryte, ren
gia „Living Treasures” parodą. 
Ši paroda rengiama pagerbti 
žmones, prikeliančius iš už
maršties vertingas ir papras
tam skaitytojui mažiau žino
mas Newberry bibliotekos kny
gų kolekcijas. Vienas iš pen
kių, bibliotekos išrinktų, pa
gerbti tyrinėtojų yra Illinois 
universiteto PLB Lituanisti
kos katedros profesorius Gie
drius Subačius, tyrinėjęs gar
sios Bonaparte kolekcijos li
tuanistines ir prūsistines kny
gas. Dalyvaukime šiame įdo
miame renginyje.

Amerikos Lietuvių tary
ba patyrė, kad jos pas
tangų dėka, Lietuva turės 
atskirą „kodą” JAV bibliotekų 
kataloguose. Šis kodas — e-li 
— pagaliau atpalaiduos Lie
tuvą kompiuteriuose ir kituo
se bibliotekų rinkinių katalo
guose nuo buvusios Sovietų 
Sąjungos. Library of Congress 
apie šį pakeitimą jau painfor
mavo visas JAV bibliotekas.

Kazys Paškonis, Eastlake, 
Ohio, siųsdamas mokestį už 
prenumeratą, pridėjo 155 dol. 
laikraščio išlaidoms suma
žinti. Dėkojame lietuviškos 
spaudos rėmėjui.

DRAUGO FONDAS
4545 W. SSrd Street.,

Chicago, IL 60029 
Tel. 773-585-9500

DIDINKIME DF PAGRINDINĮ 
KAPITALĄ

Per ketverius su puse metų 
Draugo fondo, garbės nariai, 
nariai ir rėmėjai iki šiol 
sudėjo 735,000 dolerių milijo
niniame Draugo fonde. Ši su
ma yra pagrindinis Draugo 
fondo kapitalas. Jį turime 
kiek galima greičiau pakelti 
iki vieno milijono, tuo įgy
vendinant mūsų užsibrėžtą 
tikslą — fondo milijoninį ka
pitalą, kad jo investavimo pel
nas remtų dienraščio „Drau
go” leidybą per daugelį metų.

Šių metų pavasario vajus 
šiek tiek sulėtėjo JAV federa- 
linių mokesčių atsiskaitymo 
metu. Ši data jau praėjo. Da
bar vėl turime „pajudinti 
žemę”, kad priartėtume prie

Šį sekmadienį, balandžio 
19 d., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje po Mišių Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, PLC renginių komite
tas padengs „Velykų stalą”. 
Jeigu neužsisakėte vietos iš 
anksto, reikės laukti kitų 
metų Atvelykio...

Pasaulio lietuvių centro 
golfo popietė (golf outing), 
turėjusi įvykti gegužės 3 d. 
Old Oaks Country Club aikš
tėse, yra atšaukiama — jos 
data atidedama rudeniui.

LIETUVIU
OPERA

42-asis sezonas

JOHANN STRAUSS

1998 m. balandžio 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton auditorįjoje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

BAIGIAMASIS KONCERTAS 
1998 m. gegužės 3 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL

Bilietai: Seklyčioje, 2711 W. 71 St., Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
sekmadienį, kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p.

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: Lithuanian Opera Co., 3222 
W. 66 PI., Chicago, IL 60629. Tel. 773-925-6193.

milijono pagrindiniame Drau
go fondo kapitale.

Draugo fondo lėšos, inves
tuotos JAV vertybių biržoje, 
neša labai gražų pelną. Per 
ketverius metus Draugo fondo 
investavimai atnešė 86% pel
ną. To pelno lėšomis jau pa
remta „Draugo” leidyba su 
244,400 dolerių. Investuoti 
685,000 dolerių per šių metų 
pirmuosius tris mėnesius at
nešė 14-16 procentų, kas su
daro apie 60% metinio prie
auglio. Tik kas gali užtikrinti, 
kad toks prieauglis bus per 
kitus šių metų, ar kitų metų 
ketvirčius?

Bendras Draugo fondo in
vestavimų portfolio 1998.04.- 
15 jau viršijo milijoną dolerių. 
Deja, tik 735,000 dol. šios su
mos priklauso Draugo fondo 
pagrindiniam kapitalui, o kiti 
265,000 dol. pelno yra rezer
vas dienraščio „Draugo” leidy
bai paremti. Kai yra toks di
delis Draugo fondo kapitalo 
prieauglis, labai svarbu didin
ti pagrindinį kapitalą naujais 
ar papildomais DF narių, gar
bės narių bei rėmėjų įnašais. 
Labai jų laukiame!

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI

Su 1,000 dolerių:
Patricia Kamarauskas, gar

bės narė, brolio kun. Vincen
to Kamarausko atminimui, iš 
viso 1,400 dol., Brookfield, IL.

Apolonija Vitkuvienė, gar
bės narė, iš viso 3,000 dol., 
W. Hartford, CT.

Vilius A. Juška, garbės na
rys, a.a. žmonos Zitos atmini
mui, iš viso 1,400 dol., Winter 
Haven, FL.

Su 250 dolerių:
Ona Puzinauskienė, garbės 

narė, iš viso 1,750 dol., River 
Forest, IL.

Su 200 dolerių:
Antanas Bumbulis, iš viso 

400 dol., Toronto, Canada.
Ona ir Vladas Vaitkus, Ju

no Beach, FL.
Aldona Stanton, Englewood, 

FL.
Su 100 dolerių:
Dr. Kazys ir Marija Ambro-

zaičiai, garbės nariai, iš viso 
1,900 dol., Chesterton, IN.

Veronika Paovys, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., 
Grand Rapids, MI.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, iš viso 300 dol., Brook
lyn, NY.

Gražina Kenter, garbės 
narė, iš viso 1,000 dol., Dan- 
bury, CT.

Juozas Bacevičius, iš viso 
300 dol., Toronto, Canada.

Margarita Zubrickienė, iš 
viso 450 dol., Weston, Ont., 
Canada.

Dr. Vytas ir Indrė Šemogai, 
iš viso 300 dol., Coeur D’A- 
lene, ID.

Elena Jasaitienė, iš viso 800 
dol., St. Petersburg, FL.

Eugenįja Minkūnienė, iš vi
so 300 dol., Manhasset, NY.

Algis ir Jūra Bakaičiai, iš 
viso 400 dol., Palos Hts., IL.

Stasė Matulevičienė, Toron
to, Canada.

Daina Kojelytė, iš viso 500 
dol., Vilią Park, IL.

Su 75 doleriais:
Juozas Gruzdąs, iš viso 400 

dol., N. Miami Beach, FL. Sūnūs Algimantas ir Saulius^)

• Nuomoja sezonui va
sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755.

(sk.)
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstįjų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422- 
3455.

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY” kor
telę, vairavimo leidimą (dri- 
ver’s license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708- 
246-8241.

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.)
• „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel.

Su 50 dolerių:
Aleksandras Atutis, iš viso 

467 dol., Pleasant Hill, CA.
Vincė Ūdrienė, iš viso 250 

dol., Northville, MI.
Teresė ir Algimantas Lands

bergis, viso 475 dol, Upper 
Marlboro, MD.

Antanas Lingis, iš viso 250 
dol., Burbank, IL.

Antanina Repšienė, iš viso 
350 dol., Chicago, IL.

Marąuette Parko namų sa
vininkų dr-ja, iš viso 250 dol., 
Chicago, IL.

Vincas Bakšys, iš viso 80 
dol., Springfield, IL.__________
r

Sveikiname
96 metų proga, gegužės 1 d,

STASĮ ŠIMOLIŪNĄ

atlikusį pareigą kaip savanorį kūrėją ir 
^Klaipėdos kradto vaduotoją, Lietuvos kariuomenės

kapitoną ir Šiaulių apygardos teismo skyriaus pirmininką-

773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

(sk.)
• Gediminas Pranskevi- 

čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pąjamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708- 
656-2550 arba 773-935-0472.

(sk.)
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax” 
formas. Prašome skambinti: 1- 
708-403-7334.

(sk.)
• Naudingi patarimai ir

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055Vilnius, Lietuva. Tel. 370-
2-748056, fax: 370-2-261165.

(sk.)
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• Pinigai, maisto siunti

niai Atvelykiui. TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street, Chi
cago, IL 60629. Tel. 1-773- 
838-1050.

(sk.)
• Aldona Bradley, New- 

port Beach, CA, globoja Lietu
voje 2 našlaičius. Pratęsdama 
globą kitiems metams atsiuntė 
$300. Našlaičių vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago IL 60629.

(sk.)
• A.a. Gražinos Krivic- 

kienės atminimui, šeima, gi
minės, draugai ir pažįstami 
pasiuntė $1,000 auką Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tuto tautosakos rankraštynui. 
Aukojo dukros Rūta ir Irena su 
šeimomis, brolis Algirdas Gus
taitis, Ramutė ir Aloyzas Ai
džiai, Angelė ir Ross Bailey, 
Antanas Dundzila, Giedra Jo
nynaitė Troncone, Teresė ir 
Algimantas Landsbergiai, Re
gina Liogienė, Vytautas Pen- 
kiunas, Regina ir Alfonsas 
Petručiai, Laima Platerienė, 
Dalilė ir Antanas Polikaičiai, 
Angelė ir Algis Raulinaičiai, 
Laura ir Alvin Siegal, Joana 
Vaičiulaitienė, Ronda ir Frank 
von Sehrwald, Aleksandra ir 
Romualdas Zalubai, taip pat ir 
Kongreso bibliotekos specialių 
fondų skyrius. Aukų persiunti
mu rūpinasi Irena Rauli-

Su 25 doleriais:
Jonas Butvilą, iš viso 470 

dol., La Grange, IL.
Algirdas Pivaronas, iš viso 

100 dol., Dovvners Grove, IL.

Su 20-10 dolerių:
Vincas Simanavičius, iš viso 

310 dol., Salt Lake City, UT.
John Jonikas, iš viso 10 dol, 

Brightvvood, OR.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

Fondo iždininkas

naitienė, 1502 EI Rito Avė. 
Glendale, CA 91208.

(sk.)
• Žemos vasaros sezono 

kainos į Lietuvą. Iš Vašing
tono $545, Čikagos ir Det
roito $569, Los Angeles $624. 
Kreipkitės į profesionalią ke
lionių konsultantę Jurgitą 
Gurevičius, tel. 708-447- 
4447, faksas 708-447-1380, e- 
mail jgurevicius@pol.net.

(sk.)
• Prezidento V.Adam- 

kaus Inauguracija Vilniuje.
Vaizdajuostėje: iškilmingos 
apeigos Seimo rūmuose, Ka
tedroje, Katedros aikštėje, 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai. 49 min.'ilgumo 
vaizdajuostę dabar galima 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Ine., tel. 773- 
927-2900, raštu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25‘ ir $5’ už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

(1/2 bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. BeU Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S .Kedzie Avenue 
Chicago, BL 60629 
Tel. 773-776-8700

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI 
LRane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
5213 SArcher Ave„ Chicago, BL60632. 
Tel. 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.

mailto:jgurevicius%40pol.net



