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Vizitą JAV baigė Lietuvos
finansų ministras ,
Vašingtonas, sausio 21 d. numatomus statybos darbus,
(Elta) — Vasario pradžioje į kurie sukurs naujų darbo
Lietuvą atvyks JAV Energeti vietų. „VVilliams" vadovų verti
kos departamento sekretorius nimu, šiuo metu Mažeikių
Bill Richardson, kuris Vilniuje naftos perdirbimo gamyklos
atidarys bendrą Jungtinių ekonominė padėtis normaliza
Amerikos Valstįjų ir Baltuos vosi, o nenutrūkstamas naftos
valstybių konferenciją, skirtą tiekimas bendrovei užtikrins
aptarti investicijų galimybes į pelną ir didelių pajamų val
Baltijos regiono energetikos stybei.
Okį. Priėmęs iią savaitę Jung
,Williams" vadovai sakė V.
tinėse Valstijose viešintį Lie Dudėnui, kad investicijos į
tuvos finansų ministrą Vy „Mažeikių naftą* yra pirmasis
tautą Dudėną, B. Richardson verslovės energetinis projek
pažymėjo, kad sprendimą dėl tas Europoje, kurio sėkme
konferencijos surengimo Lie bendrovė ypač rūpinasi. V.
tuvoje, o ne kitoje Baltijos val Dudėno pokalbyje su „Wilstybėje nulėmė didelės JAV liams* vadovais dalyvavo gru
investirijos Lietuvoje, praneša pė Oklahomos valstijos Kon
Lietuvos ambasada Vašing greso atstovų. Susitarta tokį
tone.
susitikimą ateityje surengti
Penktadienį finansų mini Lietuvos ambasadoje Vašing
stras Vytautas Dudėnas baigė tone.
savaitės vizitą JAV. Lietuvai
Vizito metu V. Dudėnas su
svarbius finansinius ir akio JAVfirmųatstovais aptarė in
reikalus Vašingtone jis aptarė vesticijų ir verslo skatini
pokalbiuose su Tarptautinio mo klausimus. Investuotojams
valiutos fondo (TVF) ir Pasau Lietuvoje atstovavo „Philip
lio banko, JAV administracijos Moris", „Data Systems & Solu
aukštais pareigūnais, Ameri tions", „Williams Internatio
kos bendrovių, investavusių nal*, Institute of International
ar ketinančių investuoti Lietu Finance* ir kitos bendrovės,
voje, atstovais. Kad būtų ge turinčios atstovybes JAV sos
resnis keitimasis informacija tinėje.
tarp Lietuvos vyriausybės ir
Tarptautiniame valiutos
Amerikos investuotojų, ameri fonde V. Dudėnas derėjosi dėl
kiečiai verslininkai sutarė Va būsimos sutarties, kurią TVF
šingtone įsteigti Lietuvos-JAV ir Lietuvos vyriausybė tikisi
verslo tarybą.
pasirašyti vasario viduryje.
Nemažą vizito dalį V. Dudė Susitikime su Pasaulio banko
nas skyrė Lietuvos euroatlan- viceprezidentu Europai ir
tinės integracijos reikalams. Centrinei Azijai Johannes F.
Apie Lietuvos narystes NATO Linn V. Dudėnas aiškinosi
perspektyvas kalbėta su JAV Lietuvos galimybes šiemet
Kongreso, administracijos ir gauti 100 mln. dolerių struk
nevyriausybinių organizacijų, tūrinio sureguliavimo paskolą.
prisidedančių prie JAV užsie Susitikimuose su nevyriau
nio politikos formavimo, atsto sybinių užsienio politikos or
vais. Aukšti Valstybinės sau ganizacijų atstovais V. Dudė
gumo tarybos, Valstybės de nas domėjosi, kaip artėjantys
partamento ir Pentagono pa JAV prezidento rinkimai gali
reigūnai patvirtino, kad JAV paveikti Lietuvos narystės
atidžiai seka Lietuvos siekius NATO perspektyvas. Šia tema
tapti NATO nare.
kalbėta ir su siekiančio tapti
Oklahomos valstijos Tulsos kandidatu į JAV prezidentus
mieste esančioje „Williams" gubernatoriaus George W.
verslovės centrinėje būstinėje Bush rinkimų kampanijos na
aukščiausieji jos pareigūnai riu, buvusiu JAV Kongreso
priėmė V. Dudėną ir jam pri nariu Gerald Solomon, su ku
statė „Mažeikių naftos* susi riuo V. Dudėnas dirbo NATO
vienijimo plėtros planus bei Parlamentinėje Asamblėjoje.
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* Lietuvos nacionalinio
* Popiežius Jonas Pau
lius H laiške Seimo pirmi radijo ir televizijos taryba
ninkui Vytautui Landsber penktadienį Lietuvos radijo
giui palinkėjo jam ir Seimo direktore paskyrė Jūratę Launariams prasmingų metų ir ciūtę. Pirmadienį LRTV gene
perdavė palaiminimą Lietuvos raliniu direktoriumi paskirtas
gyventojams. Šventasis Tėvas dailininkas, LTV laidos „Ties
pažymėjo, jog dažnai prisime riba" vedėjas Vaidotas Žukas,
na ir saugo širdyje brangius kuris iš karto pasakė, jog radi
prieš 7 metus įvykusios kelio jo direktore siūlys filologę J.
nės į Lietuvą įspūdžius, prisi Laučiūtę, ilgai gyvenusią
minimus bei ypatingą nuošir Sankt Peterburge. „Ji dažnai
dumą, kurį tuo istorinės reikš dalyvaudavo radijo laidose", J.
mės momentu parodė jam to Laučiūtės ryšį su radiju tuo
kios artimos lietuvių tautos met aiškino V. Žukas. Anks
žmonės. Jonas Paulius II dė tesnioji radijo direktorė Laima
(Bta)
Nuotr.: Kultūros ministerijos 1999 metų premijų
koja Vytautui Landsbergiui už Grumadienė atsistatydino pir
madienį kartu su laikinuoju
nius kultūros temomis 1919 Kalėdinių švenčių proga at LRT generaliniu direktoriumi
siustus
Krikščionybės
2000m. ministerijos premijos pa
Algirdu Trakimavičiumi. IBN8>
skirtos teatro kritikui Audro ųjų metų Jubiliejų pažymin* Seimo narys konserva
čhis
medalius
su
įgraviruota
Vilnius, sausio 20 d. (Elta) puoselėtoja keramikė Michali- niui Liūgai, lituanistei Pauli
torius Alfonsas Bartkus
dedikacija.
(Eita)
— Iškilmingoje aplinkoje, Kul na Pociulpienė, mokytoja nai Žemgulytei, žurnalistei
* Artėjant Lietuvos ne* penktadienį kreipėsi į „Sau
tūros ministerijos Baltojoje kraštotyrininkė Emilija Milte- Liucijai Armonaitei, poetei
lėlydžio komisiją" siūlydamas
salėje, penktadienį buvo pa nienė, muziejininkas Stasys Onei Baliukonytei, dailėtyri priklausomybės atkūrimo atkreipti dėmesį į tas sritis,
gerbti 1999 metų ministerijos Ankevičiua, režisierius Julius ninkei Danutei Zovienei, ra 10-mečiui, prezidentas Valdas kur dėl lėšų trūkumo etatams
šytojui Sigitui Pamiškiui h* Adamkus siūlo dalies nuteis finansuoti daroma žala vals
premijų laureatai. Premijų Dautartas.
Už aktualiausius ir ryš muzikos kritikui Edmundui tųjų amnestiją, kurią įstaty tybės finansams. Pritardamas
diplomus laureatams įteikė
mu paskelbtų Seimas. Amnes
kultūros ministras Arūnas kiausius publicistinius kūri- Gedgaudui.
tiją siūloma taikyti vyrams, komisijos veiklai, kai naikina
Bėkšta.
vyresniems nei 65 metų, mote mos dvejinančios institucijos
Tradiciniai metų apdovano
rims, nepilnamečiams, 1 ir II ir atleidžiami iš darbo nerei
jimai Lietuvos kultūros ir me
grupių invalidams. Būtų am kalingi valdininkai, Seimo na
no tarybos teikimu, pritarus
rys kartu siūlo išplėsti kai ku
Vilnius, sausio 21 d. (Elta) mu, artimo atjautimu ir pagal nestuojami šių grupių asme rias tarnybas, pvz., Teisinės
atitinkamos srities ministeri
nys, nuteisti iki 5 metų laisvės
jos žinovų komisijai, skiriami — Pasitikrinti savo įsitikini ba. „Todėl gerai suvokime, iš
ekspertizės institutą, kuriame
mus dar kartą ragina Tėvynės kur kyla ir kuo grėstų visuoti atėmimo. Taip pat numatoma dirba 15 darbuotojų, kurie ne
ministro įsakymu.
amnestiją
taikyti
kaliniams,
1999 m. Kultūros ministeri sąjungos (Lietuvos konserva no priešiškumo pavojus. Nea nuteistiems iki 2 metų už ne spėja atlikti savo darbo. Gene
jos premijos paskirtos aštuo torių) pirmininkas Vytautas pykanta — tai liga, kuria su sunkius nusikaltimus, o kai ralinė prokuratūra negali už
niems įvairių sričių kultūros Landsbergis išplatintame laiš sirgę platina ją kaip infekciją. kuriems kaliniams sumažinti baigti finansinių baudžiamų
darbuotojams:
mokslinin ke partijos skyriams ir vi Neatsakykime tuo pačiu", ra kalinimo laiką. Priėmus įsta jų bylų, nes negauna tyrimų.
gina V. Landsbergis.
kams, muziejininkams, meni siems nariams.
tymą, į laisvę bus paleista per
Pasak konservatorių vado
Konservatorių vadas kvie 520 asmenų, dar 5,000 baus
ninkams, taip pat septyniems
vo, atėjo išmėginimų metas, čia neįsileisti į širdis pykčio ir
autoriams už publicistiką.
mės bus sumažintos. Dabar
Apdovanotųjų sąraše — kai visuomenė vėl skirstosi, neapykantos ypač tiems, kurie Lietuvos kalėjimuose kali apie
Lietuvos istorijos instituto grupuojasi, ieško savęs. Nauji „mus šmeižia ir spjaudo". 15,000 nuteistųjų.
(BNS>
mokslinė bendradarbė, huma politikai, naujos partijos, kaip „Kai tokių atsiranda tarp mū
* Generalinei prokura
nitarinių mokslų daktarė Ingė pastebi V. Landsbergis, sku sų pačių, kvieskime juos arba
tūrai
neapakundus, penkta
biai
ieško
patikliųjų.
susiprasti, arba žmoniškai at
Lukšaitė, Lietuvos literatūros
dienį
įsiteisėjo
Vilniaus apy
„Vienoje
pusėje
—
blašky
sisveikinti",
rašo
V.
Landsber
ir tautosakos instituto Seno
gardos teismo sprendimas, ku
sios literatūros skyriaus mok masis ir pataikavimas. Kitoje gis partijos kolegoms.
riuo kalinčiam Seimo nariui
slinis bendradarbis, humani pusėje — įsitikinimai ir nuo
Audriui
Butkevičiui bausmė
tarinių mokslų daktaras Sigi seklumas. Pasitikrinkime sa
Išteisinti
sumažinta
nuo pusšeštų iki
tas Narbutas ir Lietuvos vo įsitikinimus dar kartą.
pusketvirtų
metų. Pirmadienį
nubaustus
mokslų akademijos bibliotekos Juos brandiname nuo pat At
Vilniaus
apygardos
teismas
Senųjų spaudinių skyriaus ve gimimo, turime perduoti jau
konservatorius
sumažino
kalinimo
laiką
A
dėja Daiva Narbutienė, Lietu nesniems", rašo V. Landsber
nepavyko
Butkevičiui,
atsižvelgdamas
į
gis
savo
laiške
partiečiams.
Jo
vos nacionalinio muziejaus
pernai lapkritį priimtas Bau
Numizmatikos skyriaus vyres nuomone, Lietuva atgims
Vilnius, sausio 20 d. (BNS)
nysis muziejininkas Vincas grindžiama meile ir susiprati — Kai kurių konservatorių džiamojo kodekso pataisas,
Ruzas, tautodailės tradicijų mu, taikos ir solidarumo jaus pasiūlymu „reabilituoti" už kurios sušvelnino bausmes už
* Kauno „Žalgirio" krep
įvairias nusikalstamas veikas,
pernai iš partijos pašalintus įskaitant ir sukčiavimą. Seimo šininkai ketvirtadienį na
buvusius ministrus sutuokti narys į laisvę išeis ne vėliau muose laimėjo Eurolygos ant
nius patyrė „fiasko".
kaip 2001 metų balandį. <BNS> rojo rato E grupės rungtynes
prieš Maskvos CSKA 84:76
Trečiadienio vakarą konser
Vilnius, sausio 21 d. (Elta- santrų metų aktyviai rėmu vatorių Priežiūros komitetas
* Premjeras Andrius Ku (41:35), tačiau prarado visas
Klaipėdos, sausio 21 d. nesapnavau",
žurnalistams BNS) — Vienos pokylis, kurį siems šio labdaros renginio
bilius
pasveikino monsin teorines viltis patekti į atkrin
(BNS) — Telšių vyskupas An sakė vyskupas A. Vaičius. Jis buvo planuota sausio 22 dieną idėją, ir apgailestauja dėl tų, nutarė, kad buvusių ministrų
jorą
Alfonsą
Svarinską gar tamąsias varžybas, nes kau
tanas Vaičius teigia esąs nu mano, kad įvyko nesusiprati surengti Vilniaus rotušėje, ne kurie džiaugėsi galimybe ma Laimos Andrikienės ir Vid
bingo
jubiliejaus
proga. „Jūsų niečių konkurentai taip pat iš
manto
Žiemelio
pašalinimo
iš
stebės spaudoje perskaitęs mas.
įvyks, pranešė Austrijos am loniai praleisti vakarą, buvo partįjos procedūra buvo atlik Jubiliejus dar kartą primena kovojo pergales ir tapo nepa
apie jo „grasinimus" paduoti į
Telšių vyskupas ketina basadorius Vilniuje dr. Flo- įsitikinę, kad galės panaudoti
ta nekorektiškai, tačiau da mums, kad dvasios stiprybė vejami. Likus žaisti trejoms
teismą Klaipėdos savivaldybe kreiptis į miesto tarybą ir rian Haug.
lėšas naudingam ir reikalin bartiniai partijos įstatai nesu įveikia visas kliūtis ir negan rungtynėms, žalgiriečiai turi 3
dėl žemės sklypo skyrimo baž prašyti jos nuspręsti sklypo li
Sprendimas nerengti poky gam tikslui.
teikia galimybės svarstyti, ar das, o Tiesa ir Dievo žodis vi pergales iš 13 galimų. Ketvir
nyčios statybai
kimą.
Ambasadorius pabrėžia, jog jų pašalinimas buvo teisėtas.
lio, kaip teigia Austrijos am
sados nugali. Sveikindamas tadienio rungtynėse su CSKA
Pasak vyskupo, tam nebuvo Telšių vyskupijos kurijos basadorius, priimtas dėl grasi vis dar yra įsitikinęs šios ge
Anot Priežiūros komiteto su garbingu 75-mečiu, linkiu kauniečiai žaidė pakiliai, nau
jokio pagrindo, nes tokiu me reikalais besirūpinanti advo nančių pareiškimų žiniasklai- ros idėjos reikalingumu ir at
protokolo, šis partijos discipli Jums dar ilgų palaimingų dar dingi buvo naujieji legionieriai
todu jis niekada nesinaudoja. katė Zita Sličytė žurnalistams doje.
siprašo, jog klaidingai manė nos organas nustatė, jog pagal bo ir dvasios paguodos metų", Chris Garner ir Mitchell ButTelšių vyskupija Tauralau- teigė, kad ne mero kompeten
Grasinimai įžeidinėti sve galėsiantis ją padaryti visiems 1998 m. pabaigoje galiojusius sakoma premjero A. Kubiliaus ler. Po rungtynių „Žalgirio"
kyje nori statyti'naują Šv. An cija yra tvirtinti miesto deta čius, susidoroti su jais, įsiverž suprantama.
<-au) treneris Jonas Kazlauskas gy
Tėvynės sąjungos įstatus, par sveikinime.
tano bažnyčią, kuri būtų maž liuosius ir bendruosius pla ti į rotušę atbaidė didesnę dalį
Austrijos
ambasadai
atsi
tijos
valdyba
turėjo
teisę
pri
* Vilniaus savivaldybės rė savo žaidėjus už pasiauko
daug už 3 km nuo nebaigtos nus, o savivaldybės tarybos. Ji norinčių dalyvauti renginyje ir
jamą gynybą ir buvo patenkin
imti
galutinį
sprendimą
dėl
sakius
rengti
labdaringą
Vie
Tvarkos palaikymo ir prie
statyti šv. Kazimiero baž galėtų pakeisti jau patvirtintą aukoti Ukmergės neįgaliųjų
tas C. Garner, kuris gerai va
pašalinimo
iš
partijos
narių.
nos
balių,
radikalioji
Lietuvos
žiūros skyrius ketvirtadienį
nyčios. Penktadienį Telšių miesto detalųjį ir bendrą pla vaikų mokyklai internatui.
dovavo
žaidimui. Varžybų me
laisvės lyga šeštadienį prie
Pagal dabar galiojančius įs leido Lietuvos laisvės sąjungai
vyskupas atvyko į Klaipėdą, ną. Pasak advokatės, jei mies
tu ant „Žalgirio" suolelio tra
Austrijos ambasadorius dr. Vilniaus Rotušės švęs pergalę. tatus Priežiūros komitetas ga
numatyto „Vienos baliaus"
kur ketina susipažinti su do to taryba nuspręstų, kad rajo F. Haug dėkoja visiems, puPagrindinis Vienos pokylio li svarstyti ir spręsti pašalini metu prie Rotušės surengti diciškai sėdėjo vienas iš klubo
kumentais iiuo klausimu. no tarybos leidimas atlikti ty
savininkų Šabtajus Kalmano<BNS)
Telšių vyskupija, teigianti, kritikas, Lietuvos laisvės ly mo teisėtumą tuo atveju, jeigu „Vargšų šventę".
Vyskupas teigia, kad jį meras rinėjimus šiame 1 ha ploto
vitius,
kuris ketina toliau ne
informavo apie būtinybe daly sklype yra niekinis, vyskupi jog turi rėmėją bažnyčios sta gos pirmininkas Vytautas pašalintieji į komitetą kreipia
remti
komandos.
(Bta>
vauti žemes sklypo pirkimo jos kurija turėtų teisę ap tybai, naudojasi 1995 me Šustauskas paragino visų šios si raštu.
iš partijos klausimą, į posėdį
Anot dokumento, Priežiūros nebuvo pakviesti pašalintieji
konkurse ir kad šis sklypas skųsti miesto tarybos spren tų Klaipėdos rajono tarybos partijos skyrių atstovus vykti
KALENDOBIV8
Tauralaukyje kainuotų apie dimą Klaipėdos administra sprendimu leisti kurijai 1 ha į Vilnių ir „atšvęsti pergalę komitetas tokio kreipimosi ne ir negalėjo išsakyti savo motySausio 22 d.: Šv. Vincentas kanki
buvo gavęs. Be to, L. Andri vų".
1.5 mln. litų.
teritorijos projektavifno-tyri- prieš ponaują".
ciniam teismui.
nys;
Anastazas, Aušrius, Aušrys,
kienė
ir
V.
Žiemelis
jau
yra
ki
Kovo
11-osios
akto
signata
„Atšaukusi
Vienos
pokylį,
nėjimo
darbus.
Tačiau
pasak
Vyskupas teigia turėjęs rajo Tačiau, Z. Sličytės teigimu,
rai ir vieni TS (LK) steigėjų L. Džiugas, Gadentaa, Skaiste, Vincas.
no tarybos leidimą pradėti kol kas vyksta tik svarstymai, mero Egenįjaus Gentvilo, šis ponauja suprato, kad tyčiotis tos partijos nariai.
Saudo 22 dL Algimantas, Gailia*Priežiūros komitetas vis Andrikienė ir V. Žiemelis buvo
sklypo tyrinėjimus ir tam kurįja supažindinama su tei rajono tarybos sprendimas iš tautos negalima", sakė V.
buvo paskyręs kunigą, kuris sine baze ir apsvarstys, kokios nesuteikė kurijai nuosavybės Šustauskas. Pasak jo, iš viso i dėlto nustatė, kad pašalinir-!o pašalinti iš partijos 1998 m. das. Gailys, Gundė, Idefonaas, Rai
butų užsiėmęs šiuo projektu. šio reikalo perspektyvos. Ad teisių į sklypą, o nuo 1995 Lietuvos LLS sukviesti žmo procedūra, kuri tuometiniuose gruodį, Naujųjų išvakarėse. mundas.
Sausio 24 d.: Artoras, FeUcya,
pasikeitę
įstatymai nės prie sostinės Rotušės .su įstatuose nebuvo detaliai iš Tuometinėje partijos valdy
•šį klausimą galima spręsti vokatė teigia, kad nieko nėra metų
darybą kaliu, aiškinantis, o gėdinga, jei ginčą sprendžia žemę leidžia nuomoti arba rengs koncertą ir tikrą lietu dėstyta, „atlikta nekorektiš boje vyravo G. Vagnoriaus ša Gaivilė, Mažvydas, Pranciškus, Rai
nis, Šarūnas, Vugaudar
višką vakaronę"
kai, nes svarstant pašalinimo lininkai.
apie teismą dar nė sapnuoti teismas.
parduoti tik varžytinių būdu.

TelSių vyskupas sieks taikaus
susitarimo su Klaipėdos valdžia

Pagerbti
į
Kultūros premijų laureį&tai

Tėvynės sąjungos vadovas siūlo
atsisakyti neapykantos

Vienos pokylio Vilniaus rotušėje
nebus
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Metama
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(UJ5.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$80.00
$45.00
$33.00
Kajiadoje ir kitur (U.Š.)
$65.00
$50.00
,$38.00
Ussakant į Lietuvą:
Oro paltu
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik Šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktore - D a n u t ė Bindobaene
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumplis
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siundant prašome pasilikti kopiją.

(Pabaiga;
Visagino miesto gyventojai ruPo trumpos pertraukos Ra- sai nubalsavo rusų kalbos įteimunė Kubiliūtė supažindino sinimą. Kalba labai priklauso
Ateities savaitgalio dalyvius nuo ją naudojančios visuome
su dr. Giedrium Subačium, nės autoriteto.
kurio naujoji knyga apie New- Kodėl skolinys yra blogas
berry Library lietuviškų kny žodis? Noras išvengti skolinių Philadelphijo8, Baltimorės ir Vašingtono j a u n u č i ų susirinkime būrelio svarstybose. Iš k.: Mantas Vidutis, Gin
gų rinkinį buvo vakar sutikta. yra noras atsiskirti. Devynio tas Bradūnas, Sigitas Rimkus ir Ldreta BradOn&ite.
Dr. Subačiaus paskaitos tema: liktojo šimtmečio romantizmo
„Lietuvių kalbos praeitis, da įtakoje atsirado naujos tautos
na Petraitienė žurnalo .Atei
bartis ir ateitis".
ATEITININKŲ FEDERACIJOS
su noru būti unikaliomis.
tis" vyr. redaktore. Taip pat
Pavojinga kalbėti lietuviams
Nenumatau lietuvių kalbos
VALDYBOS
POSĖDIS
patvirtinta ateitininkų federa
apie kalbą, nes kiekvienas lie sunykimo. Jei klaustų patari
Sekmadienį, šių metų sausio L. Janušauskas, Vilniaus stu cijos 2000 veiklos metų pro
tuvis yra kalbininkas.
mo, kaip kalbą išlaikyti, saky
16
dieną, Kaune vyko Ateiti dentų ateitininkų draugovės grama ir 2000 metų AF biu TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D.
Kyla klausimas — kas yra čiau: kurkime tvirtą kultūrą.
DR. PETRAS ŽLIOBA
ninkų
federacijos valdybos pirmininkė D. Kaleckaitė, AF džetas, kuriam palikta teisė
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
kalba? Kalba Sūnanui Dau Kalba kaip priemonė prisi
Vaikų gydytoja
K a b . tel. 7 7 3 - 5 8 6 - 3 1 6 6
posėdis, kuriame dalyvavo AF raštinės sekretorė Aušra Kaz padaryti reikalingus patiksli 900 Ravinia PI., Orland Park. IL
kantui yra kaip papuošalas. taikys.
N a m ų tel. 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2
nimus.
Tel. 708-349-0887.
lauskaitė,
AF
reikalų
vedėja
pirmininkas
Vygantas
Mali
Turėti žodingą kalbą yra mo
Labai gyvose diskusijose da
6 7 4 5 VVest 63rd Street
J J Laisvę" fondo studijų Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
ralu, dora. Kalbos žinojimas lyvavo Darius Udrys, Ona Lie- nauskas, AF vicepirmininkas Laimutė Mikuckienė, referen
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p.
Nuolaida naujai atvykusiems.
Kitomis dienomis — susitarus.
yra reikalingas žmonių ben ponienė, Valė Žadeikienė, Jo Vidas Abraitis, AF sekretorė tė viešiesiems reikalams Sigi savaitės organizacinį komitetą
paskirta
AF
viešųjų
ryšių
re
dravimui. Negalima pabėgti nas Kavaliūnas, Juozas Bau E. Bagdžiūtė, ASS pirm. Pe ta Sadzevičiūtė, LiJot atstovas
Ramoną C Marsh, MDSC
DR. DOMAS LAPKUS
nuo to, kad kalba yra bendra žys, Algis Stepaitis, Teresė tras Plumpa, SAS vicepirmi Gediminas Plečkaitis, Saulius ferentė Sigita Sadzevičiūtė.
Obstetrics *. Gynecotogy
Vidaus ir plaučių ligos
Studijų
savaitė
vyks
Šilutėje
Drazdauskas
ir
Irena
Petraininkė
Irena
Grigalionytė
ir
vimo priemonė. Estetiniai ir Landsbergienė, Karolina Ku
3825 Highland Avenue Suit* 4A
15300 VVest Ave.
liepos
26-30
d.
Tai
bus
po
tienė.
iždininkas
Ramūnas
Aušro
Downers Grove, IL 60515
moraliniai aspektai yra pri bilienė, dr. Petras Kisielius,
Orland Park
Ateitininkų
kongreso
Kaune,
630-852-9400
tas,
MAS
pirmininkas
Kęstu
dėti.
Čia spausdiname kelias iš
Vytautas Vepštas, Rima Poli708-349-8100
Valandos
pagal
susitarimą
tis Bagdžius, JAS sekretorė R. traukas iš posėdžio nutarimų. kuris vyks liepos 21-23 d.
Pora istorinių pavyzdžių. Si- kaitytė.
Valandos kasdien, išskyrus
manas Daukantas, sakoma,
savaitgalius
Ateities,savaitgalis baigtas Tarasevičiūtė, AF tarybos vi Posėdyje bendru sutarimu
DR.EUGUUSLEUS
GEDASM.GRINIS.MD
daręs įžadą nespausdinti nie Jono Pabedinsko padėkos žo cepirmininkas Petras Kimb- patvirtintas Saulius Draz
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
EUGENEC.
DECKER, DOS, P.C.
rys, Berčiūnų ateitininkų sto dauskas žurnalo „Naujasis ži
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS
ko kaip- lietuviškai. Skaičia džiu ir Ateitininkų himnu.
1192 VVeJtefSL.LemonLIL 80439
4
6
4
7
W
.
1
0
3
S t . Oalc L a w n . IL
GYDYMAS
BEI
CHIRURGIJA
vyklavietės administratorius dinys" vyr. redaktorium ir Ire
vau, kiek Simano Daukanto
1301 Copperfleld Ave., Suite 113.
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
AJL
Aurora Medkal Center
žodyno rankraštyje yra ar
Jotet.IL 80432
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142
chaiškų žodžių. Žodyne radau
už prieinamą kainą. Pacientai
Tel. 815-723-1854
NEBIJOTI
(414)6976990
n? pasaulyje. Visi draugai toli Tad reikia visiems stengtis
šešis šimtus. Gero Simano
priimami absoliučiai punktualiai.
SUTIKTI
ton. Bet išaušta rytas ir aš vėl bendrauti su Dievu ir nebijoti
Daukanto bičiulio pranciškono
DR RAMUNE MACIJAUSKAS Susitarimui (kalbėti angliškai)
Asta M. Astrauskas, MD
Tel. 708-422-8280
sutikti įvairius sunkumus".
keliauju savo keliu.
DANUI GYDYTOJA
Juliaus Pabrėžos pažiūra į
SUNKUMUS
Vaikų gydytoja
9366
S.
Roberte
Road
L.Š.
Dainavoje
susimąsčiau
apie
kalbą visai kitokia. Jis buvo
naujai prisijungusi prie vienos
HfckoryHHe
D R JOVITA KERBUS
botanikas, kūrė lietuvišką bo Moksleivių ateitininkų žie tai, ką aš galiu padaryti savo
genausių pietvakarių pusėje dr
Tel. 708-596-2131
DANUI GYDjr^t^A
O JŲK REIKIA
tanikos terminiją. Lietuvoje mos kursuose buvo kalbama ir artimui ir kaip geriau tarnau
G . Skarpathiotis pediatrinės
Valandos pagal susitarimą
praktikos. Gydome-ir
tuo metu kultūros kalba buvo rašoma apie „keliones ir sun ti Dievui. Čia taip pat pama
9625
S.7901 Ave.. Htekory Hile, IL
TIEK NEDAUG!
konsultuojame įvairiais
lenkų kalba. Karalius ir didi kumus''. Šios dienos laidoje čiau, kad žmonės yra visai ki
Tel. (706) 598-8101
DR. VILIUS M/KAtTIS
vaikų ligų klausimais.
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
kai kalbėjo lenkiškai. Lenkų dalinamės keliais rašinėliais tokie negu atrodo iš pradžių".
Valandos
pagal susitarimą
Ateitis. Kas ji? — Nežinia.
FAMH.Y MEOtCAL CUMC
PaJoa Pediatrica
kalba buvo prestižinė kalba. spausdintais 1999 metų MAS
Tadas Keizeris, nuolatinai Ji tiesiog egzistuoja. Tiesiog
15605-127 St. Lemont. IL 60430
708-923-6300
Priklauso Palos Cotnmunity Hospital
Pamokslų klausytojai laukė žiemos kursų laikraštėlyje.
gyvenąs Kaune, bet šiuo metu mes ją patys kuriame. Todėl ir
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Sltver Cross Mospitai
Chicago
Pediatrica
lenkų kalbos. Naudoti poloniz Gaja Sidrytė iš Palos Hills, besimokantis Omaha, Nebras namai, tarsi viena iš tų rea
Valandos
pagal
susitarimą
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
773-582-8600
mus buvo didesnis prestižas, Illinois, rašo: „Vien todėl, kad ka, rašo: „Na, man įstrigo į at lijų, kuri mūsų gyvenime už
Tai. 630-257-2265
7722 S. Kedzie Ave.
negu gryną lietuvių kalbą. To kelionė sunki, nereiškia, kad mintį tas posakis 'jeigu ke ima svarbią vietą.
DR. ARVYDAS J.DAIUDE
CartMacDiagnoaia, LTD.
Chicago, IL 60652
dėl Pabrėžos pamokslai tų po nėra verta keliauti. Pavyz lionė sunki, ar tai reiškia, kad
DANTŲ GYDYTOJAS
6132S.KedaeAve.
Gargždų Šv. Mykolo ArchanKab. tel. 773-471-3300
lonizmų ir nesibaido.
21470 S. Mairt S t
Chicago, IL 80629
džiui, kai lipi į kalną, yra sun neverta?' Aš manyčiau, sunku gelo ateitininkų kuopos ateiti
M a t W o n . I L 60443
T e l 773-436-7700
Tas pats vyksta pasaulio ku. Po kiek laiko pasieki maž mai net ir padeda: gali patik ninkai, ne tik siekdami viską
DR. L. PETREIKTŠ
Tel. 70B-748-0033
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. DANTŲ GYDYTOJA
mastu. Yra pasaulinės kalbos. daug pusiaukelį į viršūnę. Pa rinti pats save, savo suge pavesti Kristui ir kiekvieną
Valandos pagal susitarimą
S. PRASAD TUMMALA, M.D.9055 S.Roberts Rd., Hfckory HMs, IL
Europos istorijoje sutinkame žvelgi į vaizdą ir matai, kaip bėjimus, tai lyg ir iššūkis nu penktadienį, ir švenčių dieno
Širdies ir kraujagyslių ligos
1 mylia į vakarus nuo Hartėm Ave.
galėti
visas
negandas.
Kaip
graikų kalbą, lotynų kalbą su gražu. Kadangi esi pavargusi,
mis savo giesmėmis šventų
DAUA A CEPELE, O.D.S.
Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 598-4066
viena
paskaitininke
minėjo,
DANTŲ GYDYTOJA
daug graikų skolinių. Pran- nenori eiti toliau. Bet nutari
Mišių metu džiugina Gargždų
Valandos pagal susitarimą
kiekvienas
žmogus
turi
savą
7915
W.
171
fet
cūzų kalba turėjo galimybę vis tiek toliau keliauti, kol
parapijiečius, bet užsiima ir
TWeyPark.il. 60477
DR. UNA POŠKUS
tapti pasauline kalba. Anglų pagaliau pasieki aukščiausią kryžių ir jo reikia ne vengti, karitatyvine veikla: retkar
EDMUNDAS VONAŠ, MD.. S.C.
708-6144871
DANTŲ GYDYTOJA
kalbos tapimas pasauline kai- tašką. Apžvelgus vietovaizdį bet priimti ir nešti, o gal net ir čiais aplanko Laugalių pensio
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Valandos pagal susitarimą
8434-A S. Kedzie. CHICAGO, lt 60652
ba siejosi su Amerikos iškili matai nuostabiausią vaizdą, nugalėti. Panašiai yra ir su nato gyventojus ir Gargždų
Kalbame lietuviškai
Tel. 77^434-4440
6918 W. Archer Ave. Sta. S ir 6
mu. Bandymai sukurti dirbti kokį iš viso kada esi matęs. kelionėje pasitaikančiais sun miesto spec. darželio mokyk
DR. E. DECKYS
Chicago. IL 60638
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
nas pasaulio kalbas yra utopi Supranti, kad tikrai buvo ver kumais. Kiekvienas gali ir tu los vaikus iš asocialių šeimų.
Tel. 773-229-9966
NERVU IR EMOCINES LIGOS
ri
rasti
savyje
pakankamai
jė
Valandos pagal susitarimą
niai, nes už jų nėra remiančio ta tai pamatyti ir be to turėjai
Šiais metais, vasaros pra
Kab. 773-736-4477
JONAS V.PRUNSKIS, MD
centro, jėgos.
gerą mankštą. Taip pat su gy gų pasakyti: 'Aš galiu visa tai džioje, prasidėjo mūsų parapi Raz. 708-2464007 art* 706-2464661
TERRI DALIAS
PRUNSKIS,MD
ARAS2UOBA.M.D.
6448 S. Piiaatt Road
Kalbai yra labai svarbu jos venimu: jei eini truputį toliau įveikti ir pasiekti tikslą'. Vie jos ateitininkų kuopos graži
INDRE RUDAITIS, O.D.
GREGORYSUELZLE,
MD
Valandos
pagal
susitarimą
vartojančių prestižas, autori ir stengiesi labiau, bus vertin nas iš būdų tai padaryti būtų draugystė su Šilutės rajono
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Illinois Pain Treatment Institute
malda. Kaip visi žinome, mal Saugų vaikų namais. Vasarą
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310
tetas. Prestižo negali primesti gesnė pabaiga".
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
DR. JANINA JAKSEVICIUS
NapervMe. IL 60563
da
yra
pokalbis
su
Dievu.
Jis
veSo,
sužeidimų
darbovietėje
bei
kt.
JOKŠA
per jėgą. Prestižas yra labai Violeta Pukfimytė iš Tel
aplankėm Saugų vaikų namų
Tel. (830) 827-0090
vietų skausmo gydymo speciaistai
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
svarbus kalbos kitimo rodik šių rajono šiais mokslo metais galėtų mums patarti, nurodyti globotinius, palikome jiems
3825 Highland Ave.,
Chicago: 312-726-0800
Rez. 708*422-7807
lis.
gyvenanti Wahoo, Nebraska, geriausią sprendimą, todėl su katalikiškų knygelių, gilų
ToweH.Suite3C
East Dundee: 847-551-1212
Kab. 773-582-0221
Oovmers Grova, IL 60515
McHenry: 815-363-9595
Kas dabar Lietuvoje darosi rašo: „Jei kelionė yra sunki, ji Dievu kalbėti reikėtų kuo daž įspūdį spektakliuku „Demonų
Valandos susitarus
Tel. ( 6 3 0 ) 4 3 6 0 1 2 0
Eik Grove: 847-718-1212
su kitakalbiais? Dukra eina į nėra neverta, nes ji mus mo niau. Ne tik malda, bet ir mū Motina", džiuginome žaidi
ir Libertyville.
sų
geros
mintys
ir
darbai
yra
DRDAUAJOOWAUS
mokyklą su dviem rusais, bet ko. Man būna liūdnų dienų,
mais ir giesmėmis. Tuokart,
www.illinoispain.com
LINAS SIDRYS, M.D.
DANTŲ GYDYTOJA
šalia yru tuščia rusų mokykla. kai atrodo, kad esu vienų vie- lyg ir pokalbis su mūsų Tėvu. jau atostogų metu, likęs ma
Akių ligos / Chirurgija
15543W. 127»Str.
žas vaikų būrelis su savo mo
DR.DANAM.SAUKUS
9 6 3 0 S.Rkjgeiand Ave.
S
u
*
*
101
Dantų gydytoja
kytojais, buvo pralinksmintas
Chicago R i d o e . I L 6 0 4 1 5
Lemortt, IL
825 S. Mannheim Rd.
mūsų atvykimu, ir šįkart, jau
Tel. 708*36^622
Tei. 630-243-1010
VVeetchester. IL 00154
rugsėjo 23 d. vėl pakvietė mus
4149W.63fd.SI.
įįmįmggagm
Tei. 708-344-1894
Tel. 773-736-7709
atvykti ir pabendrauti jau su
Valandos pagal susitarimą
DR. K JUČAS
didesniu vaikų būreliu, vyres
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
D R PETRAS V.KIS1EUUS
niųjų klasių moksleiviais. Tai
SURENDER LAL, M.D.
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
INKSTU, POSUSS. PROSTATOS
gi, ir vėl vaidinome, žaidėme,
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Specialybė • vidaus ligos
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
KOSMETINE
CHIRURGIJA
giedojome. Nedrąsūs, bet nuo
7722 S. Kedzie Ave.
OvnMTfor HtflaVV
6132 8. Kedde Ava.. CNcaoo
širdūs vaikų namų gyventojų
Chicago, IL 60662
773-776-6969 arba 773-4884441
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
žvilgsniai jungė mus visus. Ir
Tel. 773-434-2123
630-941-2609
Dr.RUSSELLMILLER
buvo gaila išsiskirti pajutus,
Valandos pagal susitarimą.
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
kiek daug gali duoti vien
BIRUTĖ LPUMPUm, M.D.
CHIRURGAS
DR V J. VASARIENĖ
šypsena, žaidimais ar ištiesta
F»šom Armrtcan Acadtmy of
perėmė dr. P. Kisieliaus
praktiką. VeJ. M e t a n ą , arba
FamHy Practicm
DANTŲ GYDYTOJA
ranka su saldainiu ir paveik
ne:p*rmd. 11-7.antrd.9-5,
Š
E
I
M
OS GYDYTOJA
sliuku — dalinomės šiluma,
4817 W . 83 S t . B u r b a i * , IL
treM ir>8. penktd. 104. M *
tt1»)»47-6Z7«
antrą M t d 10-2.1443 S. 60
3aow.6latAve.
T « i 708-423-6114
kurios, atrodo, šiandien taip
iHobart, IN 46348)
Pax
A .••., Cicero, IL.
Valandos pagal susitarimą
trūksta visiems.
Tel. 708462-4159.
NUOLĖ STANKEVICIOTĖ, MOT
Esame dėkingi Laugalių M . VILIJA JgftflLVTg
DR. KENNETH J.YERKES Board Certmed, IntemaJ Medkane
pensionato direktoriui Rama
Ambcr Health Center
DR. MAGDALEN BEUCKAS
Valandos josų patogumui
nauskui už skirtą autobusiu Stuburo, sąnariu ir raumenų gydymas,
Dantų gydytojai
chiropraktika.manualinė
terapija,
noiy v i o j l rnff^mmonm i wrnmM\
Pensininkams nuotatda
ką nuvykti į Saugus.
akupunktūra.
38.8outi _•-4<W7W.6t8L.CNoaaD,H.
Živilė Leketaitė,
7271 S. Harkm, Bridtevfc*. IL
Tel 773.7366696
aaa CL at CaJHomle Ave.
Gargždų „Vaivorykštės" 68455. Td. 768-594-0400. Kalbame
4707 8.QJbert.UQrange.lL
CHoago, IL 60629
1999 m. Ateities savaitgaliui baigianti* bičiuliškame pašnekesyje dr. Vytautas Narutis ir Giedrius Subačius
lietuviškai Valandos msrtarnt.
TOL 706-362-4467
gimnazijos ateitininkė
T a i 773-471-7879
Nuotr J o n o K a p r i o

eatžag

• a —a.
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Danutė

Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje
Paruošė Eglė Pauttcienė

Bindokienė

Vieni turi per daug,
kiti nieko neturi

Prasidėjus Čikagoje šal ki to JAV-se, o vis tik vargs
čiams, miesto savivaldybė ir tančios visuomenės nepasiten
•Grozno mieste rusų ka
•South Carolina sos
labdaringos įstaigos pradėjo kinimas yra labai ryškus.
reiviai, pereidami pasta tinėje, prie valstijos rūmų
susirūpinti benamiais, kurių Amerikoje iš dalies tą nepasi
tus, kovojo su užtiktais če dešimtys tūkstančių depriskaičiuojama
apie 16,000. tenkinimą slopina socialinės
čėnais. Staraya Sunža mies monstruotojų
reikalavo,
Ir
tai
ne
vien
Čikagos
proble rūpybos programos, prieina
telyje netoli sostinės, kur nor kad virš rūmų iškelta Konfe
ma.
Kiekvienas
didesnis
mies mos visiems gyventojams. Ne
malus gyventojų skaičius deracijos vėliava būtų nuleis
tik valstybiniu ar valstijų
tas,
ypač
šiltesnėse
klimato
(8,000) žymiai padidėjo kai iš ta. Minia teigė, kad vėliava
mastu, bet ir paskirų miestų
zonose,
turi
daug
benamių
ir
Grozno pradėjo atvykti pabė yra vergijos simbolis. Prez.
savivaldybės įvairiais būdais
įvairiais
būdais
mėgina
jais
gėliai, nėra vandens, elektros, Clinton pritarė vėliavos nulei
„atsikratyti". Nėra abejonės, stengiasi padėti neturtingie
dujų, mokyklų. Maisto mažai. dimui. Viceprez. Al Gore kriti
kad benamiai, elgetos ir val siems. Šalia to, veikia įvairios
Vietiniai skundžiasi rusų ka kavo kandidatą į prezidentus
katos prestižiniuose didmies labdaros įstaigos, dalinančios
reivių plėšimais, bet miesto George W. Bush už nepasisačių rajonuose sukelia nei vargšams drabužius, maistą,
meras bejėgis. Maskva pagei kymą šiuo reikalu. Vėliavos
giamą
įvaizdį tiek vietiniams, juos valgydinančios. Tačiau,
dauja, kad miestas būtų rėmėjai tvirtina, kad vėliava
tiek
iš
kitur atvykstantiems, kaip ir bet kuriuo kitu istori
užimtas iki kovo 26 d. prezi yra istorijos dalis ir kaltina
ypač
užsieniečiams.
Juk pajos laikotarpiu, bet kurioje
dento rinkimų.
vieceprez. Gore veidmainiavi
staruoju
metu
nuolat
pabrė šalyje, vargstančių niekuomet
Naujai išrinkti Dūmos na mu. Jie aiškina, kad Al Gore
žiama, kad Amerikos ekono netrūksta, ir niekuomet ne
riai, protestuodami, nutraukė atsisako kalbėti apie Arkanmija dar niekuomet taip gerai pritrūks.
sesiją po to, kai prezidento Pu- sas valstijos vėliavą, kurioje
Didžioji dalis amerikiečių —
tin remiama partija drauge su taip pat matyti Konfederaci Lietuvos krikščionių demokratų rėmėjai su M. Šeriene š.m. sausio 9 d. I eil. iš kairės: Marija Reinienė, Jonas nestovėjo, bedarbių skaičius
(pirm.), Marija Šerienė; II eil.: dr. Petras Kisielius, Juozas Končius, Jonas Pabedinskas, Viktoras nebuvo toks žemas, pirkėjų tai būdinga ir pasiturintiems,
komunistais pasidalino aukš jos žvaigždės, ir kurią 1987 Vaznelis
Naudžius ir Bronius Nainys.
kišenės taip išsipūtusios nuo ir neturtingiems — turi nema
m. tada gubernatorius Clinton
čiausius postus. (WSJ)
dolerių. Tad, galima įsivaiz žai skolų. Kadangi čia labai
•Žymios
Kennedy
gimi
•JAV
balsuotojai
kreipia
•Toronte
perpildytos
li
•Vokietijoje
kanclerio įstatymu patvirtino kaip Kon goninės. Valdžios pareigūnai nės narys, 39 m. amžiaus nemažai dėmesio į prezi duoti, kaip paradoksiškai už lengva gauti paskolas arba
Schroeder opozicijos parti federacijos simbolį. (WSJ, kaltina gripo siautėjimą, me Michael Skakel buvo ap dentūros kandidatų deba sienio diplomatams, besilan visą pirkti „kreditan", žmonės
jai — krikščionims demok Reuters)
žmogžudyste, tus, transliuojamus per tele kantiems kitiems aukštiems nejučiomis įklimpsta į skolas
dikai atkerta, kad visokiems kaltintas
ratams v i s didėja bėdos. •Colorado valstijoje var ligoniams neužtenka vietos. įvykusia prieš 20 metų. Ethel viziją. Visų transliuojančių pareigūnams, net valstybių ir paskui nežino, kaip iš jų
Praėjusiais metais kancleriui žomi Šv. Rašto būreliai, Kiti kaltina valdžios įvestą Kennedy brolvaikis Michael stočių žiūrovų skaičius padi vadams, atrodo JAV sostinėje, išbristi. Tas taip pat prisideda
Schroeder dar buvo sunku bet ne kortų lošėjai. Netru sveikatos priežiūros tvarky Skakel kaltinamas, kad „Hal- dėjo debatų metu — kai kur šalia istorinių, visai tautai pa prie finansinių sunkumų, ku
pravesti savo politiką. Tačiau kus valstijoje vyks balsavimas mą. Praėjusią savaitę vienos loween" vakarą, jis golfo lazda net padvigubėjo. Demokratų sididžiavimą sukeliančių pa riuos patiria neturtingieji.
vis didėjantis finansinis skan įvesti įstatymą, kuris neleistų paros metu 23 iš 25 Toronto užmušė 15 m. amžiaus kaimy tarpe 75% remia Al Gore, minklų ir Baltųjų rūmų ant
Vis tik, kaip tikima, Ameri
dalas, įveliantis jo opozicijos vietinėm savivaldybėm regu ligoninių nebepriėmė ligonių, nę mergaitę po to, kai jo na tačiau tik 45% nepriklausomų suolelių miegantys apdriskę
vadus — t.y., buvusį kanclerį liuoti, kiek kartų gyventojai atvykusių į būtinos pagalbos muose apsilankiusi, ji pasuko balsuotojų už jį pasisako. Po žmonės, po galva pasikišę kos beturčiai yra turtingesni
už daugelio kraštų vidurinio
Kohl ir dabartinį krikščionių gali savo namuose pravesti re skyrių (emergency room). link savo namų. Nors tuo keleto respublikonų kandida maišą su visu savo turtu...
sios klasės gyventojus, todėl
demokratų partijos vadovą liginių būrelių susirinkimus. Prieš dvi savaites vienos ligo metu buvo aišku, jog minėta tų debatų, visuomenė geriau
Tačiau benamių problema galbūt ir veržiasi čia žmonės
Schaeuble, smarkiai sustipri Šiuo metu trijose vietovėse re ninės būtinos pagalbos sky golfo lazda priklausė Skakel susipažino su kataliku Alan
no Schroeder galią bei susilp liginiams būreliams draudžia riuje policija nušovė susijaudi šeimai, jaunuolio tėvui įsi Keyes. Dviejose valstybinėse ne taip lengvai išsprendžiama — legaliais ir nelegaliais —
nino jo siūlytoms ekono ma rinktis dažniau kaip kartą nusį tėvą, kuris, mėgindamas terpus, buvo nuspręsta jo apklausose jis pakilo į trečią Žmonės į tą padėtį patenka keliais, kad galėtų pakelti
minėms reformoms pasiprieši į mėnesį, nes kaimynai yra pa išreikalauti greitesnio medi neapklausinėti ir žmogžudystė vietą, po Bush ir McCain. Bu dėl daugelio priežasčių. Tarp savo gyvenimo lygį. Pagal da
nimą. Šią savaitę Kohl pasi siskundę triukšmu ir prista cininio patarnavimo savo ser liko neišaiškinta. Neseniai vęs JAV ambasadorius Jung tikrai nepritampančių prie jo bartinį ekonomikos stovį Ame
traukė iš opozicijos partijos tytų automobilių skaičiumi. gančiam kūdikiui, buvo pa prokurorai vėl šiuo reikalu su tinėse Tautose ir Harvard u-to kio visuomenės sluoksnio, ne rikoje, darbų, atrodo, visiems
randančių sau darbo ar už
garbės pirmininko pareigų, Tačiau kortų lošėjams arba ėmęs gydytoją įkaitu. (NYT)
sidomėjo po to, kai buvęs po doktorantas Keyes yra stiprių uovėjos; yra ir tokių, kurie turėtų pakakti, nes kai kurios
kitoms
mėgėjų
grupėms
lei
užuot išvardinęs slaptus rė
licininkas surinko duomenis, nusistatymų konservatorius. gyvenimą gatvėje, patiltėje, įmonės jau pradėjo verbuoti
•New Yorke radijo pro
mėjus, jam sukrovusius mili džiama privačiuose namuose
parašė knygą, kalbėjo televizi Debatuose jis vis primena parke ar kitur pasirenka dėl darbininkus (kaip senais lai
burtis
kiek
tik
nori.
(AP)
gramos
vedėjas,
pasikal
joną dol., o policija ieško ryšio
joje. Kai kurie žurnalistai lygi JAV-ių religinį pagrindą, šių to, kad jiems tas priimtiniau kais) užsienyje, ieškant žmo
bėjimo
metu
tardęs
Hillary
•JAV-ose
vien
Katalikų
tarp rasto nusižudžiusio opozi
na šį reikalą su prieš daugelį dienų moralinį nuosmukį, vi- sia. Nors stengiamasi bena- nių ir prasčiau apmokamiems,
Clinton
apie
jos
asmenišką
konferencija
protestuoja
cijos partijos finansinų reikalų
metų įvykusiu „Chappaąuid- suomenės nekreipimą dėmesio I miams surasti gyvenamą vie- „juodesniems" darbams, ir
gyvenimą,
daugiau
nedir
federalinės
sveikatos
orga
pareigūno ir Kohl skandalo.
dick" skandalu, kurio metu ki į vis įsigalėjančią federalinę tą, darbą, nekurie netrukus aukštosios technikos specialis
ba
tose
pareigose.
Tom
tų.
nizacijos
National
Institutes
(WSJ)
tas Kennedy giminės narys — valdžią. Keyes vertina demo- vėl atsiduria gatvėje
Bauerle
tuoj
pat
išgarsėjo
po
of
Health
(NIH)
pasiūlymą,
t
Ekonominių srovių stebėto
(dabar senatorius) Ted Kenne kratų kandidatą Bill Bradley
Šiuo metu Amerikoje darbų
•Ryšys tarp abortų ir medicininiams tyrimams nau to, kai savo programos metu dy, būdamas girtas, buvo atsa
jai
perspėja, kad ši „auksinė"
ir aiškina — aš mažai su jo netūksta. Praėjusio dešimtme
krūties vėžio bus išspręs doti žmogaus gemalus ir abor- apklausinėjo Hillary Clinton kingas už jaunos mergaitės
padėtis
labai ilgai nesitęs: kas
čio
eigoje
buvo
sukurta
apie
tas teisme. North Dakota val tuotų kūdikių audinius , užuot apie narkotikų vartojimą, jos žuvimą ir mėgino savo kaltę nuomone sutinku, bet jis ap
per daug aukštai iškyla, anks
22
milijonai
naujų
darbo
mąsto
reikalus
ir
sako,
ką
gal
stijoje federalinis teisėjas nu naudojus gyvulius. NTH tei aferos su žuvusiu Vince Foster užtušuoti; tačiau tuo metu
vietų, o bedarbių skaičius nuo čiau ar vėliau tikrai nukris.
voja. (WSJ)
Rytojaus
dieną
sprendė neatmesti bylos prieš gia, kad naujai pasiūlytos gai gandus.
buvo nuspręsta jo neapkaltin
1997 m. laikosi žemiau penkių Tačiau Amerika, jau pergyve
abortų kliniką. Bylą iškėlė rės yra labiau „humanitariš Bauerle savo programos neuž ti. (Foxnews, WSJ)
procentų. Pakilo ir atlygini nusi ne vieną „ekonomonę kri
moteriškė, kaltindama kliniką kos". Visuomenė kviečiama baigė ir atšaukė bent du pa
mai — nuo 1995 m. viduti ze", pralįs ir pro būsimąsias.
„melaginga reklama", nes kli šiuo reikalu pasisakyti iki žadėtus televizijos žinių pro
•Argentinoje atkasti kau
* Lietuvos ir Lenkijos niškai vienos šeimos (nepai Kas kita yra besivystančiuose
nikos lankstinukuose parašy sausio 31 d., tačiau šis kvieti gramose pasikalbėjimus. Sto lai priklauso didžiausiam
sant rases) metinės pajamos kraštuose, net ir Lietuvoje.
ta, kad nėra jokių medicininių mas mažai reklamuojamas. ties darbuotojas, reikalauda buvusiam dinozaurui, kurio vyriausybėms iki gegužės
mas anonimiškumo, taip sakė ilgį mokslininkai nustatė tarp mėnesio turėtų būti parengti padidėjo maždaug 12 proc. Tai ne vienintelė, iš sovietijos
tyrimų, kurie nurodytų ryšį (CNS)
Tačiau rūpestį kelia vis gilė išsilaisvinusi šalis, staiga pa
•Kūčių vakarą Libijos — aš apie tai nieko negaliu sa 157 pėdų ir 167 pėdų. Nauja elektros linijos iš Lietuvos į
tarp abortų ir padidintos rizi
jantis
sprūdis tarp pačių ne jutusi, kad jos gyventojai
kos išvystyti krūties vėžiui. diktatorius Gadbafi pa kyti ir, atvirai kalbant, Tom sis dinozauras buvo augalėdis, Vakarų Europą tiesimo tech
turtingiausių
ir pasiturinčiųjų pradėjo stipriai grupuotis į du
Byloje teigiama, kad iš 32 at skambino Europos Komisi Bauerle irgi nieko nesakys. turintis mažą galvutę, ilgą ninio ir ekonominio pagrįstu
sluoksnių.
Manoma,
kad neju skirtingus polius: tuos, kurie
liktų tyrimų šiuo klausimu, 26 jos pirm. Romano Prodi. Jis jau baigė kalbėti. (News- kaklą, išimtingai ilgą uodegą. mo dokumentai. Dėl to susi
čiomis
ir
šiame
krašte
atsiran turi per daug, ir tuos, kurie
tarė
bendra
Lietuvos
ir
Lenki
tyrimai aiškiai rodo minėtą Šis pakvietė Gadhafi atvykti į max)
(The Times)
da dvi pagrindinės klasės: tur nieko neturi, o vidurinioji kla
jos
darbo
grupė,
posėdžiavusi
•Serbijoje atariamam etryšį. Byla teigia — tegul būna Briuselį. Nors JAV dar laiko
•Lenkija apkaltino devy Varšuvoje. Joje dirba vastybi- tingieji ir neturtingieji. Ta sė baigia išnykti. Tai pavojin
legaliai nustatyta, ar abortas Libiją teroristų kraštu, (atsa niniui žudikui, mafijosui
nis
rusų diplomatus šnipi nių energetikos bendrovių problema jau seniai kamuoja ga situacija ir, reikia tikėtis,
padidina krūties vėžio riziką, kingu, pvz., už Pan Am lėk „Arkan" buvo suruoštos
nėjimu
ir įsakė juos išva „Lietuvos energija" bei „Pols- daugelį kitų valstybių, ypač kad ši nelygybė netrukus pa
ar ne. Jeigu nustatyta, kad tuvo susprogdinimą virš Ško herojaus laidotuvės. Neaiš
Pietų Amerikoje. Dėl to daž sikeis į teisingesniu pagrindu
yra tokia rizika, tai abortų kli tijos, kuriuo metu žuvo 270 ku, kas praėjusį šeštadienį ryti. Spėjama, kad Rusija pa kie Sieci Elektroenergetyczne"
nai kyla neramumai, net revo sudarytus visuomenės sluoks
nikos privalo pacientėms tai asmenys), Europos Sąjunga nušovė „Arkan" viename Bel našiai pasielgs su Lenkyoo dip ir ūkio ministerijų atstovai.
liucijos. Žinoma, niekas nesiti nius.
(BNS)
lomatais . (WSJ)
po truputį atšildo ryšius. grado viešbutyje. (WSJ)
pranešti. (CNS)
Banditai pradėjo vis labiau siautėti. Elenutė ir jos
mama buvo tampomos po visus kambarius. Elenutei
buvo duota pasirinkti arba mirti, arba laisvai jiems at
siduoti. Ji nedvejodama pasirinko mirtį. Banditai į
kambarį atvedė Elenutę ir leido jai su šeima atsisvei
kinti. Ji kiekvieną peržegnojo. Kai motina paklausė,
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
kodėl ji visus žegnoja, ji atsakė: „Aš mirsiu. Jūs gyven
Nr.l
site". Alfonsas Čeponis išsivedė ją į kitą kambarį ir su
Per mirti i amžiną garbę
vienu šūviu į veidą ją nužudė. Atrodo, kad šitokį apsis
Arkiv. Sigitas Tamkevičius šių metų rugsėjo mėn., prendimą Elenutė padarė tik su Dievo pagalba. Šei
lankydamasis Vatikane, Šventųjų skelbimo kongrega mos nariai sako, kad atsisveikinant ant Elenutės gal
cijai įteikė prašymą pradėti Elenutės Spirgevičiūtės vos matė aureolės šviesą. Jai tinka Kristaus žodžiai:
beatifikacijos bylą. Elenutė, 19 metų mergaitė, labai „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas
giliai religinga, pasiryžo gyvybės kaina apginti mer pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras" (Mt. 16,25).
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
gaitės orumą, savo skaistybę. Kad ji nesutiko būti
išniekinta, buvo nužudyta. Ją nušovė komunistų par
tizanas Alfonsas Čeponis.
Spirgevičių šeima gyveno Kaune Žaliakalnyje. 1944
Tą vakarą, prieš daugelį metų, kai suaugusieji dar
metais sausio 3 dieną jau vėlai vakare apie 10 vai. į
vakarojo,
aš, septynerių metų vaikas, jau kietai miego
kiemo vartelius pasibeldė keturi vyrai. Jie, pasivadinę
policininkais, liepė įsileisti į vidų. Stasys Spirgevičius, jau. Netikėtai motinos pažadintas niekaip negalėjau
nuėjęs atrakinti vartelių, grįžo su keturiais ginkluo susigaudyti.
Mano sužalota atmintis ir šiandien atgaivina tą bai
tais vyrais. Vienas atvykėlis kalbėjo lietuviškai. Tai
buvo komjaunuoliams priklausęs Alfonsas Čeponis. sų sapną...
— ...lįsk po lova ir tylėk, jei mus užmuš, tai nors tu
Įsibrovėliai kambaryje pradėjo puotauti ir pasigėrę
ėmė siautėti. Spirgevičienės sesuo Stasė Žukaitė, kuri liksi gyvas...
Taip iki šiolei nesuprantu, kaip motina įsigudrino
gyveno tame pačiame kieme, tik kitame name, išgir
nepastebimai
mane pakišti po lova.
dusi triukšmą, atėjo pas Spirgevičius. Įsibrovėliai jos
jflus
užmuš...
mus užmuš" — to niekaip negalėjo su
vienos į namus sugrįžti neleido. Su ja nuėjo į namą
vienas ii įsibrovėlių. Jisai bandė Stasę išprievartauti. vokti mano vaikiškas protelis. Iš po lovos matau, kaip
Stasei pasisekė išsprukti pro duris. Ją bėgančią pas žingsniuoja svetimi batai. Jie tarytum kokį rusišką
Įkaimyhą užpuolikas pašovė į koją ir pribėgęs šūviu į šokį trypdami kartu mindo ir iš spintos ištrauktą
galvą ją pribaigė.
mūsų trispalvę. Neišlaikęs įtampos, iš baimės pradedu

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS

garsiai verkti. Stiprios svetimo žmogaus rankos iš
traukia mane iš palovio. Pamatau, kad jo veidas —
rauplėtas.
— ... nieko mums nedarykit, — įsikimbu į kito žmo
gaus skverną. Tai žalio kariško kitelio skvernas. Ties
mano akimis už diržo jis užsikišęs granatas. Pajuntu
skaudžius smūgius. Vidurnakčio svečias visai nepaisė,
kad man tik septyneri.
Dar labiau, net drebėdamas pravirkstu jau sėdė
damas ant motinos kelių. Svečio nervai, matyt, irgi
įtempti. Į mano kaktą jis įremia savo vienaakio „drau
go mauzerio" vamzdį. Drėgnas motinos delnas už
čiaupia man burną. Svetimasis kiek atlyžta.
— ...tebe, tebe, tebe, — rodo jis pirštu į kiekvieną iš
mūsų ir patenkintas iš pabertos ant stalo šovinių
krūvelės deda kulkas į savo mauzerio lizdą.
... teta Stasė Žukaitė, tokia moteriškai žavi, šypsosi
ir kažką sako. Aiškiai nuo degtinės įkaites aukštas
rauplėtas vyriškis neatstoja nuo jos nė per žingsnį.
Dabar suprantu, kad Stasė dar turėjo vilties pergud
rauti temperamentingąjį „svečią".
... šūvis nuaidi 6a pat už lango, po kiek laiko dar du,
bet jau toliau. Du vyriškiai išskuba laukan. Mus sau
goti lieka visai dar jaunas, ilgais išsidraikiusiais plau
kais vaikinas. Jis viena ranka sukinėja radijo aparato
rankenėlę — „gaudo" Maskvą. Kita ranka nepaleidžia
automato su disku.
— ... odna svoloč uže ubita, — pasako kažkas iš tri
julės, įvirtusios į kambarįKaip vėliau pasakojo mūsų kaimynė Jadvyga Mala
kauskaitė, rauplėtasis, negaišdamas veltui laiko, nu
tarė įrodyti esąs tikras vyras. Įvyko trumpos grumty
nės. Stasei pavyko ištrūkti iš jo letenų. Ji bėgo pagal

bos pas artimuosius kaimynus Stakniūnus, kurie vie
ninteliai turėjo telefoną.
... motiną išsiveda žaliojo kitelio savininkas „Mišką".
Mums jau žinomi žiauriųjų „svečių" vardai. Seku
jiems iš paskos į virtuvę. Ten labai nekantraujantis
prie kopėčių į „aukštą" stovi rauplėtasis — „Griška".
Jis ką tik įrodė ir rankos tvirtumą, ir akies taiklumą,
bet tikram vyrui, matyt, to maža. Kiek jai kainavo toji
naktis, kai atsidūrėme ant mirties slenksčio, motina
man atskleidžia tik paskutiniaisiais savo gyvenimo
metais.
,
... vėl visi didžiajame kambaryje. Nėra tik sesers
Elenutės. Ją kažkur išsivedė nakties „svečiai". Po to ji
vėl pasirodo mūsų kambaryje...
— Ko jie nori iš tavęs, Elenutė? — klausia tėvas. Jo
veidas kaip vaškinis. Jis čia vienintelis vyras, bet be
jėgis kaip ir aš.
— Ar nežinai, tėti, ko tokie vyrai gali norėti iš mer
ginos. Bet aš geriau mirsiu... — atsako sesuo.
Vėl ją išsiveda. Šį kartą kreivakojis šmaikštuolis
*Iurka".
— Ir jis man dėjo pistoletą prie smilkinio.. Paskui
nužiūrėjo mane nuo galvos iki kojų ir nuėjo, -fc papa
sakoja mums vėl trumpam iš smurtininkų nagų ištrū
kus Elenutė.
Įvyksta paskutinės, tokios neilgos derybos. Teiš
girstame tik du žodžius: taip ar ne. TAIP —gyvybė.
Gyvybė — TAIP, bet gyvenimas — NE. DvSĮešimtmetė savo gyvenimą įsivaizdavo kitaip negu „svečiai"',
nuo jų prisilietimo seseriai toks gyvenimas taptų am
žina kančia. Tad — NE. O tai jau mirtis. Pasiprie
šinimas merginoms reiškė tik mirtį.
Sesuo sugrįžta.
(B.d.)
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LIJUNDRA

MŪSŲ ŠEIMOSE

Daugelio mūsų skaitytojų pageidavimu, P. Dirgėlos romano
„Lyundra" spausdinimą „Draugo" atkarpoje nutraukiame.

DAR VIENAS 95-METIS VAIRUOTOJAS
A. VALAITIS
Neseniai teko gauti laiš
ką, kuriame taip rašoma:
„Perskaičiusi Jūsų straipsnį
(„Draugas", gruodžio 18 d.;
apie Joną Dainauską, kad jis
turbūt yra vienas seniausiųjų
amžiumi vairuotojų šiame
krašte, noriu Jonui pasakyti,
jog aš pažįstu dar vieną. Jis
mano tėvas — Antanas Valai
tis, gyvenantis Cleveland,
Ohio. Praėjusią vasarą jis
šventė savo 95-tąjį gimtadienį
— taigi tik 6 mėnesius jaunes
nis už Joną Dainauską, Valai
tis taip pat gyvena vienas, vai
ruoja mašiną ir pats apsi
rūpina, važinėdamas visur,
kur tik reikia. Sekmadieniais
jis nuvažiuoja į lietuvių baž
nyčią ir į visus lietuviškus
renginius. Žiemos mėnesius
praleidžia Floridoje, kur jis
irgi visur važiuoja.
Šį laišką mums parašė Aldo
na Kamantienė, viena iš šešių
Antano Valaičio vaikų, ku
riuos kartu su 1983 m. miru
sia žmona Veronika šis gar
bingas senatvės sulaukęs mū
sų tautietis užaugino. Laiško
autore taip pat prideda: „Ma
nau, jeigu paieškotume, ras
tume daugiau tokių vairuo
tojų"..
Reikia padėkoti A. Kamantienei iš Dovvners Grove. IL.,
kad ji atkreipė mūsų dėmesį į
šį faktą ir dabar jau žinome
bent du 95 m. amžiaus sulau
kusius, lietuvius vairuotojus
šiame krašte. Jeigu tokių būtų
daugiau, irgi būtų gera su
žinoti, nes tai nėra kasdieni
niai reiškiniai ir verti plates«io dėmesio.
Nors apie A. Valaitį, 1999
m. liepos' 24 d. didesniame

pobūvyje šventusį savo 95-jį
gimtadienį, jau JDraugo" dien
raštyje buvo rašyta, čia dar
paminėsime kelis jo gyvenimo
faktus. Sukaktuvininkas gi
męs Valių kaime, Šakių ap
skrityje. Baigęs Marijampolės
mokytojų seminariją, jis 16
metų mokytojavo Lietuvoje, o
vėliau, su žmona ir šešiais vai
kais pasitraukęs į Vokietiją —
4 metus mokė lietuvių jau
nimą pabėgėlių stovyklose.
Sukaktuvinėje šventėje da
lyvavo tik 4 A. Valaičio sūnūs
Kęstutis, Gintis, Algimantas,
Rimas bei dukra Aldona (Ka
mantienė) su jų atžalynais. Jo
sūnus, žymusis fotografasVytas Valaitis, kurio nuotraukas
matydavome dideliuose ameri
kiečių žurnaluose, žuvo moto
ciklo nelaimėje savo tarnybi
nių pareigų metu 1963-siais.
Vytautas buvo veiklus ir lietu
vių tarpe: dirbo įvairiose or
ganizacijose. Su juo teko ben
drauti ir šių eilučių autoriui.
Yra smagu, kad savo gyveni
mo saulėleidžio gražiai sulau
kęs, Antanas Valaitis, ne tik
pasižymi gera sveikata, bet ir
yra jautrus lietuviškiems rei
kalams. Jis globoja našlaitį
Lietuvoje, remia Lietuvos par
tizanus, Sibiro tremtinį, yra
aukojęs Marijonų gimnazijos
Marijampolėje reikalams bei
kitiems reikšmingiems daly
kams. Šalia kitų aukų, ne
vieną šimtinę yra paskyręs ir
dienraščio Draugo fondui.
Linkime Antanui Valaičiui
dar daug sveikų ir laimingų
metų'. Na, žinoma, ir sėkmin
go vairavimo!

Atrodė, kad visi pasijuto
esą nuteisti mirti. Toptelėjo į galvą, kad nuo šios va
landėlės spektaklis nebėra spektaklis. Pavojus iškilo
nebe artistams, kurie numiršta ir prisikelia, o žmo
nėms, kurie po mirties nebegyvena. Žiurėjau į „pro
tėvių" veidus ir stengiausi įsidėmėti, ką juose regiu.
Teisybe pasakius, elgiausi kaip kvailys, kuris dar ne
norėjo, kad spektaklis pasibaigtų. Štai Marijus Mendelsonas, bendrovės JSaint-Invest" prezidentas, —
Džu Mazarinis. Štai Kornelis Valantė, „Spalvų pasau
lio* programų direktorius, — Maušas Bornfmanas.
Štai Antanas Talmantas, energetikų klano magnatas,
— Florelis Epšteinas. O štai Juras Sirutis, buvęs mini
stras puTnininkas! Čia — tik Liutavaras Sudimantas.
Christė Christiansen priėjo prie vyriškio, kurio aš
nepažinojau. Posėdy jis nekalbėjo. Ir alaus negėrė. Ir
jo pypkė, kurią laikė rankoje, jau buvo užgesusi.
Christė jam tarė:
— Endriejau Grygai, nusiauk batus, aš nuplausiu
tau kojas ir tu vėl būsi Pilypas Dvarys.
Štai kaip! Gelenbachai savo paslapties nebeslėpė.
Sužinojo, kad mes pakeitėm paslapties turinį, ir Pily
pas Dvarys „išniro iš užmaršties" tylus, doras, nu
skriaustas. Tai juk dėl jo Žemyna derėjosi su genero
lais! Svirgaila nuo Žemynos atsiribojo greitai ir nedve
jodamas. Katedra tuojau atsitolino nuo Misijos. Aš,
pasipriešinimo vadovas, atsitolinimo priežastį supra
tau tik dabar! Aš privalėjau dabar, dabar pasakyti
žmonėms, ką ketinu daryti. Mano tylėjimas dabar Gelenbachams botų buvęs tolygus visų nuodėmių, visų
kalčių atleidimui ir užmiršimui. „Praeitis uždaryta.
Palikime praeitį istorikams".
Aš išėjau iš menės. Karigaila, kartojau, Karigaila, į
žūtbūtines grumtynes su Gelenbachais reikia stoti da
bar, dabar, šią valandą.
Pabaiga

Lietuvos Vyčių šokėjų grupe, vadovaujama Frank Zapolio (mokytojos — Ligųa Tautkuviene ir Lidija Ringienė),
dažnai pasirodo lietuvių ir amerikiečių scenose. Tai vienas ilgiausiai veikiančių ir veikliausių tautinių iokių
šokėjų vienetas.

LIETUVIUKAS
AMERIKIEČIU
SPAUDOJE
Kartą per metus ,.Chicago
Tribūne" laikraštis skelbia
jaunimui konkursą, paruošti
antradienio .,Kids News" prie
dui atitinkamą medžiagą. Iš
šimtų prisiųstų straipsnių,
nuotraukų, piešinių, ir pan.,
yra išrinktas tik 21, kuris tuo
met
panaudotas
paruošti
minėtą priedą.
Praėjusio gruodžio 21 d.
„Kids News:' laidoje, pirmame
puslapyje buvo išspausdinti
13 m. amžiaus laimėtojo, La

Grange Park mokinio Antano
„JONIO PASTOGĖJE"
Petkaus piešiniai. Šalia pieši
nių matyti ir pats Antanas,
Tokiu pavadinimu yra Šiau
besišypsantis laimėjimu.
lių kaimiškos muzikos „Jonio
pastogė". Ten rengiami susiti
LIETUVĖ - GERIAUSIA kimai, galima švęsti šeimos
MOKYTOJA
šventes, vaikų gimtadienius,
skaniai užkąsti, pasižmonėti
Charles H. Revson fundacija ir labai smagiai draugų tarpe
ir „New York Times" fundacija praleisti laiką. Visą laiką gro
kasmet atrenka geriausius ja muzika, vaikai gali pasiro
mokytojus New York mieste. dyti savo talentais, pašokti,
Stuyvesant mokyklos chemijos padainuoti. Visų gimtadieniai
mokytoja Dalia Regina Bul- yra paminimi. Kaip smagu
garytė išrinkta iškiliausia vaikui išgirsti, kas jį arba ją
mokytoja.
atsimena ir iššaukia į sceną!
Saulius Šimoliūnas
Neseniai „Jonio pastogėje"
buvo susirinkę per šešiasde
šimt kaimiškos muzikos są
jungos muzikantų ir jų sve savyje kaimo muzikantų ir, sagine, pasivadinęs „Mažojo
čiai. Neatsilieka Šiauliai nuo gerbėjų gausumu. Dar atsi kaubojaus" vardu.
Pranė Šlutienė
Vilniaus, nepasiduoda tarpu- radęs naujas konkurentas Vi

Edva das Šulaitis

PAGERBTA S.O. KRIVICKAITE
Silvija Ona Krivickaitė
buvo apdovanota UCPA (Uni
ted Cerebral Palšy Association
of New York State) Albany,
New Yorke, 1999 m. spalio 19
d. Silvija daugiau 17 metų dir
ba United Cerebral Palšy of
Queen>, New Yorke, vaikų kinezioterapeutų vadovės parei
gose. N'uo 1993 metų, vyksta į
Lietuvą (iki šiol 10 kelionių),
kartu su Arūnu Čiubeskiu,
logopedu, ir kitais reabilitaci7

jos specialistai. Jų tikslas —
įgyvendinti Katalikų me
dicininės misijos (CMMB-New
Yorke) parengtą programą,
skirtą sutrikusio intelektuali
nio ir fizinio vystymosi vaikų
gydymui. Šios programos dėka
paruošti pirmi 24 Lietuvos
kinezioterapeutai logopedai, ir
gydytojai, kurie turi tarptau
tinį neurovystimo terapijos
pažvmėjimą.
D. K.

..Jonio pastogėje* susirenka vaikučiai Švęsti vardines, gimtadienius, su savo šeimos nariais ir draugais praleisti
keletą malonių sekmadienio valandų. Nuotr. Pranė* Šlutienė*
Prie Izabelės Stoncienės pauarytais šiaudinuk :is papuoštos Kalėdų
eglutės t. jėzuitų koplyčioje 'prie Jaunimo centro: ikagoje. Iš kairės: Ramunė Lukienė, Daina Lukaite Stefutė Utz, Onutt /tz. Roma Bielskienė,
Marytė Utz.
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IŠKILMĖS KELPŠIŠKĖSE

ALFREDAS GUSČIUS
»lano pirmoji pažintis su tekstą, skirtą Kristaus gyveni
\> unigu, profesoriumi dr. Kęs- mo apmąstymams? Apsisto
tutiu Trimaku buvo litera jome ties dailininkės Gražinos
tūrinė ir neakivaizdinė — at Didelytės kandidatūra.
naujinto ir vėl po 50 metų per
„Aš turiu susipažinti su tek
traukos pradėto leisti reli stu, tiktai po to duosiu jums
gijos, filosofijos ir sakralinio atsakymą", — pasakė liūdnu,
meno žurnalo „Logos" pirma dusliu balsu. T.»iikį»ii pora sa
jame numeryje (1990 m.) re vaičių. Sutiko. Per gana
daktorė ir leidėja Dalia Marija trumpą laiką Gražina DideStančienė (aš iki 1995 m. dir lytė sukūrė 12, knygos turinį
bau redakcijos vedėju) iš savitai interpretuojančių gra
spausdino, man dar ligi tol ne fikos lakštų, pritaikytų kiek
girdėto autoriaus laisvąja ei vieno skyriaus atsklandai.
lėdara parašytą dedikacinį
Gražina Didelytė buvo pir
(pagal Mato 5,1-2) kūrinį p a  moji Kęstučio Trimako knygos
laiminimai". Žurnale paskuti vaizduotoja Lietuvos posovie
nio puslapio skyrelyje „Mūsų tinėje, dailėje. Irena Slavin
autoriai" radau tokias žinias skaitė — pirmoji posovietinėje
apie autorių: Kęstutis Trima literatūrologijoje. Kai jos „Har
kas, kunigas, poetas, Chicagos monijos spalvas" (Kaunas,
Loyolos universiteto Psichia Katalikų teologijos fakultetas
trijos fakulteto profesorius. Vytauto didžiojo universitete,
Gimė 1930 m. Kaune. Psicho 1998) pamačiau Vilniaus „Ka
logijos daktaras, teologijos li talikų pasaulio" knygyne, gal
cenciatas, filosofijos magis pusvalandį varčiau, skaitinėtras. Gyvena JAV".
jau, ir netikėjau akimis. Pir
Kūrinys ir šios sausos žinios miausia smigtelėjo pavydo uo
apie autorių suintrigavo. Ne das, kodėl ant viršelio — ne
tikėjau, kad greitai teks jam mano pavardė, nes tariausi
paspausti ranką, bet Dievo esąs Kęstučio Trimako „žino
Apvaizda gražiai žaidžia su vas". Koks lengvabūdiškumas!
mumis — su kuo nori, su tuo Juk epizodinė pažintis dar ne
išskiria, su kuo įsigeidžia, su reiškia, kad tolygiai suvoki ir
tuo suartina... Organizuojant, pažįstamojo kūrybą. Litera
berods, tų pačių metų Rudens tūros mokslininkę Ireną Sla
Sinoikiją (religijos filosofijos, vinskaitę pažinojau paviršu
bažnytinio meno, muzikos sa tiniškai, buvau skaitės jos
vaitę), man teko garbinga straipsnius apie J. Marcinke
užduotis pasitikti iš Amerikos vičių, A Maldonį, S. Striel
atvykusius lektorius, — An kūną. O kad ši mokslininkė
taną Paškų ir Kęstutį Tri brandino savyje „sakralinį
maką. Nuo tos dienos nu grūdą", nenutuokiau. Rimti
tekėjo daug vandens ir dabar dalykai subręsta vienumoje,
nebebaisu prisipažinti, kad gilumoje, neretai po skaudžių,
atidžiai stebėjau užsieniečių dramatiškų sielos išgyvenimų.
(kunigų, profesorių) manieras, Dažnai sakralinių-religinių te
kalbėseną, elgseną. Du kuni mų imamasi tada, kai asme
gai, mokslininkai — du skir- nybė pasiekia savo brandos
zenitą, kai intelektualiniai in
,„. . tingi.individai.
teresai,
lektūra įgauna siste
^Vėliau su kunigu Kęstučiu
mingą
ir
tikslingą kryptį.
teks dar ne kartą susitikti,
Spėju,
kad
ir
Kęstutis Trima
bendrauti — kitose Sinoiki
kas
evangelinių
mąstymų cik
jose, konferencijose, kelionėse
po Lietuvos miestus ir* mieste lą kurti pradėjo, biografiškai
lius. Pamenu renginį Vilniaus vertinant, gana vėlokai, per
Konservatorijoje. Po praneši žengęs 50 metų slenkstį.
mo jis perskaitė keletą iš Užtat į religinę literatūrą jis
traukų iš Evangelinių mąsty atsinešė didelį gyvenimo pa
mų. Nustebino stiprus įspū tirties bagažą, gilų žmogaus
dis, kurį jo skaitymas padarė sielos pažinimą. Pagalvokime:
auditorijai. Matyt, ir patsai iš psichiatrinės ligonines pa
autorius buvo nustebintas — latų jis eina į šviesias uni
daugelį metų ateizuotoje vi versiteto auditorijas: liūdnas
suomenėje dar nebuvo išdžiū akis, skausmų iškreiptus vei
vusi tikėjimo dirva. Galbūt nuo dus keičia linksmi balsai, svei
to momento jis pradėjo pla ki, grakštūs kūnai. Jau patsai
nuoti „Dovaną Lietuvai" — tokios kasdieninės profeso
evangelinių mąstymų „Ieškan riaus patirties kontrastas ne
čiojo pėdsakai" čikagiškojo lei jučia kelia filosofinius klausi
dimo (1989 m.) pakartojimą. mus: kas yra protas ir bepro
Knyga fotografuotinu būdu tybė? Kodėl vieniems likimas
susiklosto sklandžiai, o ki
pasirodė 1991 metais.
tiems dramatiškai ir tragiš
Knyga buvo spausdinama kai? Remiantis vien mokslo
Stasio Šalkauskio fondo (da žiniomis, į tokius klausimus
bar jis vadinasi Lumen) už neatsakysi, čia būtina dieviš
sakymu. Kartu su fondo se kojo tikėjimo pagalba. Gal iš
kretore D. M. Stančienė nu tikrųjų, kaip rašė Siorenas
tarėme, kad čikagiškį „pilką" Kjerkegoras (Soren Kierkeleidimą reiktų paįvairinti gaard), mąstytojas bei poetas
iliustracijomis. O kuris daili pirmiausia turi nueiti nusivyninkas galėtų imtis tokios at limo-rezignacijos etapą, o tik
sakingos misijos — iliustruoti

Prof. kun. Kęstutis Trimakas su Šv. Antano Religinių studijų instituto studentais Kretingoje.
po to šviesėti ir kilti dvasia
aukštyn, t.y. įgyti tvirtą reli
ginį tikėjimą. Būtent tokiu
tikėjimu, o dar pasakyčiau ki
taip — sakralinių judesių
(gestų) žavumu — dvelkia ku
nigo Kęstučio asmenybė, jo
darbai, jo žodžiai, ir ištarti, ir
užrašyti.
Atsigręžęs bemaž 10 metų
atgal, pirmojo žurnalo „Logos"
numerio afišoje, skelbiančioje
apie jo „Palaiminimų" spaus
dinimą, šalia mažutės auto
riaus nuotraukos, redaktorė
D. M. Stančienė įdėjo jo žo
džius iš, matyt, redakcijai
siųsto, laiško: „Dėkoju Jums,
kad atsiliepiate mano kvie
čiami". O šiemet ant man de
dikuotos Irenos Slavinskaitės
knygos jis užrašė: „Ieškan
čiajam mus traukiant, artėja
me prie Jo".
Manyčiau, kad kunigas Kęs
tutis buvo pamiršęs prieš 10
metų „Logos" redakcijai pa
rašytus žodžius, tačiau dabar
vėl nejučia jis .užrašo mintį,
semantiškai
labai artimą
ankstesniajai. Tai jau nebe at
sitiktinumas, o daug metų
brandintos koncepcijos at
švaitas. Tą tikėjimo — Dievo
ieškojimo, atsiliepimo-koncepcįją jis glaustai išdėstė dar
pirmojo savo knygos leidimo
„Pastabose":
„Kiekvienam žmogui yra
būtina savo dabartyje atsiliep
ti į Jėzaus išganomąjį vei
kimą. Kai kurie, deja, gal nie
kad neatsiliepia. Kiti tik kri
zėj ar paskutiniam gyvenimo
momente. Laimingi tie, kurie
atsiliepia daugiau ar mažiau
pakartotinai,
besitęsiančiai,
daugiau ar mažiau planingai.
Planingai dvasia atsiliepti te
galima susikaupus... einant
kryžiaus kelius, žvelgiant į
kryžių su Nukryžiuotojo at
vaizdu... suklupus prie Betlie
jaus prakaftėlės su Kūdikiu
ant šiaudų ar •atsivertus evan
gelijų knygą. — aprašomuose
įvykiuose ir žodžiuose sutin
kant Ieškantįjį".
Galima perskaityti dešimtis
įdomiausių religinių knygų,
galima net pačiam tokių pa

rašyti, tačiau taip ir likti ne
suradus tikėjimo t.y. neatsilie
pus širdimi į Kristaus kvie
timą sekti Juo, kitaip tarus,
galima likti nepasijutus Jo
ieškomam. O juk būtent dėl to
labiausiai ir sielojasi kun.
Kęstutis Trimakas. Be širdies
— sielos veiksnio tikėjimas
nesubrandinamas — be to pro
fesoriaus akcentuoto dvasinio
gyveninio planingumo: be kry
žiaus kelių ėjimo, be suklupi
mo prie Betliejaus prakartėlės, be Evangelijos pasto
vaus atsivertimo, pagaliau be
kasrytinės ir kasvakarinės
maldos. Krikščionybė reika
lauja ir širdies, ir proto — vie
nodai, nė vienai pusei netei
kiant pirmenybės. Ne mano
menka galva sugalvojo šitą
aksiomą, apie tai byloja
pasaulinio lygio mąstytojaikrikščionys, štai kad ir įžy
musis Jean Guitton . Giliai ir
aistringai diskutavus su astrofizikais broliais Igoriu ir
Griška Bogdanovais (kn. „Die
vas ir mokslas", Kaimas, LKB
TKK leidykla, 1996), buvo
prieita tokios išvados:
„Mes suvokiame Visatą,
kaip slaptu kodu užšifruotą
laišką, kaip tam tikrą kosmi
nių hieroglifų rastą, kurį mes
vos ne vos esame pradėję skai
tyti. Tačiau ką gi mums
praneša šis laiškas? Kiekvie
nas atomas, kiekvienas ti
krovės gabalėlis, kiekviena
dulkelė egzistuoja tiktai tiek,
kiek ji yra universalaus pra
smingumo dalininkė. Ir taip
aiškėja tas kosminis kodas: iš
pradžių atsiskleidžia materi
jos, po to energijos, o galiau
siai — informacįjos prasmė.
Ar yra dar kas nors daugiau?
Jeigu mes priimame idėją,
kad Visata yra slėpiningas
laiškas, tai kas jį sukūrė? Jei
gu kosminio kodo mįslė yra
užšifruota jos autoriaus, tai ar
mūsų pastangos ją iššifruoti
nebus kažkokie metmenys,
kažkoks daugiau ar mažiau

įtampa. Sunku pasakyti, ko
yra daugiau. Kartais atrodo
lyg vieno, o kartais kito. Žiū
rint į ką nukreipsi akis. Taip
yra gyvenime, taip ir mene.
Kai kas labiau mėgsta mo
dernų, chaotišką ir ekspre
syvų, net įžūlų ir cinišką
šiuolaikinį meną. Save laiky
čiau gerokai arčiau tų, ku
riuos traukia klasikinė ra
mybė ir esmė. Triukšmas var
gina..." Toliau ji prisipažįsta
senokai pajutusi klasikinio
meno trauką*, o „nauju klasi
kinės harmonįjos pavyzdžiu
laikanti Kęstučio Trimako
„Ieškančiojo pėdsakus". Jautu
si ir baugų virpulį, kadangi
šioje knygoje daug teologijos.
„Bet savaime atsirado proga
kelti klausimą, kiek ji virto
grožiniu tekstu".

Studijos pradžioje autorė pa
teikia kitų rašiusiųjų (dau
giausia išeivių) nuomones apie
„Ieškančiojo pėdsakų" žanrą,
problematiką, savitumą. Yra
visokių nuomonių, bet man,
sakysim, labiausiai priimtinos
tos, kurios kun. Kęstučio Tri
mako kūrinį vadina „ribiniu"
tekstu, balansuojančiu tarp
religinės meditacijos ir groži
nio teksto. Tikriausiai ši riba
stabdo ar baido kitus posovie
tinės Lietuvos kritikus na
grinėti „Ieškančiojo pėdsakus"
ir įvesti juos į šiuolaikinės
literatūros kontekstą. Irena
Slavinskaitė pirmoji pralaužė
tylėjimo barjerą. Žanro ribiškumą pripažįsta ir ji, tačiau ši
literatūrologė pasirodė besanti
pajėgi aprėpti abi apie tą ribą
plytinčias sferas — ir religinę,
ir grožinę... I. Slavinskaitė
teisingai pastebi, kad kun.
Kęstutis Trimakas specialiai
„nedaro" nei poemos, nei dra
mos, nei misterijos, nors visų
šių žanrų elementų knygoje
esama. Evangeliniuose mąsty
muose pirminę vietą užima
introspekcinė — kontemplia
cinė mintis, kuri dvasininkų
reguloje turi senas istorines
skaidrus veidrodis, kuriame^, šaknis.
laiško Autorius atnaujins ži
Gate*- teigti dar ir šitaip:
nias apie save Patį?
i.
kun. Kęstutis Trimakas savo
Ontologinių-kosmologinių knygoje daro tai, ką ir visur
klausimų kun. Kęstučio Tri kitur — ligoninėse, auditori
maką knygoje nėra, tačiau jie jose, ambonose — jis auten
iškyla netiesiogiai, mąstant tišku, įtaigiu ir mylinčiu žo
apie Išganytojo žemiškąją ir džiu skelbia Kristaus Evange
dangiškąją muują, apie tai, liją. Tiktai Johano Gutenbergo
kad žmogus nėra paliktas abe išradimas (spauda) pranašes
jingam vienišumui, kad jo nis tuom, kad žodžiai lieka
nuolat, kaip to žodžio Visatos užrašyti ir ne taip greitai
laiške, pastoviai ieško Amži blanksta iš kartų atminties.
nasis Autorius.
Irenos Slavinskaitės filologinė
Labai džiugu, kad pasau studija yra kunigo iškilios
lietė mokslininkė neabejotinai dvasinės misijos — Dievo žo
išvydo kun. Kęstučio Trimako džio skelbimo — gražus moks
kūrinio aukščiausiąjį tikslą, linis tęsinys. Atidžiai per
meistriškai atskleidė žanro, skaičiau „Harmonijos spalvas"
kalbos, stiliaus ypatybes. Jos ir nenustojau stebėtis, kaip
pasirinktas filologinės-teksto- tarp gausybės lingvistinių, fi
loginės-strukturologinės ana losofinių terminų, sąvokų, ka
lizės metodas pasirodė besąs tegorijų nedingsta gyva au
labai vaisingas. Įdomu suži tores mintis, jautrus širdies
noti ir paskatą, pakreipusią tvinksnis, kaip struktūralisti
jos interesus nuo pasaulie niai analizės „instrumentai"
tines literatūros link religinės: nenugramzdina autorės į šaltą
Prof. kun Kęstutis Trimaku pirmasis ii dešines U efl. su VyUuto Didžiojo o-to Katalikų teologijos fakulteto
'
studentais, kūrybos vakaro rengėjais ir programos atlikėjais. Kaireie I eil. — Kauno Kunigų seminarijos klie „Visas gyvenimas ir jį supan akademizmą. Manau, taip at
tis menas alsuoja ir ramybe, ir sitinka todėl, kad literaturikų senienas Eraatas Murauskas.

JPulkininkas į namus grįžo,
akmeniu pavirtęs". Žodžiai
monsinjoro A Svarinsko, pa
sakyti Kelpšiškėse pulkininko
Aleksandro Plechavičiaus pa
minklo ir jo tėvų, Igno ir Kon
stancijos Plechavičių, gausios
šeimos atminimo akmens ati
dengimo proga, š.m. rugpjūčio
8 d.
Mišias sodyboje aukojo ka
riuomenės kapelionas monsin
joras A Bulotas, monsinjoras
A Svarinskas ir Plungės kle
bonas kun. D. Stulpinas.
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos
kariuomenės daliniai, Alytaus
bataliono orkestras, Plungės
etnografinis ansamblis, sve
čiai iš arti ir toli, bičiuliai ir
draugai.
Paminklą šventino mon. A
Svarinskas. Stovėjo garbės
sargyba, plevėsavo trispalvė,
buvo iššautas saliutas. Pa
minklą atidengė pulkininko
anūkas dr. Tomas Veigel.
Aidėjo kalbos, kurių metu
buvo dėkojama Alinai už jos
įdėtą darbą, pasiryžimą ir
meilę.
Alina savo žodyje dėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie šios
atminimo šventės surengimo.
Labai įspūdingai pasirodė Ali
nos duktė Sibylle, kuri, orkes
trui grojant, demonstravo jo
jimą. Iškilmės užbaigtos gau
siomis vaišėmis. Neatsiliko, ir
Lietuvos kariai: visus vaišino
kareiviška grikių koše su dar
žovėmis.
Trumpas žinias, kas buvo
pulkininkas Aleksandras Ple
chavičius, randame Romos
Trečiokienės
spausdintame
straipsnyje „Plechavičių atmi
nimui", „Lietuvos žinios", Nr.
190,1999 m. rugpjūčio 17 d.:
„A Plechavičius gimė 1897

Šalčio ragai..
rologė jautriai įsismelkia į
tekstą, net smulkiausius jo
segmentus (jungtukus, punktuacijos ženklūs, eilučių, žo
džių grafinę išvaizdą ir pan.),
įdėmiai klausosi, ką šitaip
užrašytu žodžiu norėjo pasa
kyti patsai autorius ir tiktai
po to duoda valią savo nuomo
nei, pavyzdžiui: „Knygos 'Ieš
kančiojo pėdsakai' vyksmas ir
laikas telkiasi ties gyvenimo
esme. Toji esmė — teisingos
orientacijos ieškojimas, svar
biausių, o ne šalutinių verty
bių atradimas. Todėl tekstas
glaudus, neturi plačiai iš
plėstų šalutinių linijų, net pa
pildomų, laisvų oponuojančių
požiūrių. O pagrindinė linija
imli, ne tik pripažįstanti, bet
ir sprendžianti, svarstanti.
Tai ir yra K Trimako evange
linių mąstymų kaip kūrybos
proceso — kaip psichologinės
teologinės ir meninės lite
ratūros — esmė. Ir tekste iš
ryškėja dvi: konstatuojamoji ir
sprendžiamoji struktūros. Kon
statavimą pagrindė platus tęs
tinis laikas. Tai nei praamžiai, nei laiko glūduma —
sąvokos, plačiai vartotos lietu
vių tautinio neoromantizmo.
Teškančiojo pėdsakai' ap
skritai nutolo nuo bet kurios
grynai beletristinės lietuvių
poezijos tradicijos, priartėjo
prie biblinio mąstymo variaci

m. \ Lržefio 13 d. Maie .ų
apskrityje, Bukončių km. Bai
gęs šešias klases, jis dirbo pro
vizoriumi, o 1915 m. savano
riu įstojo į care kariuomenę.
Tarnavo kavalerijoje. Už mū
šius su vokiečiais apdovanotas
šv. Jurgio ir šv. Anos ordinais.
Kai 1918 m. grįžo į Lietuvą,
su broliu Povilu (generolu Po
vilu Plechavičiumi) pradėjo or
ganizuoti Lietuvos kariuome
nę. Nuo to laiko iki pat 1933
m., kol buvo išleistas į at
sargą, jis ne tik kovojo su
bolševikais, bet ir atidavė
nemažai jėgų, kad Lietuvos
kariuomenė atitiktų to meto
Europos armijos reikalavi
mus. Buvo apdovanotas Vyčio
Kryžiumi, Gedimino ordinu.
A Plechavičių bei jo brolį
Kazį raudonieji suėmė 1940
m. liepos 13 d., o 1941 m.
birželio 21 d. išvežė į Sibirą.
Yra dvi pulkininko žūties ver
sijos. Viena teigia, jog pasku
tinį kartą jį matė Vorkutoje,
vėliau jis buvo išvežtas į Ku
rilų salas ir ten žuvo. Kiti tvir
tina (ši versija, manoma, pa
tikimesnė), kad pulkininkas
kalėjo Šiaurės Kazachstano
Petropavlovsko kalėjime ir ten
mirė. Jo kapas nežinomas".
Kur žiaurus likimas krauge
rių rankomis bebūtų nubloš
kęs Lietuvai nusipelniusio
garbingo sūnaus kaulus, jis
gali didžiuotis įamžinimu že
maičių žemėje dukros Alinos
dėka. Visa Plechavičių šeima
didžiuodavosi esą žemaičiai.
Paminklas ir atminimo ak
muo, nors šalti, be gyvybės,
bet patvarūs, lindys ateinančiom kartom, kad čia gy
venta garbingos Plechavičių
giminės.
Elena AkmenskaitėRuzgienė

Nuotr. Kazio Ambrazaičio
jos, kurią traktuoja kaip rea
listinį, o ne mistinį vaizdumą,
kaip tikrovę žodyje" (p. 72).
I. Slavinskaitės filologinės
analizės technika atskleidžia
jos pačios vertybines nuosta
tas — aiškiai jaučiama, kad
rašo tikinti, dvasinga moksli
ninkė. Kūrinio esmę ir vertę
geriausiai perteikia tasai ver
tintojas, kuris giminingas au
toriaus galvosenai, dvasiai.
Priešingu atveju pasirinktasis
analizės metodas, tegul ir virtuoziškiausias, ne atskleis, bet
iškreips tikrąjį kūrėjo suma
nymą, o podraug ir jo įkū
nijimo būdą. Visuose žanruose
reikalingas autoriaus — ver
tintojo kongenialumas, bet jis
tiesiog būtinas saerum sferoje,
nes čia riba, skirianti ją nuo
profanum, labai jautri, pa
žeidžiama. (Apie netaktą, neišprusimą, pasitaikantį reli
giniame — dvasiniame gyve
nime, liaudyje seniai susifor
mavo kritiška nuostata, iš
reikšta populiaria patarle:
„Įleisk kiaulę į bažnyčią lips ir
ant altoriaus").
Savo analizės metodą I. Sla
vinskaitė pavadino .žvilgsniu
iš arti". Neblogai, bet autorė
drąsiai galėjo jį pavadinti ir
taip — „atsiliepiu širdimi".
Esmė nepasikeistų, tik aiš
kiau būtų apibūdinta paties
metodo aura.
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Lapkričio pradžioje pirmuo
sius duonos ir pyrago gami
nius naujoje kepykloje iškepė
Kalvarijoje veikianti J. Ščeponio bendrovė „Kratonas". Kaip
rašo „Lietuvos rytas", Jonas
Ščeponis ir jo šeimos nariai
dabar yra didžiausi nedarbo
kamuojamos Kalvarijos darb
daviai — malūne bei kepyk
loje dirba daugiau kaip 70
žmonių.
„Mano rankose —
400
žmonių, norinčių gauti darbo
'Kratone', sąrašas.
Ateina,
verkia, prašo priimti, bet juk
aš negaliu vienas visų aprū
pinti darbu", — sakė J. Šče
ponis.
J. Ščeponio tėvas buvo Kal
varijos malūnininkas, ir jis
įgijo malūnininko specialybę,
nuo mažų dienų su tėvu dirbo
Norite kokybiškai atnaujinti
savo namo išorę ar vidų ir
neišleisti daugybės pinigų!
Skambinkite
teL 708-728-9545 Egidijui.

Išnuomojamas 2 mieg.
butas Archer ir Harlem
apyl. $550 + security dep.
Tel. 708-594-1472.
Want to purchase tapęs to
Textbock „Introduction to
Modern Lithuanian",
1990 Edition. Will Buy
Reasonable Price.
Call Collect (916) 457-6529.
Pagyvenęs, sąžiningas ir paslaugus
v y r i š k i s i e š k o d a r b o . Norėtų
prižiūrėti vyr. amžiaus žmogų ar ligo
ni 7 dienas i savaitę. Gali dirbti staty
bos ar remonto darbus. Moka lenkų,
rusų k. ir susikalba angliškai. Turi re
komendacijas. Skambinti Algiui tel.
708-443-5668.

malūne, kuris buvo uždarytas
1965 m., o jo įrenginiai su
versti šalia ir užkasti. Deja,
senojo malūno verslininkas
negalėjo nusipirkti dėl nepri
imtinų reikalavimų. Dabar
verslininkas turi du malūnus,
atidarė kepyklą. Atsistoti ant
kojų padėjo ir rajono savival
dybė, apmokėjusi didžiąją dalį
iš „Hermio" banko paimto kre
dito palūkanų.
Marijampolės rajono meras
Juozas Vaičiulis sako, kad \
„padėjome 'Kratonui', nes ten
ūkiškai šeimininkaujama, ku
riamos darbo vietos. Kalvari
joje dabar yra daugiau kaip
1,000 bedarbių, o J. Ščeponis
— didžiausias verslininkas
šiame pasienio miestelyje".
Vidutinis atlyginimas „Kra
tone" siekia apie 900 litų, nors
aukštos kvalifikacijos kepėjai
uždirba ir 1,200 litų.
R. Jakutytė
AKUPUNKTŪRA
Gydymas adatų pagalba be vaistų
galvo$*rnenstruacijiĮ*stremj*anmo*sumušimų ir b. skausmų numalšinimas
Gydymas vaistažolėmis
Danutė Daydodge, R. N., Dipl. Ac.
Board Certified Acupuncturist
TeL 312-563-1501
Palikite žinutę lietuvių arba aneių kalba.
Appointments available on Tutsaays 9 a.m2 p.m.and Thnrsdavs 4 p.m.-7'p.m.
32l6 S. Halsted S t , Chicago, IL.
Pigiai parduodamas 3 aukšty 512 ne'
ploto namas Lietuvoje, Tytuvėnų
miestelyje, su 40 arų žemės sklypu.
Šalia yra gražus ežeras. Čia, bu
vusiame tremtinių name, galėtų būti
senelių ar vaikų namai. Kaina $10,000.
Informacija Čikagoje teL 847-5738274, fax 847-573-8274, Milda
Andriulienė. Savininkės tel. Lietuvoje:
Jonava (8-219)-51284, Audronė
Donelevičienė.

26 m. moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones ir padėti namų ruošoje.
Turi savo artomobilį. Tel. 708924-9070.
Reikalinga moteris,
kalbanti angliškai, prižiūrėti
vyr. amžiaus žmogų.
Tel. 262-653-9544 arba
262-605-0537.

Auklė Bridgeporte
ieško darbo —
prižiūrėti vaiką.
Tel. 312-528-0119.
Sulaukėte senatvės, kuri kelia
Jums daug rūpesčių.
Nenusiminkite, visas problemas
Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę
Apolonijos namuose. Puikus
kambarys, šviežias lietuviškas
maistas, lietuviška spauda,
mielaširdinga priežiūra.
Skambinkite tel. 708-387-2067.
Home Health Care Ind.
Agency
ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti
vyr. amž. žmones. Reikalinga
anglų k., kantrybė, atjautimas.
vairuotojo leidimas ir patirtis
Skambinti Phil,
teL 414-763-2615.

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

OUTOF STATE
TEL. 1-800-342-5315

(773)581-8654

5058 S. ARCHER AVE.,
CHICAGO, IL 60632.
TEL. 773-838-8888.
7109 W ARCHER AVE
CHTCAGO.IL 60638
TEL. 773-788-1000.
5150 W. BELMONTAVE.,
CHICAGO, IL 60641.
TEL. 773-685-2020.
3000N.MILWAUKEE
AVE., CHICAGO, IL 60618.
TEL. 773-48*4999

JONAS
Lithuanian speaking
barfoer
Appts. available:
• Tue-Fri 9am-6pm
• Sat 9am-4pm.
Rico's Styling Salon
9330 Roberte Rd.
Hickory HUls, IL 60457
Tel. 708-598-9680.
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PaineWebberaaks:

8900SOUTHAftCHRRROA». WiUjC»r SPRINGS, lunoisTa708839.1000

pnkvliif mdbjt - tinka \uairiama

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

3 Month
6 Month
1 Year

5.70%
5.95%
6.50%

125 iki 176 svečių

225 to S50 svečių

KAVINĖ
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

CDs available through PaineVVebber include:
• A variety of depository tnstirutions.
• A diverse selection oi maturities, ranging from as short as
3 months to as tong as 10 years.
• FDIC insurance.
The APYs ated aboie are as of 1/18/00 and are suhject to change and avadahhvy
Interest pad on the CD cannot rėmam, on deposit at the depmiurry msurution and
uiJ be pad to the depositor accordmg to the tems o/ tke CD A mmimum deposit of
$1.000 is reaurred. Each C D is a deposit oMiganon of a L' S. deposUar) msnmrion.
The CDs are msvrei. b\ the Federal Deposit Insurance CorpoTarton up to $100,000
įor -JI deposits held m the šame iegal capacicį at the šame deposttorj msnturion. In
most cases. earh wtkirawal u-ill not be permmed. nouever. you may be able to
re-sell •YOUT CD m tne secondan market. Pnces m this marltet are subjea to marteet
condiaons and Pamett'ebber is not obUgated to mamuan this marltet. Pnces paid for
CDs over 'he deposit omount are not tnsured by the FDIC

For information and a firee copy of PaineVVebber's
Investor's Quide to Certi/icates of Deposit,
call Arnold Janickas, Financial Advaor,
at (800) 824-2521 or (847) 413-2013.

Thankyou

PiineVffebber
425 North Martingale Road, Suite 1600, Schaumburg, IL 60173

AM8CR CONSTItUCnON Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.
Automobiliai
Ieškote - nupirksime.
Patekote į avariją ar
sugedo auto. - suremontuosime.
Norite išsiųsti į Lietuvą
-išsiusime.
Skambinkite 815-723-7650.

Home Heahh Care IntLAgency
ieško 3 moterų ir 2 vyrų
prižiūrėti vyr. amž. žmones.
Reikalinga anglų k., kantrybė,
atjautimas, vairuotojo leidimas ir
patirtis. Skambinu Phil,
teL 414-763-2615.
Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 Y.v., teL 708-652-2110.

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
^ * j _ _ ,
KMIECtK REALTORS
V ^ O M
7922 S.Pulaski Rd.
- — - > - -dA- 4365 SArctMr Ave.

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

Realmart fiUt
Realty Group Inc.
6602S.PnIasURdL
Chicago, IL 60629
B A L Y S BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100 Pager 312-3*S-»'37
Fax 773-5S5-3»97

Accent
nomvnnaorB
9201 S. Cicero
Oak Lawn, llimois 60453
Buam—a (706) 423-9111
Voica Mal (706) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ras. 708-4230443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose
Čikagos šiaurėje ir S
perimu ar parduodant nuotavybes. kicinlLiirt

Gail. seserų padėjėjoms kompanrjonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti ( darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE

2346 W 69trt Street
TeL: 773-776-1486

Mjchigan F»rm Cheese Dury.lnc
4295Mille«oti.Foont«n.Ml49410

L1THUANIA
$0.21

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

Gnat retea t» the ra* ef tha wortd • any day, mę ftne.

-flnrt-440-0445

TEL 630-257-7277
KVIESTI MINDAUGĄ

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

SlOLOME DARBUS!

MIGLINAS TV

WWW.andruliSCheese.com

*

RIMAS L.STANKUS

COU3UJGH.

GE/RCA ATSTOVYBĖ

arba per WOrld W l d e W e b :

AUTėMOBILIAI:

PKar7t<)w>-4Mt

AUDRA
KUBILIUS

Greitas,
profesionalus
ir sąžiningas
patarnavimas

1508 Sherman Ave
Evansion. IL6020)
Business (847) 864-2600
Fax (84T) 475-5567
Voicemail
(847)465-4397
E-mail
ikubilmsC* aol.com

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ANDRULIO seimą Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius.
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos,
sūriai su kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir
svogūnais ir Beta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje.
A»*55*y*
Galite užsisakyti ir telefonu:
616-462-3301

PERKAME-PARDUODAME.
PADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE
ATLIEKAME KĖBULO ATSTATYMO
IR DAŽYMO DARBUS.

REALT0RS
orrc.rr73i n s • M
IR«K(7te)42f-71M

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

Tel. 773-736-7900

TIKRAS KAIMIETIŠKAS
SŪRIS PAGAMINTAS
TRADICINIU BŪDU!

5.82%
6.04%
6.50%

www.painewebber.com

mm
!l«Jr«itf«l

Savaitgali uždaryta

L
f

690-241-1912.,

RE/MAX

TeL 773-778-1451

350 N . Clark, C h i c a g o , II60610
TeL 312-644-7750

Don't just reinvest your hard earned savings at a local bank
without checkin" out theseratesfirst:
Annual
Fercentage Yield (APY)

r

Atidaryta 7 dienas savaitėje

BAKE

. S.BenetJs, tel.

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

' '- m

\

Interese Rate

^

prafom*

100 m 135 svečia

j

WillyourCD$
mature soon?
0

Veido nuo
1921 m.

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

STASYS'
CONSTRUCJION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
•sofrfts', "decks', "c/uiters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

GREIT PARDUODA

GX.Quality Body Shop

mmm

U Ji

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą f C V ) :
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260
• ^

NILES OFFICE
9509N.MlLWAUKEE
AVE., NILES, BL 60714.
TEL. 847-581-9800.

5637 W. BELMONTAVE.,
CHICAGO, IL 60634.
TEL. 773-237-4747.

Neringos stovykla yra Nek.Pr. Marijos Seserų globoje,
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

i.

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agartas Frank Zapofe ir Oft. Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 We«t95m Street

Tei (708) 424-8654

laikomas asmuo s u profesiniu pasiruošimu ir
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas
ir galintis dirbti ištisus metus.

T,

ELEKTROS
IVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

At7TBSJ5eu5Ti33iTšvlS<AToš:

*ar1fTfiG*«fe

Išnuomojamas 1 mieg.
kambarys nerūkančiam vyr.
amžiaus vyrui. Privatus įėjimas,
arti 63 St. ir Pulaski Rd. $53 į
savaitę. Tel. 773-767-1357.

Parduodamas automobilis
Geo Tracker '96 m., žalias.
Įnešti $1,000 ir mokėti po $188
į mėn. 60 mėn. Tel. 708-5941472. Palikti žinutę.

MAIN OFFICE

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

55 metų moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones, vaikus, atlikti namų
ruošą ir gyventi kartu. Tel. 312938-3508 arba 312-446-8779.

Reikalingas darbininkas
išvežioti įvairius krovinius.
Suteikiamas transportas.
Skambinu: DK EXPRESS,
tel. 630-327-0684.

N BROAD,INC.

S K E L B I M A I

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting apphcants for
Permanent ResMeace!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www.immigration-service.com

T*i • Jūsų laikraštis
WO«LD-WIDI

3314 W. 63 S i
Tel. 773-776-8998
Perkau aatomobUį?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KaukatvykotiJAV
Ne problema!

Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
GaMrite tėst u i vairo šiandien!

DAILr

(630) 207 2748

SALAMANCA
Voicemail
773-650-6878
Pager
773-260-3404
C M . tat
630-660-5988

AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus

AUDRIUS MIKULIS
Perkranstome,
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas
ir šiukšles į sąvartyną.
Tel. 630-964-5898.
STASYS ŠAKINIS
Dažytojas is vidaus ir iš lauko,

popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chkago, IL.
TeL 773-927-9107.
ir
Kokybiškai
dtdeHns namu vidaus darbas:
dedame gipso seneles, dažome,
klojame plyteles, įrengiame
rūsius Skambinti Vladui,

ttLtifiJO!
MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

RekUnmmmtMšs

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

LAIMĖJIMAI — „SWEEPSTAKES*.
Kiekvienas žmogus nori ką kad joms kenkia teisminiai
nors laimėti, ir retas gali at- procesai prieš jas. Pvz., spal?
sispirti, kada jam yra siu gale „American Family Enter
lomas milijonas dolerių ar prises" paskelbė bankrotą, nes
panašiai. Mūsų pašto dėžutėse apsigynimas, kaip jie sako,
dažnai atsiranda stori laiškai prieš neteisingus apkaltini
su įvairiais pasiūlymais lai mus jiems daug kainavo.
mėti dideles sumas pinigų.
Advokatai ir valstijų proku
Spaudoje buvo ir yra daug ra rorai kaltina „sweepstakes"
šoraa, kad su tais laimėjimais industriją, sakydami, kad ji
— „sv^eepstakes", kad ir lega- labai skatina žurnalų, paliais, reikia būti labai atsar- puošalų, knygų ir kitų daiktų,
giems. Tuose pasiūlymuose pažadant greitą pralobimą
yra prirašyta labai daug smul laimėjusiems. Paskutiniu lai
kiomis raidelėmis paaiškini- ku „sweepstakes" industrija
mų — perspėjimų. Žmonės, kaltinama, kad, naudodamasi
ypač vyresnieji, negalintys ar pardavimo strategija išnaunenorintys skaityti smulkių doja vyresniuosius, nes jie, vyraidyčių, perskaito rėkiančias resnieji, labai pasitiki hiperantraštes, ar tiesiog krei- bole j ū s esate laimėtojas" ir
pimąsi \ jį, kai jo pavardė yra retai skaito, kas parašyta maišspausdinta didelėmis raidė- žu šriftu,
mis ir kai jam pranešama
O „sweepstakes" industrija
„You are a winner^ — tu esi teisinasi, kad ji dabar daugiau
laimėtojas — ir net prašoma informuoja žmones apie lainurodyti adresą, kaip leng- mėjimo galimybes ne tik pašviąu pas jį atvažiuoti ir atvežti tu, bet ir kompiuteriu Web
laimėjimą, o ant voko pūpso puslapiuose. Tačiau puslastoros raidės — „high priority" piuose. Tačiau ji vis tiek yra
— pirmenybė. Ir kaip gali at- kaltinama, kad to dar nėra
siąpirti tokiam pranešimui? gana.
Žmonės^ galvoja, kad jie jau
J5weepstakes" industrijos
yra laimėtojai, o, neperskaitę pareigūnai sako, kad 70 proc.
tų smulkių raidelių paaiškini- žmonių meta atsiųstus vokus į
mo, nežino, kad yra toks žo- šiukšlių dėže, o daug laimėdelie jeigu". O tas jeigu ir vis- tojų nieko net nepirko. Jie taip
ką-aulemia.
pat aiškina, kad dauguma
Amerikoje gyvenančių žmo žmonių supranta ir žino, jog
nių tarpe tokių lengvai pasiti jiems nieko nereikia pirkti,
kinčių yra daugybė. Tie žmo kad galėtų laimėti.
nės išleidžia daug pinigų,
Tačiau „sweepstake" kritikai
užkinkydami jiems nereika- nepasiduoda. Jie sako, kad
lingus-žurnalus ir galvodami, žmogui yra sunku nuodugniai
kad tai padidins galimybę perskaityti tą daugybę at
laimėti milijonus ar . šimtus siųstos medžiagos, randamos
tūkstančių dolerių, arba perka „sweepstakes" voke. Žmonės
visai jiems nereikalingus daik- peržvelgia ir perskaito tik
tu&,.su lokia pat intencija. Tų didžiosiomis raidėmis parašyžmonTų tarpe yra nemažai ir tus viliojančius žodžius, kad
lietuvių, kurie bereikalingai jie yra „guaranteed cash winišleidžia nemažas sumas pi- ners" arba vienas iš dviejų finigų, norėdami tapti milijonų nalistų, didžiajai dovanai. Jie
laimėtojais.
neperskaito kitoje pusėje tokio
Kada kalbame apie „sweep- viliojančio pranešimo surašytą
stakes", tai nekalbame apie informaciją, kur aiškinama,
nelegalius
laimėjimų
pa- kokia mažytė galimybė žmosiūlymus, kuriais naudojasi gui yra tapti laimėtoju.
sukčiai ir išvilioja iš žmonių
MSweepstakes" įstaigos yra
daugybę pinigų, bet kalbame ypač kaltinamos vyresniųjų išapie legalius laimėjimus. Esa- naudojimu. Devyniose valstime girdėję ir kalbėję ne su vie- jose jau iškeltos bylos įstaigai
nu vyresnio amžiaus lietuviu, „Publishing Clearing House".
kurie negali patikėti, kad ge Todėl perspėjam, kad geriau
riausia tokius daug žadančius sia mesti visus „sweepstakes"
„sv/eepstakes" vokus — pasiū vokus į šiukšlių dėžę. O jei ne
lymus mesti į šiukšlių dėžę ir galite atsispirti pagundai būti
iš viso su jais neprasidėti. O vienam iš milijono kandidatų,
kai prasidedi, visada kyla kuris galbūt kada nors ką
mintis ir pagunda — o gal nors laimės, tai nors nepirkite
laimėsiu, jei nusipirksiu siūlo nieko — nei knygų, nei žur
mą daiktą, ar užsisakysiu tą nalų ar kitų siūlomų daiktų.
ar kitą žurnalą. O kam įdomu Jūsų išlaidoms užteks tik
žaisti su tais legaliais „sweep- pašto ženklo, o galimybės lai
stakes", tai žaidžiant turėtų mėti yra tokios pat, kaip ir
žinoti, kad jiems pagal įsta viską perkančiam.
tymus, nieko nereikia pirkti,
Niekada neprasidėkite su
nei užsisakyti. Pirkimas ar nelegaliais „sweepstakes", ku
užsisakymas nepadidina gali rie prašo atsiųsti pinigų iš
mybės laimėti, nes laimi ir tie, anksto.
kurie nieko neperka, neužsi
Naudotasi medžiaga iš įvai
sako. O laimėjimo galimybė rių žurnalų.
yra labai maža, galbūt viena
iš vieno ar kelių milijonų, jei ji
ATSARGIAI SU PAŠTU
iš viso yra. Paskutiniais me
IR TELEFONU
tais valdžia atkreipė dėmesį į
tas „sweepstakes" įstaigas, ir
Pinigų išviliojimas ir įvairūs
pradėjo jas kaltinti, kad žmo- žmonių apgaudinėjimai paštu
nės nėra tinkamai informuoti bei telefonu pasidarė tokie
apie laimėjimo galimybes. Tuo dažni ir dideli, kad neseniai
pačhi „sweepstakes" įstaigos paštu buvo visiems išsiunaiškina, kad jos jau eilę metų tinėta didelė balta-raudona
išleidžia milijonus dolerių do- kortelė su perspėjimais. Kor
vanoms ir siunčiant ^weep- telė adresuota „Postai Cusstakes"»vokus su įvairia me tomer" ir pavadinta „Fraududžiaga, viskas yra nuodugniai lent Telemarketers". O vieną
išaiškinta, kokias galimybes šeštadienio rytą net pats pre
žmogus turi laimėti, ir tvirti zidentas Clinton per savo sa
na, jog jie visą laiką sako: nie vaitinę radio kalbą šį klau
ko nereikia pirkti, kad lai simą — piliečių apgaudnėjimėtum, Tuo tarpu „sweep- mą telefonu ir paštu, iškėlė ir
stakes" įstaigos skundžiasi, visų prašė būti atsargiems.

Kortelėje yra šie perspėji
mai:
Būkite atsargūs, kai skam
bina nepažįstamas žmogus ir
sako:
1. kad jūs laimėjote kokią
dovaną, bet kad ją gautumėte,
turite atsiųsti pinigų;
2. ir tai turite tuojau pada
ryti;
3. jie nurodo, kaip tai pada
ryti — kad jūs elektroniniu
būdu perkeltumėte jiems pini
gus;
4. arba pasisiūlo, kad ateis
pasiuntinys į namus ir iš jūsų
paims tuos pinigus;
5. arba skambinantis sako
esąs policininkas ir nori jums
padėti, bet už tai reikia jam
užmokėti.
Kad apsisaugotumėte nua tų
visų geradarių", kurie nori
jus apgauti, turite:
1. patikrinkite, kas tas ne
prašytas skambintojas yra,
kreipkitės Better Business
Bureau;
2. niekada negalvokite, jog
draugiškai skambantis balsas
reiškia, kad tas asmuo yra
jūsų draugas;
3. niekada neduokite nie
kam telefonu kredito kortelės,
čekių sąskaitos, banko taupo
mosios sąskaitos ar „Sočiai Security" numerių nežinomam
skambintojui.
Pasakykite NE telefoniniam
sukčiavimui — „telemarketing
fraud". Jei esate tapę suk
tybės auka, skambinkite ne
mokamu telefonu: 800-987-3728.
Jums atsiųstą kortelę pa
ruošė ir didelį susirūpinimą
šiuo reikalu reiškia. AARP,
Council of Better Business
Foundation, Department of
Justice, Federal Bureau of Investigation, Federal Trade
Commission, National Association of Attorney General,
Securities and Exchange Com
mission ir U.S. Postai Inspection Service.

DRAUGAS, 2000 m. gausio 22 d., šeštadienis

A. t A.
ANASTASIA „NANCY"
MIKUŽIS
Mirė 2000 m. sausio 20 d., sulaukusi 89 metų.
Gyveno Miami, Floridoje.
Nuliūdę liko: sesuo Aldonna, jos vyras John Bridges;
sūnėnai: John, Allan, Jerry Bridges, daug dukterėčių ir
sūnėnų.
Velionė buvo sesuo a.a. Anna Jatis ir a.a. Efry Mikužis.
Velionė pašarvota pirmadienį, sausio 24 d. nuo 3 iki
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose.
Laidotuvės antradienį, sausio 25 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus
atnašaujamos šv. Mišios už Velionės sielą. Po Mišių a.a.
Anastasia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
N u l i ū d ę : sesuo, sūnėnai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Mylimai Motinai

A.tA.
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI
Amžinam Poilsiui iškeliavus, seseriškai užjaučiame v.s.
IRENĄ REGIENĘ, „Skautybės kelio" redaktorę ir
kartu liūdime.
•
. , -, Vyr. Skautininke v.s. Rita Penčylienė
Lietuvių Skaučių

ir

Seserija

A. t A.
VERONIKA MAMINSKAITĖ
KULBOKIENĖ
Veronika Maminskaitė Kulbokienė gimė 1911 m.
vasario 8 d. Lietuvoje, Lygumų k a i m e , Švenčionių
apskrityje. Jos'tėvai Justinas ir Anelė Bagdzevičiūtė
Maminskai.
Velionė lankė ir baigė Švenčionių gimnaziją ir išlaikė
egzaminus Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Lankė
ir baigė Vilniaus universitetą ir priklausė Vilniaus
Lietuvių meno ir literatūros draugijai.
Atvykusi į Ameriką 1949 metais, gyveno Boston,
Mass., ir vasarodavo Bethlehem, NH. Bostone prisijungė
prie Šv. Petro parapijos choro, mokytojavo lituanistinėje
mokykloje ir dirbo Lietuvių enciklopedijai. Aktyviai
dalyvavo lėšų sutelkimui Pal. Jurgio Matulaičio namų
statybai ir iškėlė Putnamo seselių darbų reikšmę.
Atvykusi į St. Petersburg, F L , padėjo į s t e i g t i
lituanistinę mokyklą, kurioje mokytojavo, įsijungė į Šv.
Kazimiero pranciškonų misiją.
Visą gyvenimą reiškėsi lietuviškoje veikloje, o raštuose
paliko gražią istoriją apie savo gyvenimą ir tėviškę.
Mirė 2000 m. sausio 19 d. Matulaičio namuose,
Putnam, CT. Bus palaidota Putnamo vienuolyno kapinėse
2000 m. sausio 25 d.
Nuliūdę lieka: v y r a s V l a d a s K u l b o k a s ir
broliu bei seserų v a i k a i L i e t u v o j e i r A m e r i k o j e .

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS —
FUNERAL

Korp! Vytis Garbės Nariui

A. t A.
ffl.v.s. EDMUNDUI KORZONUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui s.
RAIMUNDUI ir jo šeimai.

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ava.
Now in Oak Lawn & Orland Park
ALL PHONES

1-773-523-0440
Vydūno fondo taryba ir valdyba

:'0> •

ir — JŪSŲ LAIMllfGAŠIS NUMERIS!

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
"T*
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA

LACK & S O N S
FUNERAL DIRECTORS
HICKOKY HILLS, 9236 S. R O B E R T S ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9 9 0 0 W. 143 St.
ALLPHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke,
Jūs laimėsite dvigubai!
* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.15% APY
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą
padidinti
savo sertifikato
nuošimtį.

^LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
trylika pelningų mėnesių!
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MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1.773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamu) TeL 1-800-9M-7900

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

s

SERVICES AVAILABLE A T OTHER

Dėl platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei.

CHICAGO A N D S U B U R B A N LOCATIONS

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT

..

\

/

,

ALL PHONES

f-irct —Personai Bank
Buūding

/
Personai

LOBPY;
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL

1-708-652-5245

PALOS - GAIDAS

\
Banking
Relationships*"
DRTVE U P :

15255 S. 94th Avc.
Orland Park, IL
(in the InTrust building)

(in the Orland Greens Shopping Centcr)

Mjmber

tas

(708) 226-2727
Annual perctnugt YieM (APY) i* cflactfv* ai at Janu»ry 1&, 2000 and subjecl to change without notke.
Minimum dępoait oi $230 i* n»ttnd te obttMrt tha APV. Įmina* rate cruy t* incre**d artėt during t«rm,
btsed upon First Personai Baidu puWWH»driteafi l2-iftw»8» certificat* Penalty trny be impoeedforearly
withdrawab.
*mmi**j4Litm

JJU^

FUNERAL HOME

FDIC

•

Patogioje vietoje
tarp Č i k a g o s ir L e m o n t o
• 10 m i n u č i ų n u o Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. S o u t h w e s t H w y .
Palos Hills, IL
708-974-4410

DRAUGAS, 2000 m. sausio 22 d., šeštadienis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
BŪSIMŲJŲ PIRMININKŲ VAKARAS
A r b a k o d ė l Maironio mokyklos pokylis toks svarbus
Mielas skaitytojau, nesįjaudinkite, kad praleidote Lietuvių fondo ar Bendruomenės
rinkimus. Rinkimų tikrai nepraleidote, o pirmininkai tuo
tarpu tikrai nepasikeitė. Ta
čiau svarbiausia nepraleiskite
progos susitikti su busimai
siais lietuvių ateities veikėjais
Maironio lituanistinės mokyk
los pokylyje, kuris vyks 29 die
ną PLC, Lemonte.
Šių metų pokylis yra pava
dintas ^Žvaigždžių vakaru''.
Visuomenei norima ypatingu
bodu pristatyti abiturientus,
kurie turės būti mūsų lietu
viško gyvenimo „žvaigždės"
ateityje. Tikimės, kad šie jau
nuoliai, mokyklos suole tapę
dar labiau susipratusiais lie
tuviais, imsis vadovauti baž
nyčios chorams, lituanisti
nėms mokykloms ir net pačiai
Bendruomenei.
Taip pat bus prisiminti ir
pažymėti visi mokyklos moky
tojai, geradariai ir rėmėjai. Jų

vardai bus surašyti ant
žvaigždžių, kurios aukštai salėje sudarys mirgantį PaukŠčių taką. Šis takas bus kaip
simbolis, primenantis, kiek
daug rankų dirba ir kiek daug
širdžių rūpinasi, kad mūsų
jaunimo lietuviška ateitis bū
tų užtikrinta.
Raginame visą lietuvių vi
suomenę atsilankyti į šį me
tinį renginį, nes šis pokylis
nėra skirtas tik mokiniams ir
jų tėvams. Jis skirtas kiekvie
nai organizacijai, kiekvienam
lietuviui, kuriam rūpi Lietu
vos ateitis. Lituanistinė mo
kykla yra visų mūsų reikalas,
nes tikimės, kad jos didelės
įtakos dėka fondai ir bendruo
menės ne tik ateityje gyvuos,
bet ir kad jiems niekad nepri
truks pirmininkų!
Vietas užsisakykite, skam
bindami .Teresei Meiluvienei
tel. 630-655-0468 ir Reginai
Šaulienei tel. 708-424-8605.
Ona Daugirdienė

DRAUGO

FONDAS

4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STR€ET
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
TEL.:

773-585-9500

PASKUTINIUOSIUS METUS
PRADEDANT

„Pensininko" žurnalo re
daktorius Karolis Milkovaitis susirgo. Dėl tos priežasties
„Pensininko" žurnalas išeis
porą savaičių vėliau.
BALFo Cicero 14-ojo s k y 
riaus metinis susirinkimas
vyks sekmadienį, sausio 30 d.
Pradėsime šią dieną šv. Anta
no parapijos bažnyčioje 11
val.r. iškilmingomis šv. Mišiomis, prisimindami palaiminto
jo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio mirties dieną, prašysime
jo globos, melsimės už gyvus
ir mirusius Cicero BALFo dar
buotojus. Šv. Mišias aukos
kun. Kęstutis Trimakas. Gie
dos solistė Laimutė Stepaitienė ir parapijos choras, solistei
vargonais pritars Marijus Pra
puolenis. Tuoj po Šv. Mišių,
apie 12 vai., šv. Antano parapįjos salėje vyks pasivaišinimas ir susirinkimas. Vaidyba
prašo narius ir visus, kurie re
mia BALFo labdaros darbą,
šv. Mišiose ir susirinkime da
lyvauti.
LKVS „Ramovė" Č i k a g o s
skyriaus metinis narių susi
rinkimas įvyks sausio 30 d.,
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo
centro patalpose. Susirinkime
kviečiami dalyvauti visi sky
riaus nariai.
Sausio 30 d. 9 vai. r y t o šv.
Mišios Pal. J. Matulaičio misi
jos bažnyčioje daugiausia bus
skirtos jaunimui, į bažnyčią
bandant pritraukti naujai iš
Lietuvos atvykusiuosius. Var
gonais gros Jūratė Lukminienė. Labai laukiame naujai at
vykusiųjų, o ypač paskutinį
mėnesio sekmadienį.
Vyresniųjų l i e t u v i ų c e n t 
re, „Seklyčioje", sausio 26 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus dai
nų popietė vadovaujant muz.
Faustui Stroliai. Dar ne visos
dainos išdainuotos, dar tik
pirmoji dainų popietė šiais
metais, tad kviečiame atvykti
ir linksmai praleisti laiką, pa
simatyti su draugais, išmėgin
ti laimę laimės šulinyje, papie
tauti ir padraugauti. Atvykite!
Lietuvių fondas praneša,
kad 2000 m. švietimo, kultū
ros bei kitiems lietuvybės iš
laikymo poreikiams remti pra
šymai turi būti pateikti iki šių
metų kovo 15 dienos. Prašy
mus studentų stipendijoms
reikia pateikti iki balandžio
15 dienos. Visi prašymai turi
būti pateikti užpildant spe
cialias anketas, kurias galima
įsigyti Lietuvių fondo raštinė
je darbo dienomis nuo 9 vai. r.
iki 5 vai. p.p. — 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439; te
lefonas 630-257-1616.

Šių 2000-ųjų metų sausio 1
S u 200 dolerių:
dieną Amerikos spauda ir TV
Antanas ir Aniceta Januš
šaukė, kad jau prasidėjo dvi kos, g a r b ė s nariai, iš viso
dešimt pirmasis šimtmetis, 1,200 dol., Milton, MA
kad mes jau žengiame į tre
Zita ir Juozas Petkai, iš viso
čiąjį tūkstantmetį. Tik betrū 570 dol., Kirkland, WA
ko Draugo fondo šauksmo,
Teresė ir Algimantas Gečiai,
kad jau pradėjome antrąjį mi iš viso 800 dol., Huntingdon
lijoną, nors dar pirmasis ne Valley.PA.
užbaigtas.
Dalia ir Algis Augūnai, iš
Iš tikrųjų šiais metais mes viso 200 dol., Jupiter, FL.
tik užbaigsime dvidešimtąjį
Juozas Kriaučiūnas, iš viso
šimtmetį, užbaigdami .ir ant 420 dol., Putnam, CT.
rąjį tūkstantmetį.
S u 150-120 dolerių:
Pradedant paskutiniuosius
Saulius Šimoliūnas, a.a.
antrojo tūkstantmečio metus, Stasio Šimoliūno atminimui,
palinkėkime patys sau, kad jie iš viso 857 dol., Detroit, MI.
būtų paskutiniai D r a u g o
Salomėja Duobienė, iš viso
f o n d o milijono s u r i n k i m o 270 dol., Norvvood, MA
metai. „O kiek dar trūksta?",
S u 100 dolerių:
Women's Guild of the Balze— paklaus mažiausias Draugo
fondo garbės narys? Kiek dar kas Museum, iš viso 600 dol.,
Chicago, IL.
trūksta iki milijono?
— Tik 91 naujo Draugo fon
Janina Miliauskienė, iš viso
do garbės nario su nauja tūks 320 dol., Worcester, MA..
tantine. Arba įnašų papildymo
N.N. (prašė neskelbti), iš
— po šimtinę iŠ visų narių, da viso 650 dol., Tucson, AZ.
bar esančių Draugo fonde. La
L. F. Dūda, iš viso 500 dol.,
bai svarbu įnašų papildymo Toronto, Ont., Canada.
sulaukti iš visų rėmėjų, jiems
Antanas ir Emilija Paužuopasidarant nariais. Nario įna liai, iš viso 500 dol., Chicago,
šas yra 200 dolerių.
IL.
Praėję 1999 metai, nors bu
Vyskupas Paulius Baltakis,
vo JDraugo" jubiliejiniai, atne iš viso 500 dol., Brooklyn, N.Y.
šė 98,000 dolerių. Ar trūksta
Rima ir Vytautas Rėklaičiai,
mus 91,000 dolerių šie 2000- iš viso 100 dol., Phoenix, AZ.
ieji metai atneš? Manome, kad
Olga Mamaitienė, a.a. Vinco
atneš, net su kaupu. Turime Mamaičio atminimui, iš viso
dėti visas pastangas, kad 100 dol., Sunny Hills, FL.
Draugo fondo piramidė šiais
S u 75 doleriais:
paskutiniaisiais metais būtų
Bronius Andriukaitis, gar
užbaigta. Sie metai yra septin b ė s narys, iš viso 1,150 dol.,
tieji Draugo fondo metai.
Forest Park, IL.
S u 50 dolerių:
Ši žiema kartais panaši į ba
Teresė ir Algimantas Lands
landžio mėnesio dienas. Nors
neturime žiemos lėšų telkimo bergiai, iš viso 650 dol., Upper
vajaus, esame labai dėkingi už Marlboro, MD.
kiekvieną įnašą, gautą šios
Alfonsas Petrutis, iš viso 50
žiemos metu.
dol., West Hyannisport, MA.
Su pavasario pradžia kovo
Su 26-30 dolerių:
mėnesį pradėsime ir paskutinį
Ona Adomaitienė, iš viso
milijono užbaigimo pavasario 320 dol., Sun City, AZ.
lėšų telkimo vajų Draugo fon
A. Savickas, iš viso 25 dol.,
de su naujais ir papildomais Chicago, IL.
įnašais.
Stasė Mikelevičius, iŠ viso
25 dol., Hometown, IL.
Nauji įnašai D r a u g o
Stasė Stanelis, iš viso 175
fonde
dol., St. Pete Beach, FL.
S u 1,000 doleriu;
Frank Budrys, iš viso 170
Prelatas Jonas Kučingis,
g a r b ė s narys, iŠ viso 4,600 dol., So. Boston, MA.
Kun. Jonas Vėlutis, garbės
dol.. Los Angeles, CA.
narys, iš viso 1,240 dol., Chi
S u 5 0 0 dolerių;
Albinas Kurkulis, garbės cago, IL.
Visiems reiškiame didelę pa
n a r y s , i i viso 4,400 dol.,
dėką.
Fondo iždininkas
Wheaton, IL.
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Pirmajame šio šimtmečio lietuvių susibūrime Cicero miestelyje. Kalba viešnia ii Kauno Raimonda Griciūte.
Kairėje - kunigas Kęstutis Trimakas, dr. Petras Kisielius, dešinėje - Kortas Dočkus.
Nuotr. E. Sulaicio

PAS CICERO LIETUVIUS
Cicero lietuviai pradėjo organizuotis beveik prieš šimtą
metų, kuomet iškilo gyvas rei
kalas steigti parapijas, statyti
maldos namus bei mokyklą.
Šios senųjų išeivių kartos
pastatytuose namuose, o vė
liau išdygusioje bažnyčioje
dar ir dabar renkasi mūsų
tautiečiai.
Pirmasis, ne tik naujųjų me
tų, bet ir naujojo šimtmečio
lietuvių suėjimas įvyko sau
sio 2 d., po išklausytų Mišių
Šv. Antano parapijos bažny
čioje. Kaip ir visada, taip pat
ir šį sekmadienį, susirinkimą
prie kavos pradėjo ne tik Cice
ro, bet ir visos Amerikos mas-

tu žinomas veikėjas dr. P. Kisielius.
Jis čia tuojau pranešė svar
bių naujienų: vieną liūdną,
kitą — džiugią- Pažymėjo, kad
mirė ilgametė Cicero lietuvių
telkinio gyventoja, prieš kurį
laiką išsikėlusi į Downers
Grove, IL, bet dar tebeturinti
artimųjų Cicero — Birutė
Skorubskienė.
Džiugi žinia buvo apie ilgą
laiką, Cicero besidarbavusį dr.
Arvydą Žygą, kuris per Nau
juosius metus Kaune susilau
kė diakono šventinimų. Tiki
masi, kad jis atvyks laikyti
Mišias, kuomet bus įšventin
tas kunigu.

^^^r-^
*U»U^
• A u t o m o b i l i o , n a m ų b?
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
s i e m s i š Lietuvos ir k i t ų
kraštų. Kreipkitės pas AJLauraitį, A. & L. Insurance Agency, 9 4 3 9 S . K e d z i e A v e . ,
E v e r g r e e n Pk., I L 608052325. TeL 708-422-3466 (ak)
• L i n a s J o h a n s o n a s per
„ S a u l u t ę " , Lietuvos vaikų
globos būrelį, (Sunhght Orphan
Aid for Lithuania), jau keletą
metų remia berniuką Lietuvoje.
Su auka „Saulutei" visuomet
prideda savo darbovietės „Matching Fund" anketą, tuo būdu
padvigubindamas savo auką.
„ S a u l u t ė " dėkoja p . J o h a n s o n u i ir kitiems, prisimenan
t i e m s pasinaudoti savo dar
bovietės labdaros fondais.

• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis, dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, invalidams
Cicero ir apylinkių lietuviai vaikams, daugiavaikėms šei
neturi nusileisti Šv. Antano moms bei studentams Lietu
parapijos klebono sprendimui voje. Aukojo: po $240 tęsti vaiko
nustumiant lietuviškas šv. m e t i n ę paramą — Jadvyga
Mišias į 7:15 vai. ryto. Mieli Kun-caitis-Giedraitis, Rūta ir
tautiečiai, ypač naujai atvykę Liudas Šmulkštys, Holister,
į Šį kraštą, atvykite sekmadie Inc. (Sher-ry Haenszel), Irena
niais į Cicero parapiją, į 11 ir Vytautas Virkau, Danguolė ir
vai. r. lietuviškas šv. Mišias. Pijus Bielskus. Dviejų vaikų
Stiprinkime lietuvybę Cicero
metinę paramą atsiuntė Ginger
miestelyje.
Houghton $480, dr. Rimvydas
Sidrys $500 (dr. R. Sidrys tęsia
berniuko metinę paramą, pra
deda remti mergytę ir pridėjo
$20 auką „Saulutės" nuožiūra
panaudoti paramai reikalin
giems). Labai ačiū! „Saulutė",
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089, t e l . 847-5377949. tax ID #36-3003339.
• J u o z a s ir D a n u t ė Doveniai, Clinton Township, MI,
Ona Grinius, South Boston,
MA, Apol Varnelis, Dowiagiac,
MI, Jolanta Mikunas, Palos
Heights, IL, Amerikos lietuvių
Baltimorės Pensininkų klubas,
per A. Marcinkienę, dr. V.
Dubinskas, Chicago, IL. Visi
yra Lietuvos vaikų-nailaičių
rėmėjai. Pratęsdami paramą
Cicero lietuvių reikalais susirūpi kitiems metams, jie kiekvienas
nusi dažnai sekmadieniniuose su atsiuntė po $150 - metinį vieno
sirinkimuose dalyvaujanti Morton vaiko paramos mokestį. Dėko
East gimnazijos moksleivė Raimon jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i u
da Lukauskaitė, kuri, beje, yra pa g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1
tekusi į savo mokyklos pasižymėju
West 71 Street, C h i c a g o , IL
sių mokinių sąrašą
60629.
Nuotr E. Sulaicio

Čia buvo pristatyta nauja
viešnia iš Lietuvos, dar ne
taip seniai Kauno Techologijos universitete vadybos mok
slus baigusi Raimonda Gri
ciūtė. Atvykusioji yra yra ži
nomo Cicero lietuvių veikėjo
Kosto Dočkaus a.a. žmonos
Jadvygos brolio anūkė. Jaunoji viešnia kalbėjo trumpai, bet
drūtai. Ji susirinkusius gra*iai pasveikino, padėkojo už
dėmesį, vienu kitu žodžiu už
siminė apie nelengvą padėtį
Lietuvoje.
Susirinkimo vedėjas dr. P.
Kisielius dėkojo Cicero žmo
nėm, kurie aktyviai dalyvauja
Cicero lietuvių veikloje. To
kių tarpe buvo Aldona Zails-

kaitė, vargonininkė, solistė
Giedrė Nedveckienė, bažny
tinio choro vadovė Jonė Bobinienė ir keli kiti.
Buvo ir daugiau kalbėtojų.
Choro vardu žodį tarusi J. Bobinienė pasisakė, kad choras
užsiregistravo į JAV ir Kana
dos lietuvių dainų švente,
kuri įvyks 2001 m. pavasarį
Morton East gimnazijoje Cice
ro. Buvo pakviestas pakalbėti
ir vienas iš seniausių Cicero
lietuvių telkinyje gyvenančių
Edvardas Šulaitis.
Kadangi susirinkimo vedė
jas dr. P. Kisielius su kebais
kitais (kun. KTrimaku ir A.
Zailskaite) turėjo išeiti pokal
biui pas š v . Antano parapijos
kleboną, kun. Jim Kastigar
(kaip dabar žinome, šis pokal
bis buvo labai nepalankus pa
rapijos lietuviams tikintie
siems), programą vesti įgalio
jo Mindaugą Baukų.
Pradžioje šis apžvelgė poli
tines aktualijas, kiek plačiau
supažindindamas su naujuoju
Rusįjos vadovu Putin, o po ta
buvo prieita prie linksmesnės
pobūdžio dalies. Tautiečiai
pasakojo įvairius nutikimus,
anekdotus ir taip praėjo va
landžiukė Unksmei, nerūpes
tingai nusiteikus.
Čia dar reikia pridėti, kad
kalbėjo ir ilgametė Cicero lie
tuvių veikėja, vietinės Lietu
vių Bendruomenės valdybos
narė Ona Venclovienė. Ji pa
sisakė, jog netrukus jos laukia
sunki akių operacįja. Susirin
kusieji jai palinkėjo sėkmės ir
sveikatos.
Ed. Šulaitis
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• N a m a m s pirkti paekol o s duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais. Kreipkitės} |
M u t u a l F e d e r a l Ssr****1'*
2212 West Cermak Road.
•A. a. B i r u t ė s SkorubsTeL (773) 847-7747.
kienės a t m i n i m ą pagerbda
• Prieš užsisakydami
m i Lietuvos našlaičiams au
kojo: Stasė Laniauskas, Euclid, p a m i n k l ą aplankykite S t .
OH, Lidija Petravičienė, Oak Casimir Memorialą, 3914 W /
• Almos fondui aukojo: V. Lawn, IL, Rima Daubenspeck, l l l t h St. Turime didelį pasi
ir I. Virkau, Downers Grove, IL, Chicago, IL, Nicholas Diacou, rinkimą: matysite g r a n i t o
$100. Almos vardu dėkojame! Palatine, IL, Regina ir Euge spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
Aukos nurašomos nuo mokes nijus Šilgaliai, Euclid, OH, paminklus mūsų dirbtuvėje
čių. Tax ID 364124292. Čekius Cindy D. Reicin, Chicago, BL, pagal jūsų pageidavimą, brė
rašyti „ L i e t u v o s N a š l a i č i u Kathleen A, Bridgman, Chica žinius. Prieš pastatant pamin
globa", pažymint, k a d skirta go, IL, The UJS. Department of klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
A l m o s f o n d u i . S i u s t i 2711 Education, Office for Civil kinti, kad jis padarytas, kaip
West 71 Street, C h i c a g o , IL Rights Team 3, Chicago, IL, jau buvo jūsų pageidauta. S a v .
Mark Erickson, Judi Levitt, LiHja ir Vilimas N e l s o n a i
60629.
(sk)
• C. Masaitis, Thompson, Davė Blom, Tony Ledesma ir Tel. 773-233-6335.
Jeff
Turnbull,
Eglė
ir
Marius
CT, globoja du našlaičius Lie
TĖVIŠKĖS EV.
tuvoje. Pratęsdamas paramą Laniauskai, Mentar, OH, KaLIUTERONŲ
BAŽNYČIA
kitiems metams, atsiuntė $200. ren H. Vierneisel, Chicago, IL.
6641S. Troy St.
Chicago, 0.60629
Asmenys, prašę neskelbti pa Viso Lietuvos vaikams suau
sekmadieniais 10:30 vsl. ryto
vardės, atsiuntė $ 1 6 0 - tai kota $ 4 4 5 . Reiškiame užuo
lietuviškos pamaldos
pratęsimas jų globojamo vaiko jautą velionio artimiesiems, o
ir sekmadieninė mokykla;
globos kitiems metams ir dar aukotojams dėkojame! „Lietu
Vyskupas Hansas Dumpys
pridėjo $2000 vienkartinę auką vos Našlaičių globos komi
Tel.706.M4-32«s
Lietuvos vaikams. Geriesiems t e t a s " , 2 7 1 1 W e s t 71 St.,
žmonėms dėkojame! „Lietuvos Chicago, IL 60629.
ADVOKATAI
Našlaičių globos" komitetas,
• „PENSININKO" žurna
2711 W e s t 7 1 S t r e e t ,
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
40 meto) patirtis ir prufesioChicago, IL 60629.
Reikalų Taryba, red. Karolis
nalumas automobilių «vsrqų,
• I e š k o m i : R a i m o n d a s Milkovaitis, galima užsipre asmeniikų sutmdiinų ir kt. bylose.
Kudukis, Ohio, Gražina Ku- numeruoti adresu: 2711W. 71
5SI3 aArchsr Am, ChtessĮū,
d u k i s , Cleveland; B r o n i u s 8 t , C h i c a g o , I L 60629, tel.
IL SOSSs. TsL S47.Ssl.7eM
Andriulaitis, Detroit, A l g i s 773-476-2656. Prenumerata
(kalbam* betuvilkai). Mas ja**
pasiautoms 7 dienaa psr savaite •
< Rugienius, Detroit; Inorė Bis- metams: JAV-bėse, $15, kitur
lyte, New York. I e š k o J a n i n a $25. Išeina 8 kartus per metus.
ADVOKATAS
Rinkevičienė (Janina Kudu- Tai vertinga dovana įvairiomis
kytė, Petro Kudukio dukra). progomis.
(sk.)
46*5 W « 3
Maironio 4-23, U k m e r g e
• BALTIC MONUMENTS,
4120, Lietuva.
• Korpl N e o - L i t h u a n i a 1108 AmberDrive, Lemont, IL,
T«L77*-*S4-ei0e.
v y r . v a l d y b a k v i e č i a visus 60439. Prie pat PL Centro. TeL
TaL
korporantus į suvažiavimą š j n . 6 » - I 4 S * 4 4 * Leonidą ir Gedis a u s i o 3 0 d . C a m e l o t p o k y l i ų minas Kazėnai. Visų rūsių
ADVOKATAS
s a l ė j e , 8624 W. 9 5 S t r e e t , psnunklai, temiausios kainos,
CsMTAtASF.
ČtftNAI
H i c k o r y Hills, I l l i n o i s . Re- geriausiomis sąlygomis. Pa6436
SJM»ajsiad,Oi*M
io. O..
gistracįja prasideda 1:00 vai. geidaujant atvykstame į namu
TeL
773-582-4500
(•k)
p.p. Pietos prasidės punktualiai
*
•DĖMESIO! VIDEO APA
1:30 v.p.p. Po skanių pietų,
pradėsime suvažiavimą. Pada RATŲ SAVININKAI! Norė
liniai, kurie suvažiavime neda dami tikrai kokybiškai išversti
lyvaus, prašomi raštu atsiusti video įrašus i š Lietuvoje naupranesimus. Apie dalyvavimą dojamos PAL sistemos į ameribotina pranešti iki s a u s i o 26 kietiikąją NTSC ir atvirkščiai,
d. k o l . V a c l o v u i M a t e i k a i kreipkitės į INTER-VIDEO
tel. 847-823-3607. Pietų kaina, 38$$ 8 . Archer Ave„ ChicaBarborai. nw> 9 VJT. Ort 7 v.v.
įskaitant gėrimus, yra $15 f o , I L 60629. TeL 773-927da*tad.»VJ- ikilv.pp.
asmeniui.
9091. S a v . P e t r a s Bernotas.

• Audrey ir Martin
G r u s s , New York, remia 66
Lietuvos vaikus-našlaičius
Pratęsdami paramą kitiems
metams, atsiuntė $10,000.00.
Už didelę paramą Lietuvos
vaikams dėkojame! „Lietuvos
Našlaičiu globos*' komitetas,
2 7 1 1 W e s t 71 S t r e e t ,
Chicago, IL 60629.

• Balzeko m u z i e j u s i e š k o
darbuotojo meno skyriaus direktoriaus pavaduotojo pareigoms. Skambinti Karilei muziejaus telefonu 773-582-6500.

