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L i e t u v a pajėgi d e r y b a s s u E S
pradėti „pilnu greičiu"

dažnėjančius žmogaus teisių
pažeidimus Kinijoje.
Kol šių dviejų valstybių at
eitis neaiški, JAV turi rūpin
Vilnius, sausio 28 d. (BNS) greitas". Pasak V. Landsbertis, kad jos savo ateitį kurtų
pasiekus
— Lietuvos vyriausiasis dery gio, Lietuvai
-•
•
»dery
Vilnius, sausio 28 d. (BNS) je Lietuva žengia į ypatingos
išmintingai ir būtų konstruk
binės
valstybės
statusą,
bū
svarbos
tarpsnį
—
praktinį
— Penkios įtakingiausios par
tyvios pasaulio bendrijos na bininkas su Europos Sąjunga tina išnaudoti esamas gali
valstybės
tikslų
įgyvendinimą,
lamentinės partijos pareiškė
Vygaudas Ušackas, penkta
rės, sakė JAV prezidentas.
ryžtą tvirtai siekti, kad Lietu kuris prisidės prie Lietuvos
dienį susitikęs su Seimo pir mybes ir jų nesužlugdyti.
B. Clinton taip pat ragino
Anot jo, iš sovietmečio liko
ūkio
atnaujinimo.
va artimiausiu plėtros laiko
mininku Vytautu Landsbergiu
patvirtinti Senato atmestą Vi
Prie to pareiškimo bus kvie
tarpiu batų pakviesta jungtis į
pareiškė, jog jis tikisi, kad Lie netvarkos, tačiau jai pašalinti
suotinę branduolinių bandy
čiamos prisijungti ir kitos par
Siaurės Atlanto sąjungą.
tuva pradės derybas su Euro „neteks išradinėti dviračio", o
mų draudimo sutartį ir dėti
pos Sąjunga dėl kuo storesnio pasinaudoti ES valstybių pa
Tokį bendrą komunikatą tijos.
daugiau pastangų taikai nera
tyrimu. Seimo pirmininko žo
Apie šį netikėtą valdančiųjų
pluošto derybinių skirsnių.
penktadienį po susitikimo su
miuose pasaulio regionuose
džiais, Europos Sąjunga gali
premjeru Andriumi Kubiliumi ir opocizijos partijų komunika
Diplomatas
po
susitikimo
pasiekti.
paskelbė Centro sąjunga, tą penktadienį telefonu buvo
žurnalistams pareiškė viltį, suteikti Lietuvai, kaip savo
Prezidentas
pasiūlė
per
10
LDDP, Krikščionių demokratų informuotas prezidentas Val
kad „Europos Komisija reko asorijuotąjai valstybei, „įvai
metų
sumažinti
mokesčius
partija, Socialdemokratai bei das Adamkus.
menduos ES pirmininkau rios pagalbos ir naudos" — ne
350
mlrd.
dolerių,
didinti
iš
tik patarimų, bet ir finansinės
Tėvynės Sąjunga (konservato
Kaip sakė prezidento atsto
laidas švietimui, sveikatos bei jančiai Portugalijai pradėti de pagalbos iš struktūrinių fon
riai).
vė spaudai Violeta Gaižaus
vaikų apsaugai ir griežčiau rybas su Lietuva dėl kuo di dų.
Vyriausybės spaudos tarny kaitė, prezidentas sveikina ir
kontroliuoti ginklus. Valsty desnio skaičiaus derybų skirs
V. Landsbergis, paklaustas,
bos pranešime teigiama, jog remia tokią partijų idėją bei
bės iždo perteklius, per 10 me nių".
ar
Lietuvos įstatymų leidyba
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas
netrukus partijos parengs pa tikisi, kad prie jos prisidės ir
Iš viso įstojimo į ES derybos
tų galintis išaugti iki 1.9 trili
neatsilieka nuo eurointegracireiškimą, kad europinė? ir eu- kitos atsakingos politinės jė
aprėpia
29
derybines
nuosta
jono dolerių, turėtų būti pa
jos iššūkių, teigė matąs bū
roatlantinės integracijos srity gos.
naudotas valstybinėms sko tas arba įvairių ekonomikos ir tinybę valdžios struktūroms
politikos
sričių
skirsnius.
Pa
loms apmokėti, sakė preziden
sak V. Ušacko, pirmiausia su „daugiau harmonizuoti, sude
tas.
rinti" darbą.
Už prezidento B. Clinton ES yra derinama 15 klausimų.
Vašingtonas, sausio 28 d. ristams įsigyti naujausių tech
Pasak euroderybininko V.
V.
Ušacko
teigimu,
„Lietuva
stovėjo besišypsantis vicepre
nologijų
ginklų.
(Reuters-CT-CNN)
—
Jungti
Ušacko,
„reikia ieškoti būdų,
Vilnius, sausio 28 d. (BNS)
„Savo pareiškimais, pasisazidentas ir kandidatas į prezi pajėgi pradėti derybas nuo kaip palengvinti sprendimų
Amerikos
vadovas
kalbėjo,
nių
Amerikos
Valstijų
prezi
— Buvęs premjeras Gedimi- kymais ar siūlymais nesiekiu
dentus A. Gore. B. Clinton gy pusės šių skirsnių".
Anksčiau agentūra „Reu priėmimo mechanizmą, paša
nas Vagnorius, atremdamas kovoti ar priekaištauti A. Ku- dentas Bill Clinton ketvirta jog Rusijai išnaudoti visas ga rė jį už darbą mokyklose įdie
limybes
trukdė
„komunizmo
dienį
Kongresui
pasakė
tradi
linti biurokratines kliūtis".
vis stiprėjančius jo oponentų biliaus vyriausybei. Tiesiog
giant Intemet'ą, saugant ap ters", cituodama aukštus Eu
palikimas,
ekonominiai
sun
cinę
metinę
kalbą,
kurioje
ža
V. Ušacko teigimu, su Seimo
ropos
Komisijos
pareigūnus,
partijoje kaltinimus, pareiškė, raginu nebetęsti Rolando Paklinką, palankiai įvertino vice
kumai,
žiaurus
ir
(pačiai
Rusi
dėjo
dar
geresnius
metus
vals
pirmininku
taip pat buvo ap
pranešė,
kad
visoms
dery
kad partijos pirmininkas Vy- so vykdytos iškreiptos ekonoprezidento siūlymus vidaus
jai)
pražūtingas
karas
Čečėni
tybei
bei
joje
gyvenantiems
tarta
būtinybė
daugiau infor
bas
pradedančioms
valsty
tautas Landsbergis smarkiai mikos liberalizavimo politijoje". Kinijai trukdė iliuzija, politikoje.
muoti visuomenę apie stojimo
bėms
planuojama
pasiūlyti
pra
nukrypo į kairę.
kos", tvirtino G. Vagnorius. Jo žmonėms.
B. Clinton nepamiršo pa
Maždaug 89 minutes truku kad pastovumą galima pasiek
į ES tikslus. Pasak V. Ušacko,
„Panašius išpuolius bei kai- teigimu, A. Kubilius imasi
girti
ir senatorės posto siek dėti nuo 5 skirsnių, aprėpian tam neketinama kurti papil
ti laisvės sąskaita, teigė B.
sioje
kalboje
B.
Clinton
daug
čių bendrą užsienio ir saugu
tinimus esu patyręs ir po būvi- priemonių dėl R. Pakso politiClinton. Jis turėjo galvoje vis siančios žmonos Hillary.
mo politiką, mokslą ir švie domų struktūrų, o bus sten
mo premjero poste 1991-1992 kos susidariusiai padėčiai tai- dėmesio skyrė naujoms socia
linės
apsaugos
idėjoms
ir
pa
giamasi išnaudoti dabar esan
timą bei kultūrą.
metais. Nemalonu, kad šįkart syti.
brėžė
JAV
ekonomikos
paki
V. Landsbergis žurnalis čias.
išvien su kraštutiniais kairiai- Komentuodamas savo šalimą.
Kaip žinoma, Europos komi
tams sakė, jog iš vyriausiojo
siais tokioje išpuolių kampani- lininko, buvusio ministro Kęs„Dar
niekada
mūsų
valsty
tetas
prie vyriausybės visose
derybininko
tikisi,
kad
Lietu
joje dalyvauja ir dešiniosios, tučio Skrebio pašalinimą iš
Vilnius, sausio S8 d. (BNS) reiškė paramos Vienos poky
bė
nesidžiaugė
tokia
gerove
ir
apskrityse
steigs Europos in
vos
derybos
su
ES
bus
„nau
valdančiosios partijos vado- partijos, G. Vagnorius sakė,
— Seimo Užsienio reikalų ko liui". „Aš visiškai suprantu, dingos, darbas konkretus, formacijos centrus.
socialine
pažanga.
Dabar
tu
vas", dienraščiui „Kauno die- kad taip konservatoriai nusmiteto (URK) pirmininkas Au kad pagrindinis pokylio tiks
na" pareiškė G. Vagnorius.
kriaudė patys save, nes „ga- rime labai mažai vidaus prob dronius Ažubalis atsiprašė las yra labdara,ir šis renginys
Dvi pastarąsias savaites jis Įima išmesti iš partijos, bet lemų, labai nedidelis pavojus Austrijos ambasadoriaus dėl galėtų išties tapti gera tradici
buvo išvykęs iš Lietuvos ato- negalima išmesti iš aktyvios iš užsienio. Dar niekada ne „gatvės politikų" sužlugdyto ja Lietuvos sostinei ir žmo
turėjome tokios palankios pro
stogauti neįvardytoje valsty- politikos",
gos ir drauge įsipareigojimo Vienos pokylio ir paragino Lie nėms, kurie prijaucia huma
Varšuva, sausio 28 d. Balsytės išsišokimas". Jo nuobėję.
tuvos vidaus reikalų ministrą nistinėms idėjoms", sakoma (BNS) — Nors Lietuvoje nu- mone, Lietuvos lenkai turi
tobulinti
valstybę",
sakė
JAV
Sausio pradžioje V. LandsBuvęs premjeras
deramai įvertinti „ekstremis laiške.
prezidentas.
traukta prekyba „2000 metų žymiai svarbesnių reikalų. Pa
bergis pareiškė klydęs, kad po
nekalbėjo su „Kauno
Laiške vidaus reikalų mi lietimo kalendoriumi", Lenki- sak J. Mincevičiaus, „Lietuvos
tų" veiklą.
Pasak
B.
Clinton,
jo
vado
1996 metų rinkimų beveik vidiena"
Konservatorius A. Ažubalis nistrui A. Ažubalis teigia no jos spauda toliau nagrinėja šią valdžia siekia likviduoti lenkų
sus valstybės vidaus gyvenimo
G. Vagnoriaus padėjėjas Al- vaujama administracija padė
penktadienį
išsiuntė laiškus rįs atkreipti dėmesį ,4 padaž temą.
švietimą, nors garsiai apie tai
reikalus patikėjęs G. Vagno- binas Pilipauskas penktadienį jo sukurti jautresnę ir geresnę
Austrijos ambasadoriui Flo- nėjusius vadinamųjų gatvės
visuomenę.
Nusikalstamumas
„Rzeczpospolita" penkta- nekalba".
riui bei paragino jį nekonfron- pareiškė, kad straipsnio apie
rian Haug ir vidaus reikalų politikų išpuolius prieš Lietu dienį
išspausdino išsamų
Kiek kitaip į „Lietuvio ka
tuoti ir pripažinti savo klai- buvusį premjerą „Kauno die sumažėjo 20 proc., ir dabar
vos valstybę, jos simbolius,
ministrui Česlovui Blažiui.
straipsnį
„Lietuva
nuo
Suvallendoriaus"
problemą žiūri bu
das,
noje" autorius „su G. Vagno- yra mažiausias per ketvirtį
Laiške ambasadoriui URK mums draugiškas valstybes, kų iki Lydos", kuriame atpa vęs Lenkijos ambasadorius
G. Vagnorius teigė neke- riumi nesikalbėjo, interviu ne- amžiaus. Sukurta milijonai
pirmininkas apgailestavo dėl bei viešus raginimus imtis an sakojamas kalendoriaus turi Lietuvoje Jan Widacki. Laiške
tinąs išeiti iš konservatorių darė ir susitikęs nebuvo", o naujų darbo vietų.
tikonstitucinių veiksmų".
Pasak prezidento, užsienio sprendimo atšaukti Vienos po
nys, perspausdintas žemė populiariam savaitraščiui „Typartijos, tačiau nepaneigė ga- informaciją žurnalistui suteiVytauto Šustausko vado lapis, sukėlęs triukšmą lenkų godnik powszechny" jis asme
kylį
ir
„kaip
valdančiosios
politikoje
svarbiausia
skatinti
Hmybė8, kad gali būti iš jos kęs pats A. Pilipauskas.
vaujamos Lietuvos laisvės są
nims, kurie pasipiktinę kalen
pašalintas.
Jis pareiškė apgailestavimą Rusijos bei Kinijos pastovumą partijos narys" atsiprašė už jungos atstovai, anot A. Ažu žiniasklaidoje.
tai,
kad
„laiku
atvirai
nepaDienraštis spausdina po doriumi, jų „psichinei pusiau
Buvęs premjeras žada ne- „dėl tokio informacijos pateiki- ir demokratiją, neleisti tero
balio, „viešai grasindami lab
kalbį su kalendoriaus sudary svyrai atstatyti siūlo paskaity
pasitraukti iš aktyvios politi- mo būdo", kai A. Pilipausko
daringo Vienos pokylio Vil
toja Danute Balsyte, kuri ste ti Lenkijoje išleistą „Vilniaus
kos, nors ir jaučia spaudimą žodžiai buvo įdėti į G. Vagnoniaus rotušėje organizato
bisi jos leidinio sukeltomis kalendorių".
tai padaryti. Jis taip pat keti- riaus lūpas. Kartu A. Pilipausriams, pasisakė prieš paramą
„Jame yra prieškarinės Vil
emocijomis, nes kalendorius,
na dalyvauti rudenį vyk- kas sakė, jog „G. Vagnorius
neįgaliems vaikams, prieš eunijos
žemėlapis, taip pat 'LuPalanga,
gruodžio
26
d.
dėjęs
laivą
nutempti
iki
sausio
pasak jos, „nukopijuotas nuo
siančiuose Seimo rinkimuose, neturi priekaištų dėl straipsropietiškus labdaros telkimo
paškos'
būrio nuotrauka, kurį
pabaigos,
tačiau
gelbėjimo
(BNS)
—
Palangos
paplūdimy
lenkų
kalba
išleisto
„Vilniaus
G. Vagnoriaus nuomone, dar nio turinio ar atskirų teigibūdus, tuo pačiu įžeisdami
lietuviai
sieja ne su Armijos
darbų
taip
ir
nepradėjo.
je
įstrigusio
motorlaivio
„Seišeimos
kalendoriaus",
kurį
nu
anksti daryti išvadas apie nių". „Tačiau G. Vagnorius padraugišką mums Austrijos
Krajovvos
didvyriškumu, o su
Laivo
savininkai
nutraukė
nes"
šeimininkai
trečiadienį
sipirko
knygyne
netoli
Arkika
premjero Andriaus Kubiliaus geidaja, kad žurnalistai būtų
valstybę ir jos ambasadorių
civilių
lietuvių
žudynėmis Du
su
juo
sutartį,
nes
laivas
vis
pradėjo
laivo
nutempimo
nuo
tedros".
D.
Balsytės
nuomone,
veiklą, nes nuo vyriausybės tikslūs ir įvardytų tikrąjį, o ne
Lietuvoje".
bingiuose.
Yra
taip pat visas
giliau
smenga
į
smėlį.
Laivo
„lenkų, baltarusių ir lietuvių
darbo pradžios nepraėjo ir 100 tariamąjį pašnekovą", sakė A. seklumos darbus.
Seimo
URK
vadovas
prašo
skriaudų
sąrašas,
kurias len
savininkas
Juozas
Maziliaus
Įjungus suremontuotus lai
protestai yra dirbtinai sukelti,
dienų. A. Kubiliaus ministrų Pilipauskas, buvęs premjero
Č.
Blažį
imtis
visų
įmanomų
kai
patyrė
iš
lietuvių",
rašo J.
kas
teigė,
kad
kol
kas
nežino,
o juos suorganizavo juodoji
kabineto šimtadienis bus va- G. Vagnoriaus atstovas spau- vo variklius, sraigtais bando
ma išjudinti ir išplauti smėlį, kada laivas bus nutemptas. priemonių, kad teisėsaugos in mafija", tačiau sutiko su tuo, Widacki.
sario viduryje.
dai.
Buvęs ambasadorius stebisi
esantį po laivu, ir taip jį bent Visų pirma, pasak jo, reikia stitucijos „deramai įvertintų" jog žodžiai „laikinai okupuotos
Jo
teigimu.
G.
Vagnorius
kiek išsilaisvinti iš smėlio išplauti smėlį iš po laivo, ir jei minėtus veiksmus ir ateityje etninės lietuvių žemės" yra Lenkijos užsienio reikalų mi
* Populiariausia konser
tai pavyks, tada teks į pagalbą būtų užkirstas kelias pana „per aštrūs".
nistro Bronislaw Geremek rei
vatorių politikė, vienintelė buvo labai užimtas, asme gniaužtų.
niškai
su
žurnalistu
susitikti
moteris vyriausybėje — socia
Anksčiau už vieną JAV do telktis vilkikus, kurie laivą šiems reiškiniams.
Lietuvos Seimo narys Janas kalavimu uždrausti „Lietu
• Antradieni į Vilniaus Mincevičius, kuris buvo vie vio kalendorių" pardavinėti.
linės apsaugos ir darbo mi negalėjo, todėl įgaliojo savo lerį laivą nusipirkę jo savinin ištemptų į gilesnius vandenis.
nistrė Irena Degutienė rimtai padėjėją perduoti savo nuo- kai tikėjosi, kad jūroje įtvir Šie darbai gali kainuoti iki oro uosto pasienio kontrolės nas triukšmo dėl kalendoriaus „Keistas tai reikalavimas —
punktą (PKP) iš Vakarų Euro pradininkų, laikraščiui sakė, nes kaip demokratinėje val
galvoja apie pasitraukimą iš statą,
tinus inkarą ir iš laivo po tru 100,000 dolerių.
„Kauno dienos" korespon- putį vyniojant lyną, laivas
aktyvios politikos, tvirtina
Norvegų laivui „Seines" pos valstybių grąžinti 8 Lietu jog „Lietuvio kalendorius" stybėje be teismo nuospren
„Kauno diena" (01.27). Anot dentas Vilniuje Stasys Guda- pats save būtų nutempęs. Šį 1999 m. gruodžio 4-ąją, siau vos piliečiai. Iš Frankurto dėl nėra didelė problema, nes tai džio iš privataus knygyno gali
dienraščio.ji nežada dalyvauti v i c i u s s a k e P° pokalbio su A planą ketino įgyvendinti pa čiant audrai, pakeliui į uostą nelegalaus darbo grąžinti ke greičiau „asmeninis ponios ma paimti knygą ar kalendo
rių, išleistą privačios firmos,
pavasarį rengiamuose savival Pilipausku vakare susisiekęs langiškis racionalizatorius Do sugedo variklis, ir laivas buvo turi kėdainiečiai ir du kaunie
dybių rinkimuose ir svarsto, telefonu su G. Vagnoriumi ir natas Ramanauskas, pasiža- nublokštas į seklumą už kelių čiai. 28 metų alytiškis, dirbęs tų kariškiams, kurie į Nidą nors kenksmingą ir kvailoką
ar verta kandidatuoti į Seimo suderinęs straipsnyje skelbia
šimtų metrų nuo tilto į jūrą. žemės ūkio darbus, sugrąžin keliasi išminuoti rastų sprog — kaip šiuo atveju? Ar tai
nares rudenį. Ministrė nuste mas G. Vagnoriaus mintis. centras, pavaldus Socialinės Vėjo nešamas laivas užkliudė tas iš Prancūzijos. Iš Austrijos menų. Gali būti, kad jei nebus reiškia, kad jeigu lietuviai
bo pamačiusi spaudos prane Tačiau A. Pilipauskas teigė, apsaugos ir darbo ministerijai, Palangos tiltą, į kurį atsitren per Maskvą grąžintas 20 metų gauta lėšų, išminuotojai pavo neįves cenzūros, tai neremšimus apie tai, kad ji yra „rea kad tokio „derinimo skam ir Lietuvos Raudonojo Kry kė tris kartus ir ji aplaužė.
kaunietis. Po apklausos visi jingus radinius bus priversti sime jų siekių įstoti į NATO?",
bučio"
nebuvę*
klausia J. V/idacki.
žiaus
draugija,
kuri
įsiparei
liausia kandidatė į Tėvynės
Laivo savininkui atsakius piliečiai paleisti. Šių metų palikti likimo valiai. Dabar
gojo
organizuoti
ir
teikti
teisi
sąjungos (Lietuvos konserva
laivo, jo draudėjai ieškojo pir sausį iš Vakarų Europos ir galiojantis įstatymas nesutei
KALENDORIUS
* Vilniuje buvo pasirašy nę pagalbą užsieniečiams, pa kėjo ir naujo šeimininko, ir Skandinavuos valstybių jau kia teisės kariškiams keltis
torių) kandidatų sąrašo lyde
res Savivaldybės tarybos rin ta sutartis, garantuojanti, teikusiems prašymus Lietu laivas buvo parduotas už sim sugrąžinta 118 Lietuvos pilie nemokamai, todėl ministerija
Sausio 29 d.: Aivaras, Girkantas,
kimuose Vilniuje". „Oficialiai kad nemokamai bus teikiama voje gauti pabėgėlio statusą. bolinę 1JAV dol. kainą.
čių. Pagrindinės grąžinimo negali pritarti ir tam, kad AB Pranciškus, Sulpicijus, Valerijonas,
tai niekur nebuvo svarstoma teisinė pagalba užsieniečiams, Pabėgėlių . priėmimo centras
Prieš 28 metus statyto 50 priežastys — nelegalus darbas „Smiltynės perkėla" darytų Valerijus, Žibute.
įsipareigojo
kompensavimui
ir manęs
niekas
apie
tai
ne
_
pateikusiems
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klausė. O jeigu paklaustų, aš voje gauti pabėgėlio statusą, už teisinę pagalbą per metus lės motorlaivio vertė siekia
* Susisiekimo ministeri siūloma padengti pačių užsa Jacintą, Liudvika (Liuda), Martyna,
atsakyčiau neigiamai", tvirti- Bendradarbiavimo sutartį pa- draugijai skirti 35,000 litų. apie 150,000 dolenu.
IEIU) Milgaudas, Nikodemas, Sabina.
ja atsisako suteikti lengva- kovų lėšomis.
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no I. Degutienė.
atuo sirašė Pabėgėlių priėmimo

Pagrindinės partijos skelbia
vienybę dėl stojimo į NATO

Gediminas Vagnorius negaili
priekaištų savo partiečiams

A m e r i k o s prezidentas žadėjo
g r a ž e s n ę ateiti

Dėl sužlugdyto Vienos pokylio —
Lietuvos atsiprašymas

Lenkijos spauda nerimsta dėl
„Lietuvio kalendoriaus"

Pradėti pajūryje įstrigusio laivo
gelbėjimo darbai
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1/2 metų
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(UJŠ.) $115.00
$65.00
Tik šeštadienio laida:
$33.00
$45.00
JAV
$60.00
$38.00
$50.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
Uiaakant į Lietuvą:
$250.00
Oro paštu
$600.00
$55.00
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$85.00
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Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

SĖKMINGI ŽIEMOS KURSAI
Dar neperžengus slenksčio į žavėti. Toliau kalbėjusi daknaujuosius jubiliejinius me- tarė Šeštokienė įrodė, kad lie
tus, sėkmingai baigėsi pasku- tuviškas jaunimas skiriasi
tinieji šimtmečio moksleivių nuo paauglių Amerikos moateitininkų žiemos kursai kyklose. Ji išsamiai aiškino
Dainavoje. Dėka kursų orga- žalingas pasekmes, kurių vi- Los Angeles ateitininkai, nuo ASS iki J A S n a r i ų , renkasi p a s dr. Brinkį, n u o to laiko, kai jis šiuos „ r ū m u s " įsi
gijo, gal j a u 26 ar 27 metai.
nizatorių, Birutės Bublienės sada galima išvengti, jei gyveir Vėjo Liulevičiaus, maždaug ni protingai. Apie gyvenimo ir
lius pasidalino savo paties is
PRADŽIUGINOME VAIKUS IR PATYS
40 jaunuolių susitiko pasi- pastatų statybas mus apšvietė
torija su mumis. Jis papasako
klausyti paskaitų, pasidalinti Vytas Žemaitaitis, o jei kas
DŽIAUGIAMĖS
jo, kaip jo gyvenimas nukrypo
mintimis ir patirtimi, visa tai primiršo ateitininkų ar Lietu
Gargždų ateitininkai kas dar kartą su didžiausiu
nuo tikrojo kelio ir kaip jis po
pakeliui j gilesnį savęs paži vos istorijos kai kuriuos pus to sugrįžo atgal. Mūsų kalbė met šiaip kada nors ar šven džiaugsmu ištiesėme ranką
nimą ir supratimą kaip kiek lapius, tai visas abejones tojas, norėdamas mums padėti čių progomis aplanko vienišus šiems mažutėliams ir, palikę
vienas asmuo gali paveikti išsklaidė paskaitininkas dr. pavaizdavo ir paaiškino, koks Laugalių pensionate gyvenan jų veiduose po lašą džiaugs
Audrius Polikaitis. Kai tokie
savo aplinką.
buvo ir jo planas pokalbyje su čius senelius. Jie visada mus mo, iškeliavome patys jausda
Siunčiant kursų, pavadintų protingi ir apsišvietę žmonės Dievu.
pasitinka su šypsena veide, mi, kad buvome tiems vai
„Per tiltus, kalnus ir tunelius kalba ir moko jaunimą, tam
kams reikalingi ir tai mus
laukia kada vėl ateisime.
Po
pietų
išgirdome
apie
Ai
į trečiąjį tūkstantmetį" laik tikri jų darbo vaisiai visuomet dos istoriją. Šiai merginai nu
Tačiau šios šilumos ir mei džiugino.
raštėlį Birutė pridėtame laiš anksčiau ar vėliau pasirodo. silpo kairioji koja ir dešinė lės trokšta ne tik suaugusieji,
Dar ilgai savo akyse matė
ke rašė: „...Negaliu atsižavėti Jų dalinimasis gausiomis ži- ranka. Vis dėlto ji sugebėjo jos trūksta ir specialiame vai me tuos vaikelius, kurių šir
mūsų jaunimu, dalyvavusiu niomis, patirtimi ir naudin- grįžti į darbą ir gyventi pilną kų darželyje „Naminukas" gy deles pripildėme nors trumpa
kursuose... man tikrai teikė gaiš patarimais neleidžia pa- gyvenimą.
Padrąsinti
ir venantiems vaikams, našlai laikės laimės ir džiaugsmo.
viltį, kad Ateitininkų sąjūdis miršti, kuo mūsų maža tauta įkvėpti šitos istorijos iš popie čiams, netekusiems tėvų glo
Sandra Basanavičiūtė,
dar ilgai gyvuos, tol, kol dar ypatinga, išsiskirianti iš kitų, riaus kirpome savo kryžius, bos. Taigi turėdami laisvo lai
Gargždų Šv. Arkangelo My
yra tokių, kaip dalyvavusieji padeda geriau pažinti save kur užrašėme savo problemas ko, kartais per atostogas, ne
kolo ateitininkų kuopos valdy
šiais metais! Galima sakyti, kaip žmogų ir kaip ateitinin ir stiprybes.
pamirštame 5 ių mažutėlių ap
bos
pirmininkė, 11 klasės mo
kad jų šūkis buvo: „MES for ką.
Vėliau girdėjome Rimą Poli- lankyti.
kinė.
muosime pasaulį savo idea Pagaliau vakare atėjo l i e  kaityte, kuri pasakojo apie
Norėdami suteikti kitiems
lais, savybėmis ir tikėjimu, o tuviško žodžio" valandėlė. La kelią į šventumą. Išvardinome džiaugsmo ir laimės, Gargždų
GEDAS M. GRIMS, MD
bai vertinga yra prisiminti savo šventus žmones, perėjo ateitininkai nusprendė šią ke
ne pasaulis formuos mus!"
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
Audros Bielskutės nupieštas mūsų senolių pasakas, mįsles me bandymą ant grindų. Vė lionę surengti sausio pirmo
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
laikraštėlio viršelis, žodžiu ir ir patarles, kurios moko senų- liau išvardinome savybes, ku mis dienomis.
Aurora MedtcaJ Center
paveikslu pateikia kursų tu- jų papročių ir gyvenimo tradi- rių reikia tapti šventuoju.
Atvykus į šį darželį, mus iš 10400 75 S t Kenoeha, Wl 53142
(414) 697 6990
rinį. Tadas Keizeris, Violeta cijų, parodo lietuvių iškalbą ir Rima pasidalino savo įspū karto pasitiko mažų vaikų pil
Pukšnytė ir Rūta Pentioki- vaizduotę, naudingai pataria, džiais apie savo darbą ir para nos lūkesčio akelės. Trokšda
naitė, iš Lietuvos Jėzuitų gim- Prisiminus Vincą Kudirką, jo gino mus siekti idealų.
Asta M. Astrauskas, MD
mi suteikti jiems taip trūks
nazijų šiais mokslo metais at- nuopelnus tėvynei ir gražųjį
Vaikų gydytoja
tamos
šilumos
ir
džiaugsmo,
Prieš vakarienę rašėme į
vykę į JAV mokytis, bendrai himną, bei išgirdus nuostabių „Dainavos" laikraštėlį. Po va kartu atsjvedėme ir Kalėdų naujai prisijungusi prie vienos
aprašo kursus. Kiti kursantai žodžių apie šį labai gerbiamą karienės diskutavome. Kalbė senelį. D a i l ė s , žaidimai bei geriausių pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathiotis pediatrinės
trumpais rašinėliais atsako į lietuvį, prasidėjo taip gerai jome apie šventumą, apie lais giesmelės pradžiugino ne vie
praktikos. Gydome ir
/airius klausimus ir trumpai žinomos pasakos „Eglė žalčių vą valią ir kitus dalykus.
konsultuojame įvairiais
ną širdutę. Norėdami, kad jie
vaikų ligų klausimais.
ašo įvairiomis temomis: „Ar karalienė" vaidinimas. Buvo
Po sva'rstybų keliavome ke mus ilgiau prisimintų, Kalė
iš gyvenu pilnai?" „Ar jau vi- proga prisiminti turinį, ir, be liais, lipome į kalną, lindome dų senelis vaikams, kurie at->
Palos Pediatrics
sas pasaulis gyvena Kristaus abejo, pasijuokti, nes veikėjai per tunelį ir klausėmės pra- skleidė savo talentus, įteikė
708-923-6300
Chlcago Pediatrics
pavyzdžiu?" „Ką man šie kur- pasižymėjo išradingumu. Die- kalbėlių apie šypsenas, kant po dovanėlę. Na, o tie, kurie
773-582-8600
sai kalba?" „Kodėl atvažiavau nos pabaigą apvainikavo dai- rybę ir pusiausvyrą. Paga dar buvo bailūs zuikeliai, taip
į kursus?" „Kokiais būdais na „Kaip grįžtančius namo liau, atkeliavę į šviesą, klau pat neliko nuskriausti: jie
kalbu su Dievu?" „Kodėl žmo paukščius" ir, žinoma, labos sėmės gražių istorijų, meldė gavo saldainių, kurie tikriau DR. ARVYDAS J.DAIUDE
DANTL) GYDYTOJAS
nės yra pavojinga rizika?" ir nakties palinkėjimas. Tie, ku- mės, ėjome išpažinties. Vaka siai pasaldino jų vaikystę nors
21470 S. Main S t
t.t. Pačių kursantų piešinėliai rie turėjo bent lašelį energi- rą užbaigėme šv. Mišiomis tą dieną.
Mattesaon, IL 60443
užpildo tarpus laikraštėlio jos, sušoko polką ir išsiskirstė žvakių šviesoje. Manau, kad
Įsiamžinę foto nuotraukoje,
Tai. 708-748-0033
tekste, o gale, tam, kad visi į savo kambarius.
Valandos pagal susitarimą
ne vienam šis vakaras paliko
kursantai galėtų palaikyti Baigėsi dar viena nuostabi neišdildomą įspūdį.
DAUA A CĖPĖLĖ, D.D.S.
ryšius vieni su kitais, iš diena Dainavos stovykloje,
DANTŲ GYDYTOJA
Rūta Pentiokinaitė ir Ta
spausdinti namų adresai ir te kur kiekviena akimirka atne
ATEITININKŲ
7915 W. 171 Stdas
Keizeris
rašė
apie
tre
lefonai, bei e-pašto adresai tų, ša kažką gero ir naudingo. Vi
KONGRESUI ARTĖJANT
Tinley Park, IL 60477
čiąją
kursų
dieną:
sų draugystė stiprėja su kiek
kurie juos turi.
708-614-6871
Ateitininkų XIII kongresui
Taigi, išaušo paskutinė pil
Šio šeštadienio laidoje su viena diena ir kiekviena nau
Valandos pagal susitarimą
skaitytojais dalinamės kursų ja pažintis pasiliks mūsų šir noji Dainavos Žiemos kursų artėjant, prašome siųsti pa
DR. E. DECKYS
diena. Kaip įprasta, diena siūlymus dėl dabar galiojan
aprašymu.
dyje ilgam.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
čių AF įstatų redagavimo, pa
prasidėjo
malda,
įspūdžių
daTadas Keizeris pavadinęs Violeta Pukšnytė rašo
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
linimusi ir pirmųjų prakalbų pildymo ir pakeitimo. Turin
Kab. 773-735-4477
savo rašinėlį „Pirma diena: „Antra diena: tuneliai":
tieji galimybę naudotis elek Rez. 708-2464087 arba 708-248-6581
skaitymu.
Visi
nekantriai
lau
Dieną,
kaip
visada,
pradėjo
tiltų kelias" rašo: „Vyrai, lai
6449 S. Putaski Road
troniniu
paštu,
siųskite
kas keltis!" — išgirdau drau me murmėdami, kad reikia kė įdomiųjų paskaitų, taigi, mailto: af@ateitis.lt
Valandos pagal susitarimą
pirmoji
prasidėjo
iškart
po
gišką komendanto Pauliaus keltis iš šiltos lovytės, kai dar
Oro paštu galima siųsti į DR. JANINA JAKSEVlClUS
balsą ir supratau, kad prasi taip norėjosi miegoti. Nusi pusryčių.
Ateitininkų
būstinę adresu:
JOKŠA
Ją pravedė Darius Polikai-,,
dėjo nauja diena nuostabiuose prausę savo veidelius ir apsi
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Laisvės
ai.
13,
Kaunas
3000,
tis.
Diskutavom
iškeltais
Dainavos žiemos kursuose. rengę, nukeliavome į salę, kur
Rez. 708-422-7807
Respublika,
LIPasigirdo draugų balsai, suju garavo pusryčiai. Išgirdome klausimais, kurie buvo susiję Lietuvos
Kab. 773-582-0221
dimas koridoriuose pagyvino kelias prakalbas ir tada vado su ateitimi, gyvenimo tikslais, THUANIA. Siūlymus adre
Valandos susitarus
suokite
Aušrai
Kazlauskaitei.
aplinką. Visi susirinko salėje vai liepė susitvarkyti kamba principais. Visi jungėsi į dis
DR. DAUA JODWAUS
kusijas, pasidalindami savo Ateitininkų federacijos sekre
ir diena prasidėjo su Dievui rėlius.
DANTŲ GYDYTOJA
dėkojančia malda. Smagu bu Po kurio laiko, kaip ir va nuomonėmis bei ankstesnė torei.
15543 W. 127* Str.
vo žiūrėti į aplinkui bestovin kar, keliavome laukan mankš mis patirtimis.
Suite 101
Buvo malonu išgirsti tokį iš
čius, įspūdžiais besidalinan tintis. Tik šį kartą mus pasiti
JEI NORITE BŪTI
Lemom, IL
čius, energija spinduliuojan ko iš dangaus krintantis snie mintingą pasakojimą, bet ne
ŽURNALISTAIS
Tel. 630-243-1010
mažesnį įspūdį padarė ir pas
Valandos susitarus
čius paauglius. O jie ne šiaip gas ir spaudžiantis šaltukas.
sau vaikinai ir merginos, ku Kai jau patogiai sėdėjome kutiniosios kursantų prakal
Jaunųjų Ateitininkų sąjun
D R K. JUČAS
rie norėjo ištrūkti iš namų. savo kėdėse, kunigas Edis Pu bos.
gos centro valdyba skatina vi
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Visi labai išalko, taigi, mūsų sus jaunuosius ateitininkus GYDO ODOS AUGLIUS. 2AJZDAS IR
Mus visus čia esančius jungia trimas mums papasakojo,
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
nepaprastas ryšys — lietuvy kaip įlipti į kalno viršūnę — geroji šeimininkė paruošė rašyti į ..Draugo" ateitinin
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
bė. Dauguma jų gyvena skir priartėti prie Dievo karalys nuostabius pietus po kurių kams skiriamą puslapį. Už
6132 S. Kedzie Ave., Chteaoo
tinguose Jungtinių Amerikos tės. Visų pirma pamatėme buvo laikas, kada galėjome kiekvieną
korespondenciją, 773-7784)969 arfa* 773-489-4441
Valstijų plotuose, bet jie žino, Oną ir Simeoną pagaliau su džiaugtis šviežiai iškritusiu veiklos ar susirinkimo apra
Dr.RUSSELLMILLER
kad jų šaknys yra giliai įsiki laukusius mažojo kūdikėlio sniegu — laisvalaikis.
šymą nariai bus premijuojami
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
busios į juodą Lietuvos, nors Jėzaus. Vėliau sužinojome,
CHIRURGAS
Laisvalaikis grąžino visiems 5 dol. honoraru.
perėmė dr. P. Kisieliaus
ir labai mažos, bet nepapras kokios yra tikėjimo formos ir jėgas. Vadovai tai matydami
praktiką. Vai. rjanarua. arba
tai gražios šalies, dirvą.
ne:pirmd. 1i-7.artrd.9-5,
pabandėme išsiaiškinti, ku sušaukė visus išklausyti pas
treCd. 1 0 4 , panktd. 10-4, kas
riai
iš
jų
priklausome.
Perėjo
talentų
vakarui!
Smagiai
pa
kutiniąją
paskaitą.
Gaila,
Po skanių lietuviškų pusry
antrą M M 10-2.1443 Š. 50
Ave., Cicero, I L
čių, dr. Vėjas Liulevičius pra me per skirtingus žmonių tačiau laikas bėgo greitai ir, sijuokėme, pašokome, užbai
Tel. 708-662-4159.
santykius
su
Dievu.
gėme
vakarą
malda
ir
išsi
kaip
įprasta,
per
kiekvienus
dėjo pirmąją dienos paskaitą
Man įstrigo į atmintį viena
Paulius Gražulis buvo ant MAS Žiemos kursus, atėjo lai skirstėme po kambarius nak
frazė: „Jei tu neformuoji pa rasis paskaitininkas šią pū- kas paskutiniajai oficialiai da ties miegui. Rytojaus dieną
Amber Health Center
visi išsiskirstė su viltimi, kad Stuburo, sąnarių ir raumenį) gydymas.
saulio, pasaulis formuoja ta guotą žiemos dieną. Jis pra liai — suvažiavimui.
chiropraktika.manualinė terapija,
Smagu buvo vėl paragauti kitais metais „Dainavos" žie
ve". Tai gryna tiesa. Visa jo dėjo savo paskaitą paminėda
akupunktūra
kalba buvo kupina nepaprasto mas šv. Augustiną, kuris jau lietuviškų koldūnų, kuriais mos stovykla bus tokia pat
7271 S. Harlem, Bridfevtew. IL
pavykus'
užsidegimo, optimizmo, vilties nystėje buvo nusidėjėlis ir pasisotinę vadovai ir kursan
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
L.Š.
lietuviškai. Valandos susitarus.
ir neabejoju, kad visi buvo su- paskui atsivertė. Po to Pau tai įgijo daugiau vaizduotės

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

DR. PETRAS ŽLrOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

N a m ų tel. 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2
6 7 4 5 W e s t 63rd Street'
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.-6-v.p.p.
Kitomis dienomis — susitarus.

Ramoną C. Marsh. MDSC
Obstetrics & Gynecology

saesai

DR. DOMAS

LAPKUS

Vidaus ir plaučių ligos,

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

15300 VVeet Ave.

Ortand Park
708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgalius

DR. EUGUUS LEUS
AKIU. LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Wa8st S t , Lamo**, IL 80439
1301 Coppemald Ava.. Suite 113,
J08at.IL 60432

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
HickoryHia
Tel. 708 608 2131
Valandos pagal susitarimą

E U G E N E C. DECKER, DOS, P.C.
4 6 4 7 W . 1 0 3 S t , Oak. Lawn, IL
Pirmas apyt su Northwestem u'n-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kafeėti angliškai)

Tel. 708-422-8260
D R JOVITA KERELIS
DANTLĮ GYLTirffttJg
9525 S.79th Ave., Hicfcory Hate, IL

DR. VIUUS MIKAITIS

T e l . (708) 598-8101

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

FAMILY MECMCAL CUNIC
15505-127 St. Lamont H, 60430
Priklauso Palos Communrty Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. 630-257-2265

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Csvtfac Diagnotis, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
K a b . tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PĖTREIKIS
DANTU GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HiBs. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (706) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAŠ, M.D.. &C.

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652
Tai. 773-434-4440
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKJS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS,MD
GREOOPY SUELZLE, MD
Illinois Pain Treatment Institute

m. VILUA miLvrc

Kab. tel. 773-586-3166

Nugaros, sprando, galvos, sąnariM,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo spectaJtotat
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.

www.illinoispain.com

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archar Ave. Sts. 5 ir 6
Cntcago, IL 60638
Tel. 773-229-9985
Valandos pagal susitarimą

ARAS ZUOBA, M.D
INDRĖ RUOAmS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville. IL 60563
Tel. (630) 527-0090
382S Highland Ave.,
Tower 1. Suite 3 C
Downers Grove. IL 60515
Tel. (630) 435-0120

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVeetcheetar, IL 60154
Te). 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-636^622
4 1 4 9 W . 6 3 r d . St.

Tel. 773-735-7709

SURENDERLAL.M.6.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.K1S1EUUS
INKSTU. P0SL6S, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
cvnfvr for H M M I ,

1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

BIRUTĖ LPUMPUnS,
DR. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St, Burbai*, IL
TeL 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNĖTH J. YERKES
DR. MAODALEN BEUCKAS
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St, CNeego, IL
Tat 773-736-5866
4707 S. GHbect, La Grano*. IL
Tai. 708-352-4487

M.D.

Feffow; American Ackdemy of
FamHy Prmcticm
ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 81 et Ave.
947-5279
HOttatt m 48342
Fax
947-6238

jĮĮS.

NUOLĖSTANKEVfCtUTE, HLD.
Board Certrfied, Intemaf Medicine
Valandos jOaų patogumui
Hoty Cross PnifsssJonsJ PevMson
3 8. South
Uthuanian Ptea Ct at Cattomia Ave.
CNcSflo.IL 00829
Tel. 773-471-7879
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Danutė

Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje
Paruošė Eglė PauSkkni

Bindokienš.

Ir
nepradžiugina,
ir nenuliūdina

Šios dienos laidoje spausdi žuoti bendradarbių Vokieti
name „Drauge" pernai vasarą joje, Lietuvoje ir kitur". Tokių
•Dar vienas teisingas li
•Pres. Clinton pristatė
skelbtos skaitytojų pasisa nuolatinių bendradarbių mes
paskutini krašto stovio beralas pasitraukia i i poli
kymų (anketos) suvestinę, pa turime kone kiekviename
pranešimą. Jis kalbėjo apie tikos, būtent — Nebraska
ruoštą mūsų dienraščio leidė krašte, o kiek proginių — sun
mokesčių sumažinimą, griež valstijos senatorius demokra
jų tarybos pirmininko dr. Pet ku besuskaičiuoti.
tesnį šaunamųjų ginklų lei tas Bob Kerrey. Nors jis yra
Atskirai reikėtų kalbėti apie
ro Kisieliaus. „Draugo" 90 m.
dimų įvedimą, naujų skiepų stiprių liberalių pažiūrų, kon
sukakties proga leidėjams kilo pirmąjį puslapį. Taip, jį reda
išradėjams finansinę paramą, servatoriai apgailestauja šį
mintis pasiūlyti skaitytojams guoja jauna redaktorė, nelabai
Kinįjos priėmimą į Pasaulio sprendimą, nes Kerrey laiko
anketą ir sužinoti jų nuomonę. seniai į šį kraštą atvykusi iš
prekybos organizaciją (WTO). mas teisingu politikierių, re
Visi buvo raginami ją užpil Lietuvos (redakcijoje turime ir
Pastebimai, nei vienas Aukš miančiu principus, etiką, tei
dyti, atsiųsti, net nepasira daugiau atvykusių po nepri
čiausiojo teismo teisėjas ne sybę, ne aklai kovojančiu
šant pavardės. Malonu pa klausomybės atkūrimo). Prieš
dalyvavo. Tai pirmas kartas, prieš opoziciją. Nesilaikyda
stebėti, kad nemaža dalis atsi jai įsijungiant į redakciją,
kad taip atsitiktų per 15 mas savo partijos linijos, Ker
liepusiųjų nepanorėjo užlįsti „Draugo" pirmąjį, politinių ži
rey yra pripažinęs, kad prez.
metų. (WSJ)
už anonimiškumo uždangos, nių, puslapį redagavo nemažai
bet savo mintis išdėstė tiesiai kitų redaktorių. Kai kurie bu
•Clinton skandalų tyri Clinton yra „nepaprastai ge
šviesiai. Redakcija tuo visai vo labai kompetentingi, kai
mai dar nepasibaigė. Buvu ras melagis!" Prezidento pa
šalinimo
teismo
metu
Kerrey,
nesistebi, nes su savo skaity kurie, deja, ne, tad ir medžia
Sukilėliai Klaipėdos miesto prakražtyje 1923 m. sausio 15 d. Nuotr. V. Freimano
si National Security Council
drauge
su
demokratais
sena
tojais (labai didele jų dalimi) ga tame puslapyje ne visuo
pareigūnė Deborah Perroy
• Lietuvos šeimose yra manoma, kad labiausiai nuo turi artimą ryšį: žmonės žino, met buvo galima džiaugtis,
toriais
Moynihan
ir
Lieber•Rusijos
prez.
P
u
t
i
n
pra
liudijo apie nelegalumus, gra
labai išplitęs fizinis ir psi smurto kenčia vaikai, tačiau kad bus išklausyti, jei turės tačiau į juos nebuvo laidoma
sinimus, susijusius su „File- man pasmerkė Clinton už dėjo sumažinti optimizmą
melavimą
prisiekus,
nors
jie
apie Čečėnijos karą. Rusijos chinis smurtas prieš moteris, statistika rodo, kad moterys nusiskundimų, bus padėkota tokiomis nemaloniomis užuo
gate" skandalu. Perroy aiški
nepritarė
pašalinimui.
Iš
mi
oficialus
(nuo rugp. mėn.) teigia Vilniaus moterų namų nuo prievartos ir smurto ken už gerą žodį ir bendradarbia minomis, kaip daroma dabar.
no, kad bedirbant Baltuosiuo
nėtų
trijų,
tik
sen.
Lieberman
žuvusiųjų
kareivių skaičių — Krizių centro direktorė Lilija čia kelis kartus dažniau. IBNS> vimą, atsiprašyta už pasitai Kodėl? Ar dėl to, kad jie buvo
se rūmuose netikėtai užtiko
pasilieka.
(WSJ)
1173;
rusų
kareivių motinų Vasiliauskienė. Ji teigė, kad * Vyriausybė iki šių metų kiusias klaidas... Tokia yra „mūsiškiai", o dabartinė re
du Clinton vyriausybės parei
komiteto
nustatytas
žuvusiųjų smurtas prieš moteris yra vie gruodžio 1 d. n u t a r ė nepar
daktorė iš Lietuvos? Kiek re
gūnus, (Robert Manzanares ir
•Vokietijos krikščionys skaičius — 3,000 ir 6,000 nas pagrindinių žmogaus tei duoti 5.7 mln. litų vertės 1990 „Draugo" redakcijos linija, to
kia jos kasdienybe, todėl tai, dakcija girdi, ypač iš kitų, toli
jo padėjėją), peržiūrint slap demokratai bijo, kad didė
metų blokados fondo turto, kas įrašyta į anketas, mus mesnių vietovių, skaitytojai
sužeistųjų.
Pranešama,
kad
sių
pažeidimų.
Tuo
ji
aiškina
tus duomenis apie Bush ir jantis finansinis skandalas,
nes dabar tai būtų nenaudin ypatingai nenustebino ir ne pirmuoju puslapiu patenkinti,
Reagan vyriausybių pareigū įveliantis Kohl ir kitus parti rusų kariuomenė nėra karui ir faktą, kad apie 70 proc. sky
ga.
(Elta) nuliūdino.
nes tai vienintelis patikimas
nus ir patarėjus. Tie duome jos pareigūnus, gali jiems kai atitinkamai pasiruošusi ir rybų pareiškėjų yra moterys.
tiek
stinga
pinigų,
kad
čečė
būdas
gauti žinių iš Lietuvos
*
Šių
metų
pradžioje
Lie
L.
Vasiliauskienė
apgailesta
nys normaliai laikomi užra nuoti 18.5 mln. dol. Atrodo,
Gaila, kad iš kelių tūkstan (ne visi turi internetus, ne visi
nai
bet
kur
gali
iš
rusų
vie
tuvoje
gyveno
3.699
m
l
n
.
vo,
kad
visuomenė
dar
nesu
kinti ir tik CIA turi teisę juos kad ir Prancūzija į skandalą
netų nusipirkti reikmenų.
vokia, jog smurtas prieš mote žmonių. Nuo 1992 m. gyvento čių dienraščio skaitytojų anke girdi radijo laidas iš Vilniaus).
peržiūrėti. Clinton kritikai įvelta. (WSJ)
Galbūt verta paminėti, kad
Tuo tarpu Putin pranešė, ris Lietuvoje taip smarkiai pa jų sumažėjo 48,000, arba 1.3 tas užpildė mažiau negu du
įtaria, kad duomenys apie res
šimtai. Ar tai reiškia, kad at ne vien „Draugas" pernai
•Ecuador vyriausybė su kad šiais metais Rusijos ka plitęs. Pasak jos, iki šiol buvo procento.
(Eita)
publikonus buvo surinkti šan
siliepė tik tie, kurie kažkuo mėgino artimiau susirišti su
laikė šimtus karininkų riuomenė pirks 50% daugiau
tažo tikslams. Kai netrukus
nepatenkinti, o „tylioji daugu skaitytojais ir per anketos at
u i jų vaidmenį praėjusios ginklų negu praėjusiais. JAV
po šio įvykio Manzanares bu
ma" yra dienraščiu patenkinta sakymus nustatyti ateities
savaitės prezidento Mahuad Valstybės sekretorė Albright
vo paskirtas jos viršininku,
ir nematė reikalo anketos už gaires. Tai darė ir „Tėviškės
nuvertime. Krašto valdžią vyksta į Maskvą pasitari
Deborah Perroy nutarė atsis
pildyti?
perėmė viceprezidentas Gus mams, o Dūma Putinui nebe
žiburiai" Kanadoje. 1999 m.
tatydinti. Pasak Perroy, tuo
Dr. Kisielius gražiai suveda spalio 12 d. vedamajame pa
tavo Noboa ir paskyrė finansų sipriešina ir toliau susiren
metu Ą\ buvo Baltųjų rūmų
anketos duomenis ir net iš tos teikiami kai kurie duomenys
ministrą, kuris tada dolerius ka. (WSJ)
grasinama, kad jeigu atsista
saujelės skaitytojų ryškėja, iš tos anketos. Rezultatai la
įvesti kaip krašto valiutą.
tydins, ji „bus neteisingai ap
•Sudane
prezidentas
pa
kad „Draugas" didžiąją jų dalį bai panašūs į „Draugo" suves
(WSJ)
kaltinama ir apšmeižiama,
šalino
10
ministru
ir
25
val
patenkina. Suprantama, vi tinę. Visų pirma, nedaug skai
•Ruandoje
Jungtinių
kad sugadinti (jos) reputaci
stijų
gubernatorius,
žadė
siems ir visuomet įtikti ne tytojų (tik apie 8.5 proc.) tei
ją". Anksčiau kita buvusi Bal Tautų genocido teismas damas jų vietose paskirti savo
įmanoma. Juo labiau, kad kar kėsi atsakyti, bet „leidėjams
tųjų rūmų darbuotoja, kom nuteisė fabriko viršininką šalininkus. Tuo tarpu krašte
tais žmonės, rašantys straips buvo svarbu sužinoti, jog ben
Alfred
Musema
kalėti
iki
gy
piuterio specialistė Sheryl
toliau vyksta vienas iš pasau
nius ar laiškus, turi tikslą su dras laikraščiu pasitenkinimo
vos
galvos
ui
vadovavimą
HaU liudijo, kad buvo grasi
lio žiauriausių genocidų prieš
vesti su kažkuo sąskaitas, lygis buvo gana didelis. Buvo
Tutsi
žudynėse.
Tai
septintas
nama, nes nesutiko įvykdyti
pietuose gyvenančius krikš
save pernelyg dažnai ir daug pateikta įvairių siūlymų, ku
nelegalumų, susijusių su teismo sprendimas šiuo reika čionis. Vakarų pasaulis į tai
reklamuoti, vartoti piktą, ne rių ne visi įmanomi ar priimti
Clinton-Gore
perrinkimo lu. (WSJ)
nekreipia dėmesio. (WSJ)
mandagų, įžeidžiantį stilių. ni", rašoma straipsnyje (pa
•Kinijoje iškilo 10 mili
Redakcija turi daryti atranką našiai, kaip ir „Draugo" atve
kampanija. Hali buvo vėliau jardų doL korupcijos skan
•Praėjo 27 metai n u o
savo nuožiūra, bet, kaip pa ju). „Buvo pateikta gerų ir
pasalinta. (Wash. Times)
dalas, įveliantis aukštus aborto legalizavimo JAVprastai, tos rūšies asmenys įdomių minčių pakeitimams,
•Madride maždaug 1.1 pareigūnus, kurie vertėsi ose. Į Vašingtoną susirinko
pirmieji garsiai šaukia: „Cen tačiau labiausiai varžanti tik
milijonas ispanų demons kontrabanda. Vašingtone Pen demonstratoriai iš arti ir toli
zūra!"
rovė, yra finansinė. Nuo pat
travo priei Basque atsis tagono ir Valstybės dept. pa (kai kurie iš Prancūzijos), pro
Vieniems
tie
patys
straips
įsteigimo laikraštis dirba su
kyrėlių sprendimą nutrauk reigūnų susitikimas su svar testuoti prieš Aukščiausiojo
niai
ar
skyriai
patinka,
kiti
ribotu tarnautojų, bendradar
ti 14 mėn. ilgumo paliaubas ir biu kinų generolu bei prezi teismo sprendimą, legalizuoti
juos
peikia.
I
r
tai
labai
gerai,
bių ir redaktorių skaičiumi. Iš
toliau tęsti puolimus. Ma dento Clinton agitavūnas už abortą. Prez. Clinton pakarto
nes
„Drauge"
tikrai
yra
daug
to išplaukia faktas, kad bet
dride gruodžio pradžioje spro Kinijos priėmimą į WTO susi jo savo paramą aborto tei
įvairios
medžiagos
ir
galima
kokių pokyčių raida bus itin
gimo metu žuvo karininkas. laukė nemažai kritikos. Tei sėms. Vašingtone iš New Yorpasirinkti,
o
pro
nepatinka
lėta..." Su tuo ir ..Draugo" re
ko
atvykęs
kardinolas
John
giama, kad Vašingtonas tyli
(WSJ)
mus — praeiti užmerktomis dakcijai, ir leidėjams reikia
CConnor
kalbėjo
apie
Ameri
•Guatemaloje netrukus apie Kinijoje vykstančius
akimis. J u k ne kiekvieną sutikti. Iš savo pusės redakci
po naujo prezidento rin- žmonių teisių pažeidimus, t.y. kos mirties kultą ir pagrin
straipsnį skaitome, ne kiek ja dėkoja visiems, užpildžiu
kimų trys kareiviai buvo privalomus abortus, naujagi- dinės žiniasklaidos bei popuviena
nuotrauka gėrimės ir siems anketą, ir dar kartą
sulaikyti už 1998 m. įvykusį mių mergaičių
žudymus, liaros kultūros pritarimą šiam
amerikietiškame
laikraštyje. kviečia bendradarbiauti, pa
katalikų vyskupo nužudymą, krikščionių ir kitų persekioji- kultui. Aukščiausias teismas
Atrodo,
kad
kai
kurie
atsakiu laikyti tiesiogį ryšį, nepaisant,
Įtariama, kad naujas prezi- mus ir pan., nes verslas su yra sutikęs pavasarį spręsti
sieji
nelabai
atidžiai
skaito ar kas nori pabarti, ar pagirti.
dentas stengsis žmogžudystę Kinija yTa per daug pelnin- bylą, susijusią, su valstijų
„Draugą",
nes
siūlo
„užangateise varžyti abortus. (EWTN)
Klaipėdos sukilėliai 1923 m. sausio 15 d. Nuotr. V. Freimano
išspręsti. (WSJ)
gas. (WND, WSJ)
Ji, Elena, klausydavosi mano išvedžiojimų labai ra
miai, nepaprastai kantriai, pagarbiai.
Elenutė pasižymėjo rašytojos Lazdynų Pelėdos žo
džius: „Auksas ir deimantas turi per ugnį pereiti, kol
pasidaro skaistūs". Ir žmogus, per vargus perėjęs,
tampa tikru žmogumi.
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Ir pirmasis Elenutės dienoraščio puslapis baigiasi
Nr.6
žodžiais:
„Viskam ateis pabaiga, bet Dievo žodžiui ne
(Tęsinys)
Rgg jį n 0 ; a r kitaip jis būtų dar nu
bus
pabaigos".
Praeis ir įvairios neteisybės, o Tiesos —
gyvenęs apie 40 metų ir miręs sava mirtimi lovoje, ar
„NIEKAS MANĖS NEPAŽEMINS..."
Dievo žodis pasiliks tvirtas. Meile, Viltis, Tikėjimas —
nebūtų su juo atsitikę taip, kaip atsitiko su vyresniuo
Aurelija Stanevičiūtė-Onaitienė
trys pagrindiniai įstatymai. Kas mano, kad laimė
ju broliu Kaziu. Jį su „padvada" irgi rekvizavo dar Pir
Pirmą
kartą
pamačiau
Elenutę
gal
penkerių
me
prašmatniame gyvenime, skaudžiai apsirinka, tokiam
mojo pasaulinio karo pabaigoje kažkokie besitraukian
bus sunku žengti per šią ašarų pakalnę.
tukų.
Tai
buvo
labai
tyli,
nestiprios
sveikatos
mer
tys kareiviai. Namo daugiau negrįžo, ir niekas nesu
gaitė.
Vėliau
mergaitę
operavo
dėl
pūlinio
kakle,
tai
ji
Karo metu Elenutė atvyko pas mane, padėjo man su
žinojo, kur ilsisi jo kauleliai.
Išties ilga mirties pradalgė. Juk ir trečias brolis Jo negalavo ausim. Visada buvo kantri, paklusni, su ra vaikais atsikraustyti į jos šeimą. Čia ir pragyvenome
nas, caro kariuomenės raitelis, tėviškėn jau negrįžo- mia, nuolankia šypsenėle, labai kukli, protinga mer gal porą savaičių, slėpdavomės po namu iškastoj duo
bėj, o smarkiai šaudant, bombarduojant Elenutė lydė
Teliko tik sena nuotrauka su įrašu kitoje pusėje: gaitė. Buvau dvylika metų už ją vyresnė. Vėliau išvy
kau
iš
Kauno,
sukūriau
šeimą,
auginau
vaikus,
retai
davo mane su vaikais į bendrą slėptuvę, į bu v. karišką
„Jonas Žukas. 31 sausio 1915 m., Vladivostokas. Gerai
didelį bunkerį, kur susirinkdavo daug žmonių. Visada
atminčiai seserims". O praėjus trims dešimtims metų, būdavau Kaune.
Vokiečių okupacijos metu susitikinėjau su Elenutė, stengėsi man padėti — panešdavo trečių metų sūnelį,
šis amžinai besotis Rytų Gargantiua pasiima ir tėvo
nes tada vėl gyvenau Kaune. Ji buvo jau abiturientė paieškodavo man vietos slėptuvėje, palaikydavo vai
gyvybę...
Tą nelemtą 1944 m. sausio vakarą nežinia, kodėl — miela, simpatiška, graži vidutinio ūgio mergina, kelį... Nieko neteko jos prašyti —ji tyliai, greitai, vik
riai pagelbėdavo. Džiaugiausi ja. Visada su pagarba
mano sesuo Elena, tarsi nujausdama artėjančią mirtį, stipraus kūno sudėjimo, didelių išraiškingų akių, labai
minėjau ją!
sumanė nueiti nakvoti į Muravą pas tetą Zosę. Buvo gražios, mielos šypsenos, labai gražaus elgesio. Ypa
jau tamsu, tad tėvai jai nepritarė. O mirtis is tos pa tingai miela buvo bendrauti su ja. Pasižymėjo atidu
Ir koks siaubas apėmė mane, kai sužinojau apie jos
mu, pagarba vyresniesiems, įdėmiai klausydavosi pa
čios Muravos jau sėlino link mūsų namelio.
ir nedaug vyresnės — jos puikios, gražios, geros te
tarimų apie kilnius gyvenimo uždavinius. Ją pačią
Po tos nakties motina dažnai apsiverkdavo, prisi
tulės Stasės Žukaitės mirtį!!! Mačiau lavoninėj suža
nuo paauglystės ypač stipriai paviliojo aukštų gyveni
mindama tą siaubo naktį Elenos ištartus žodžius, kal
lotą šūviu Elenutės veidą — brangų veidą mergaitės,
mo idealų siekis. Dalinausi su Elenutė savo siekimais
tindavo save, kodėl nepritarė dukters sumanymui nedaug žadėjusios mūsų vaikučių naudai. Ji jau buvo
ir džiaugiausi minčių atitikimu. Turėjau nemažai
nakvoti namie, kodėl, kai banditai ją išvedė, nebėgo iš
kvalifikuota pedagogė ir turėjo vykti į darbo paskyri
Swett Mardeno ir kitų autorių auklėjimo knygų, skoli
paskos, nemaldavo budelių pasigailėjimo ar neužstojo
mo vietą.
nau jas skaityti Elenai. Ilgai pasakodavau jai apie
jos. Savo moteriška auka motina išgelbėjo mūsų šei
Elenutės veidas buvo visai ramus.
šeimos gyvenimo idealus, pasiaukojimą kilniam, tau
mos gyvybę, o Elenutė apsigynė nuo prievartautojų sa
Namuose viską žinojo apie jos pasiaukojančią mirtį.
riam vaikų auklėjimui.
vo mirtimi. Taip, lemtis yra lemtis, ir niekas jau ne

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS

galėjo jos pakeisti. Visada, menu, prie motinos lovos
kabodavo Elenos portretas. Ji ir mirė, nukreipusi pa
maldų žvilgsnį į dukters atvaizdą. Gal išsipildys tąsyk
jos ištarti žodžiai:
- Česlovai, dar minėsi mano žodį, ateis laikas ir Tie
sa vis tiek nugalės. Ten, kur buvo nužudytos mūsų
merginos, bus pastatytas paminklas...

Seimą buvo tarsi sukaustęs tas kruvinas siaubas. Be
to, Spirgevičius dar ir apiplėšė tie naktiniai baisūnai.
Laidotuvės Kauno kapinėse buvo labai iškilmingos,
visi jautė didžiulę pagarbą mergaitėms lietuvėms, mir
ties kaina išsaugojusioms savo garbę.
Apie Stasės Žukaitės mirtį man liudijo žymiai už ją
vyresnė bičiulė Jadvyga M. Ji sakė. kad užpuolėjai
norėjo išniekinti Stasę, bet ji ištrūkusi ir pabėgusi...
Tada jai įkandin paleido šūvius į kojas. Stasė parkrito
darže. Banditai tuosyk paleido šūvius į galvą...
Nuošalioje Kauno gatvėje stovėjo darbščios Spirgevičių šeimos namas. Cia pat didelis sodas, daržas. Ne
laimė į šį namą atslinko 1944 metų sausio 3 dieną.
Šeimoje už stalo buvo abu tėvai ir dvi dukros; 14 ir 19
metų. Prie vyresnės dukros Elenutės pristojo vienas
vyriškis, nutempė ją į jos kambarėlį, bet mergina iš
ten išsiveržė. Atvykėliai, susirinkę, kas buvo branges
nio namuose, po ilgo „svečiavimosi" prie stalo, nedavė
ramybės jaunai merginai. Ji pasakė: „Geriau mirti!" ir
peržegnojo šeimyną...
Elena buvo labai giliai religinga, ypatingo pamaldu
mo — paauglystėje kelis metus buvo Sauliečių vienuo
lių auklėtinė, — svajojanti poetiška siela ir pasiryžo
gyvybės kaina apginti mergaitės orumą, skaistybę.
Tad pasirinko mirtį ir savo idealų išsaugojimą.
Eleną, peržegnojusią šeimą, timptelėjo visiškai ap
svaigęs nuo alkoholio atėjūnas, patraukė į josios kambarėlį... Staiga — šūvis!!! Elenutė, mūsų Heliunė. gu
lėjo peršautu veidu.
Šitaip apie nelaimę man pasakojo visi šeimos nariai,
dejuodami iš sielvarto...
Tėvas labai pergyveno, kad, būdamas patiklus, įlei
do atėjūnus.
,
lTi
J
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. sausio 29 d., šeštadienis

MŪSŲ ŠEIMOSE
VIENOS VALSO SŪKURYJE
Šokis — pati universaliausia žmonių bendravimo forma,
kuri nereikalauja kalbų mo
kėjimo ar dar ko nors, o tik
vieno — klausyk muzikos ir
judėk ritmu.
Surengti Vilniuje labdaros
„Vienos valso" pokylį buvo la
bai sveikintinas sumanymas.
Geriau šokti, judėti, bendrau
ti, nei vogti mašinas, šaudyti
žmones, svaigti narkotikais ir
t.t. Su nuostaba sutikau žinu
tę, jog „Vienos valso" pokylis
Vilniuje neįvyko, nes buvo pa
grasinta atitinkamais ubagų
renginiais... Liko nuskriausti
neįgalieji Ukmergės vaikai.
Lietuviai iš seno mėgo links
mintis — šokti ir dainuoti. Is
torikai gali patvirtinti, kad
apie 1325 m. Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino dukra
Aldona, ištekėjusi už lenkų
kunigaikščio Loketko sūnaus
ir įpėdinio Kazimiero, kaip da
lį savo kraičio atsivežė ir mu
zikantus. 15-16 amžiuje Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio
dvare vis dažniau pradėjo
gastroliuoti svetimtaučių ba
leto trupės. Buvo kviečiami
šokių mokytojai, vadinami
tanzmeisteriai. Vėliau pradėta
mokyti ir vietinės kilmės šo
kėjus, busimus šokio mokyto
jus. Na. o pirmasis įvertinęs
šokio mokytojo svarbą buvo
Prancūzijos karalius, didelis
šokio
gerbėjas,
karalius
„Saulė" — Liudvikas XTV,
įkūręs Šokių akademiją, ku
rioje buvo rengiami šokių mo
kytojai.
Kad Lietuvoje šokiams buvo
skiriamas dėmesys liudija ir
tai, jog po 1803 m. reformos
Vilniaus universitete pagal
nuostatus buvo skirti keturių
maloniųjų
menų
(jojimo,
šokių, muzikos ir fechtavimo)
bei gimnastikos mokytojai.
Tuometiniai universiteto stu
dentai buvo mokomi pokylio
šokių. 18-19 a. pradžioje Lie
tuvos bajorų rūmuose pradė
ta šokti krakoviaką, mazurką,
galopą, valsą ir kt.

šokių konkursų organizavi
me, režisavime — ilgus metus
buvau konkurso „Vilnius" vy
riausioji režisierė, vyriausioji
teisėja. Teko 1982 m. rengti ir
pirmąjį tarptautinį SSSR —
Austrija komandinį konkursą,
būti jo režisiere Vilniuje (Kau
ne režisavo J. ir Č. Norvaišos),
konkursų „Mis kurortas" ir
,,Mis Palanga" baletmeistere,
respublikinių dainų švenčių
šokių dienos dalies baletmeis
tere, vyr. baletmeistere. Bu
vau kviečiama teisėjauti dide
liuose tarptautiniuose konkur
suose kaip „Leipzigo mugė",
Krokuvos „Polonezas", Tiu
bingene, Stuttgarte ir tt. Ma
no sukurti šokiai „Vasarėlė" ir
„Išdaiga" buvo šokti dviejose
respublikinėse šventėse. Drįs
tu manyti, kad turiu profesinį
pasirengimą rengti šį pokylį.
Kviečiu visus — jaunimą,
vyresniuosius gausiai daly
vauti pamokose ir pokylyje.
Kviečiu visus prisidėti pasiū
lymais, patarimais. Kviečiu
atsiliepti kolegas choreogra
fus, norinčius prisidėti prie
šios labdaringos akcijos. J a u
dabar galiu skelbti, kad salės
scenografija rūpinsis trys me
no mokyklėlės dailės dėstyto
jai, dailininkai profesionalai
Eglė Brėdikienė, Ieva Narinkevičienė ir Eugenijus Rupšys
Bei Lietuvos Vyčių jaunių ir
vaikų grupių vadovė Lidija
Ringienė. Renginio globėjais
sutiko būti „Draugo" redak
torė D. Bindokienė, „Studijos
R" vadovai R. ir R. Lapai,
Amerikos Lietuvių televizija,
Frank Zapolis... Šis sąrašas
tik prasideda. Jei gerai seksis,
kviesime ir Austrijos konsulą...
Tai tik projektas, pirmoji
kregždė. Tai dar ne pavasaris,
dar tik pradžia. Be jūsų daly
vavimo nieko neįvyks.
Pamokos vyks Lemonte,
PLC, antradieniais. Prasidės
kovo mėnesį. Bus skelbiama
papildoma informacija. Jei tu
rite pasiūlymų, rašykite adre
su: P.O BOX 4102 VVheaton,
IL, 60189.
Ligija T a u t k u v i e n ė

kį kitą šokį. Juk Lietuva buvo
ir karalių, ir kunigaikščių
kraštas, ne tik baudžiaunin
kų ar neturtėlių. Kitaip ir is
torijon būtumėm nepatekę, ki
taip būtumėm neišlikę...
Ukmergės neįgalieji vaikai
liko be paramos. Žinoma, vei
kiant labdaros įstatymui,
žmonės, norintys paaukoti, tai
gali padaryti ir neįvykus ren
giniui. Bet tai kita problema.
Būdami čia, nevaržomi jokių
partinių „įsipareigojimų", ne
..Tėviškes" kapelos Lemonte dalyviai, atlikę programą pobūvio su Brone Nainiene metu Pasaulio lietuvių cen
priklausydami jokiai už „vie
tre sausio 16 d. Iš kaires: dr Leonidas Ragas, Praurimė Ragiene, Vytautas Jagminas, kapelos vadove Stasė
tą po saule kovojančiai" grupe
Jagminienė, Brone Nainiene, Alfonsas Seniūnas, Jūra Bakaitienė, dr. Vilius Mikaitis, Gintaras Juknys.
lei ar kokiai vienai iš 40 parla
PAMINĖJO ANTRĄJĮ
mento partijai, galėtume susi
talpintuvą su 20,000 - 25,000
F. PALUBINSKUI ĮTEIKTOS KTU
GIMTADIENĮ
rengti ir mes lietuviai savo
universitetinių mokslo sričių
GARBĖS DAKTARO REGALIJOS
„Vienos valso" pokylį, o su
Sausio 15 diena Edvardo ir
knygų,
kurios buvo išdalintos
rinktas lėšas paskirti būtent
Robin Šulaičių, gyvenančių
Profesorius Feliksas Palu Lietuvos universitetams ir
Ukmergės neįgaliųjų interna
Ro8elle, IL, miestelyje, šei
binskas mokslinę ir pedagogi pagrindinėms
valstybinėms
to vaikams. Esame ir vargšai,
moje buvo neeilinė: tą dieną
nę veiklą pradėjo JAV Illinois bibliotekoms. Šiuo metu pro
ir ne ypatingai turtingi, ta
jų sūnelis, Edvardas III,
universitete, vėliau dėstė Ida- fesorius Feliksas Palubinskas
čiau, gyvendami čia, pripa
šventė savo antrąjį gimta
cho, Kalifornijos universite rūpinasi universitetinių vado
žinkime, jog turime mažiau
dienį. Savo broliuko sukakti
tuose, Linzo universitete Aust vėlių ekonomikos, verslo ir va
rūpesčių dėl kasdieninės duo
mi džiaugėsi ne tik jos vy
rijoje, Helsinkio Ekonomikos dybos tema leidimu Lietuvoje.
nos, galime sutaupytu doleriu
resnė sesutė Katryna, bet ir
mokykloje, ėjo JAV Purdue
paremti ir savo artimuosius
kiti jauni bei vyresni šios puo
Calumet universiteto vadybos
Lietuvoje.
tos dalyviai.
fakulteto dekano pareigas. Po
• Gandonešio arklys prie
nepriklausomybės atkūrimo į spaudos kiosko nesigano, —
Jaunojo sukaktuvininko tė
Pasitarus su savo Lietuvos
Lietuvą grįžęs, profesorius Fe tiesos žodžio jo skrandis ne
vas Edvardas gimė ir ilgą lai
Vyčių studentais šokėjais bei
liksas Palubinskas atvežė virškina.
ką gyveno Ciceroje, kur reiš
Meno mokyklėlės moksleivių
JAV
Informacijos agentūros fi
kėsi
sporte,
lietuvių
teatre,
tėvais, nutarėme balandžio
nansuojamą
universitetinę vaateitininkų
organizacijoje,
lie
• Iš tėvų meilės gyvenimui
paskutinį arba gegužės pirmą
Prof.
Feliksas
Palubinskas.
dybos
studijų
programą Lietu vaikai paveldi smalsumą pa
tuvių
tautinių
šokių
šokėjų
šeštadienį surengti JAV lietu
vos aukštosioms mokykloms, sauliui.
grupėse ir kitur. Jis buvo gar
vių „Vienos valso" pokylį, ku
siosios Cicero „Ateities" krep Sausio 23 d. Kauno techno
rio pajamas ir paskirtume Uk
šinio jaunių, laimėjusios S. logijos universitete Seimo pir
mergės neįgaliems vaikams.
Amerikos lietuvių sporto var mininko pavaduotojui profeso
Tačiau negali įvykti pokylis be
žybose meisterio vardą, kapi riui Feliksui Palubinskui buvo
pasirengimo. Skiriamos šešios
tonas.
Vėliau — jau vyrų įteiktos KTU Garbės daktaro
pamokos išmokti Vienos valsą,
grupėje
su šia komanda buvo regalijos.
Figūrinį valsą, Iškilmingąjį
pasiekta
nemaža pergalių. Jis Iškilmingame KTU senato ir
trejinį ir kitus salės (Sočiai
ne vienus metus vaidino ir rektorato posėdyje Ekonomi
dance) šokius. Pajamos už šo
Čikagos „Vaidilutės" lietuvių kos ir vadybos fakulteto profe
kių pamokas bus skirtos Meno
teatro mėgėjų sambūryje.
sorius P. Vanagas supažindino
mokyklėlei paremti.
su profesoriaus Felikso Palu
Čia
buvo
pasidžiaugta,
jog
Šiam pokyliui kviečiame vi
binsko pedagogine ir visuome
antrojo
gimtadienio
susilau
sus iš anksto pasirūpinti iš
nine
veikla, nuopelnais užsie
kęs
Edvardas
III-sis
turėtų
kilmingo vakaro rūbais. Pagei
nio
bei
Lietuvos aukštųjų mo
pratęsti
Šulaičių
giminę
il
dautina, kad moterys, mergi
kyklų
studijų
ir mokslo vysty
giems
laikams,
nes
ji
Ameri
nos vilkėtų ilgas sukneles, o
muisi.
koje jau daugiau negu puse
vyrai, jei ne frakus ar smokin
šimto metų yra gerai žinoma.
gus ( gal kitą kartą...), tai bent
At:xiųst:*a
E.Tyl
tamsius, iškilmingus vakaro
kostiumus. Palikime džinsus
£
ir sportbačius kitam kartui.
Ne kartą esu mačiusi, kaip
UTHUANIAN
žilstelėję
išeivijos
lietuviai
HERITAGE
18 a. baigėsi menueto ir ga
voto amžius ir, nors dar 19 a. smagiai sukosi šokio sūkuryje,
Anglų kalba kas du mė
jie buvo šokami, tačiau juos tikiuosi, kad jūsų dalyvavimas
nesiai leidžiamas, puošnus, Silvija Krivickaite (viduryje) džiaugiasi UCPA (United Cerebral Palšy Asišstūmė nauji, žymiai laisves papuoš mf sų visų vakarą.
Ieškosime muzikantų, norin
meniškas, gausiai iliustruotas sociation of New York State) 1999 m. spalio 19 d. jai įteiktu pagyrimo
nės formos šokiai. Kai kurie
pažymėjimu. Apie jos darbus ir pasiekimus buvo rašyta praėjusio šeš
žurnalas, kurio leidėjas ir re tadienio, š.m. sausio 22 d. „Draugo" laidos Seimų skyriuje.
šokiai buvo kilę iš liaudies, čių dalyvauti šioje akcijoje ir
daktorius yra Vai Ramonis.
kaip vokiečių — austrų lendle- groti be užmokesčio nors vieną
Adresas: Baltech Publishing,
ris, virtęs valsu ar čekų pol vakaro dalį. Jei atsirastų keli
P.O. Box 225, Lemont, IL
ka. Tiesa, šokio istorikai val orkestrai ar grupės, tai ne60439-0225.
Prenumeratos
so kilmę sieja su rūmų ar kviestumėme ir iš pačios Vie
kaina JAV-se — 29.95 dol.
miestiečių šokiu alemanda, o nos orkestro (turbūt suprato
Vieno numerio kaina 4.50 dol.
kiti su voltą, kuri buvo pirma te, kad juokauju)...
Šis Lithuanian Heritage —
sis šokis, šoktas uždaru susi
Surinktos lėšos nebus ati
kaip ir tinka lapkričio-gruo
kabinimu. Ypatinga vieta ati duotos „kam nors". Iki to laiko
džio numeriui, skiriamas dau
teko valsui, kurio populiaru tikiuosi išsiaiškinti, kokiam
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS
giausia Kalėdoms ir apskritai
mas augo žaibišku tempu. tikslui buvo tikimasi surinkti
žiemos temoms. Rašoma apie
Ryškiausias ir žymiausias val lėšas Vilniuje. Manau, sutik
SKRYDŽIAMS J VILNIŲ
Kūčių ir Kalėdų papročius,
sų kūrėjas buvo Vienos kom site su manim, kad aukosime
š. m. s a u s i o 29 d . — k o v o 31 d.
prisimenami okupacijos me
pozitorius Johann Strauss, ne saldainiams. Turėkime
IŠ:
tai, kai buvo draudžiama
.-ukuręs apie 400 valsų. Valso tikslą neįgaliems vaikams pa
švęsti Kalėdas, o brukama jų
CHICAGO
$449
melodijų apstu ir V. A. Mozart dėti priartėti prie įgalinčios
vieton
Naujieji
metai.
Nepa
kūryboje, o kas nežino nuosta visuomenės.
NEWYORK
$405
Visi „Vienos
mirštos ir Lietuvos istorijos,
baus K. M. Veber „Kvietimo valso" pokylio dalyviai bus įra
SEATTLE
$559
gamtos, sporto, lietuvių imi
šokiui9" Nuostabūs, gracingi šyti „Dovanojimo adrese", o
WASHINGTON..,.
$469
grantų Amerikoje bei kitos te
F. Shopino, Čaikovskio, M. busimoji dovana, kad nenusės
BOSTON.
$409
Glinkos valsai ir t.t
tų gerų „dėdžių" ar „tetų" „Žiūrėk i foto objektyvą",— sako Edvardas Šulaitis savo sūnui Edvardui mos. Tai vienas sėkmingiau
TAMPA
$529
sių lengvo pasiskaitymo lietu
DETROIT
$489
Visada atsimenu tokį įdomų kišenėse, ar kabinetuose, bus III, neseniai šventusiam savo antrąjį gimtadienį,
vių leidžiamų žurnalų anglų
ir savitą jausmą, kai apsilan skiriama, ir tik vaikams. Tai
LOS ANGELES
$609
kalba (ne tik užsienyje, bet ir
kydavau Trakų pilies didžio padaryti padės išeivijos lietu
DENVER
$569
Lietuvoje).
Linkėjimai Žydrūnui llgauskui
joje menėje — čia* tikrai buvo viai, gyvenantys Lietuvoje, ir
šokama! Kartais užmerkda sąžiningi Lietuvos žmonės.
Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius.
vau akis ir tarsi matydavau Tokių yra ir ne vienas.
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams
Mielas Žydrūnai, tu esi vienas iš tų,
puikiomis sunkiomis suknio
Kodėl imuosi šio renginio or *
į Vilnių i$ kitų JAV miestų.
mis pasipuošusias damas bei ganizavimo? Atsakau — turiu
šaunius pilies vyrus šokančius patirtį didelių tarptautinių § kuriais didžiuojamės ir dėl kurio jaudinamės,
Bilietus reikia išpirkti iki 2000 m. balandžio 18 d.
kokj Branlį. Pavaną ar dar ko- sportinių (buv. pramoginių)
ar tai būtų laimėjimai ar trumpalaikės
* **
Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos
I nesėkmės. Tavo pergalė yra mūsų pergalė.
prašome kreiptis į mūsų raštinę.
Maloniai Jums patarnausime.

AMERICAN TRAVEL SERVICE

į

Esi jaunas, energingas ir stiprus. Pasitikime

1 tavo jėgomis, atkaklumu ir kantrybe. Sveik,
į

stiprėk, tikimės neužilgo tave vėl išvysti

I
krepšinio aikštelėje.

j
t

Clevelando lietuvių sambūris „Gija"

American T r a v e l Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel. 708-422-3000; 800-422-3190
Fax 708-422-3163
E-mail: ATSVL@worldnet.att.net
Web:www. a m e r i e a n t r a vel service.com

„DRAUGO" ANKETOS
SUVESTINĖ

DKAUGAa, AKjyjK.- m. sausio 2i/

.L-nis

girioja, Ozolas šaukia žurna- me anksčiau gerokai pagyvinlistų komandą, žvangina savo davo karinga, visažinanti ir
„diplomatą" ir sako, kad jame visus teisianti Aukštikalnienė.
DR. PETRAS KISIELIUS
yra antrankiai, jaučio uodegos Vos tik žmonės pradėjo dūbizūnas ir dar kažkokios in- šauti, kad ponios Auksės neUžbaigiant „Draugo" dien- jaučiamas stiprus pasipriešikvizicinės priemonės, kurios beregėti, atsirado jos antriraščio
devyniasdešimtmetį, nimas religijai (2), partizaanksčiau buvo skirtos Šie- ninkė. Užsidėtų skrybėlę, ir
laįkraščio leidėjai (Lietuvių nams (1), viskas nepatinka,
ževičiui, o dabar... Patys žino- nebeatskirtume, ar čia ta, ar
katalikų spaudos draugija) „cenzūra",
te, kam. Stebiuos, kad niekas čia kita. Šneka — tarytum
skyrė daug dėmesio jo istori- Ar „Draugu" patenkintas?
jo nepaklausia:
aguonom barsto! Apie ką? Ogi
jai, kurion tilpo ne vien Taip: 103. Ne: 26. Pusiau: 8.
— O kur pats dėsi Bič- apie viską. Bet svarbiausia —
įvykiai. Pradžioje (1909 m.), Tarp nepatenkintųjų girdėjosi
kauską, užėmęs Landsbergio kad Landsbergis greičiau atbūdamas Lietuvos išeivijoje šie garsai: neįdomūs straipsvietą?
sistatydintų... Kas ta smarkiosavaitraščiu, o nuo 1916 m. niai (12), taisytina lietuvių
Savotiškai Paksas panašus į ji ponia, manau, kiekvienas
dienraščiu, jis aktyviai dalyva- kalba (5), blogas pirmas puslaVagnorių... Abu buvo pasiryžę žino.
vo išeivijos kultūros, švietimo, pis (9), blogos nuotraukos (11),
gerais norais išgrįsti mums
Andriukaitį kai kas laiko
visuomeninės veiklos ir net blogas pašto pristatymas (4),
kelią
į
Europą,
bet
atsitiko
panašiu
į Juršėną. Atseit, vipolitikos istorijoje. „Draugas" per daug veikėjų nuotraukų,
toks
nuotykis.
Vagnorius
maai
kaip
Dzeržinskis ir TrocS
reagavo ir jautriai išgyveno vi- „Seklyčios" aprašymų, neįdoto,
kad
arklelis
valstybės
vekis...
sus 3 Lietuvos nepriklauso- mus „įdomu žinoti" skyrius,
žimo nebepavelka, sako — jūs
— Betgi, — sakau, — Anmybės paskelbimus šį šimt- nereikalingi ateitininkų, skautą
arklį
parduokit.
Sėskit
į
driukaitis
— socialdemokrametį (1918 m. 1941 m. ir 1990 tų skyriai. Kiti nepasitenkinivežimą, dairykitės kokio čigo- tas.
m.). Jo kūrybinė veikla tapo mai daugiausia tik pavienių
no, pakeliui rinkite mokės—Dzeržinskis irgi... Buvo
svarbi ir visai lietuvių tautai asmenų,
O Neris vis dar srauniai teka, nors ir kaustoma sausio ledais. Nuotr. Eltos
čius, o aš jus ir vienas pa- vienas socialdemokratų vadų
bei Lietuvos valstybei per visą Ar jaučiama „Draugo" krypvešiu. Įsikinkė ir veža. O pa- Lietuvoj. Netiki? Pavartyk enjo gyvavimo laikotarpį iki pat tis? Taip: 83, ne: 30, pusiau: 2.
Kokie
straipsniai
patinka
ir
skaitytojo
pareikštą
anketoje
viską
laikraštį,
tačiau
nemaža
kalnėj — bala. Starkevičiūtės ciklopediją.
šių dienų. Jis buvo pats stip- Kokia kryptis jaučiama? Tei- kokie
riausias lietuviu išeiviios mom-,- fift M t ( i n k i n a m a . o -okie ne? Patinka: viskas: 13, pageidavimą: „Pasigendu re- jų dalis ir lietuvių kalbos ne- su Maldeikiene kad priverkta!
Atsiverčiau - ogi iš tikrųjų!
m e n S L k d ^ a e a l i a u l S o S S S i i 42 k r i t S Z
Ž
P ° l i t i n i a i : 12> vedamieji: 13, dakcįjos užangažuotų asmenų išmoko. Čia matome nepa- O Galveckas dar pastatęs ka- Geležinis Feliksas kilęs iŠ badienraštos, kol pagaliau liko neutrali. 42, kritikuotina: 25. ž i n i o s
straipsnių iš Vokietijos, Angli- prastą svarbą šeimos ir mo- liausę - toliau nepravažiuosi: i o r u Dradėies nuo socialdei e L i e t u v a : 1 2 , iaįš™nintelm
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o g ) B razilyos, Kanados. Ta- kyklos plačioje lietuvybės iš- krizė! Vagnorius sustojo, no- mokrafųfoTalgęs• v S p a t l e ,
joje.
vardinama įvairiais aptari
kata:
5,
kultūra:
4,
atsiminičiau labiausiai pasigendu an- laikymo skalėje.
rėjo nusiauti batus, paskaityti apsaugok! Kol kas Vytenis,
„Draugas" per visą jo gyve- mais: lietuviška, krikščionišmai, kelionės, istorija: 4, gazuotų bendradarbių iš LieTrečioji
—
dabartinė
Lietukelnes,
nekokį
pa- kaip
ir Juršėnas,
nimc.istoriją jautė ryškią šio ka, patriotiška,; tautiška do- t r u m j a p i e ' j A V lietuvių tuvos - Vilniaus, Klaipėdos, vos emigrantų banga galėtų matė probetš ajįį tokį
važiavęs
prezi'P prieš
S n d s ' b enusitaikęs
^ 1 prieš
tik
tlK p n e s
krašto lietuviškos visuomenes
visuomenės rinė,
nnė, gera,
eera. labai gera,
eera. siekian- gyvenimą:
- ^ „ . ^ „ „ . o2, ateitininkų
«^:*:.:„i, gyve,~- Kauno".
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^nasDergi
pneso
jis tęsia: „Kai- natūraliai papildyti „Draugo" dentas ir tarstelėjo: „Aš tavim konservatorius, prieš Dagį,
paramą, ir jį tas gaivino, ti geriausių tikslų, teisinga, nimas: 2, religija: 2. Bent vie- bos taisymas priklauso redak- prenumerata eiles, ir jie nepasitikiu".
kas toliau?
„Draugas" sulaukia efektingos moderniška.
nam iš atsakiusiųjų patinka: rijai, bet ne minties pakeiti- būdami dar jauni, laiduotų
Vagnorius, žemaitiškai suAr jums, brangieji, vis dar
paramos iš l"*uvm visuoKritikuotina kryptis: per i iet uvių kalba, skautai, telki- mai". Cituoju kitą skaitytoją: „Draugo" ilgalaikį išlikimą, murmėjo — ek š... Ir pats nu- nekilo klausimas, kuo gi nusi
menes ir dabartyje. \ jo ge- daug religinė ir lietuviška, n i a i j socialiniai patarimai, in- „pasigendu Gailos apmąsty- Suprantama, kad dienraščio ėjo, keikdamas ne Adamkų, o kalto Landsbergis? Juk jis,
gūžinės suplaukia uu ^tūks- eina blogyn, vyrauja žinios iš fonnaciniai straipsniai, šeimų mų".
prenumerata vos tik atvyku- Landsbergį. Tada jau Paksas
kaip tas kupstas, apvertė la
tančio žmonių, „Draugo ren- Lietuvos, darosi be moralės — sk yrius.
Kaip surasti daugiau prenu- šiam į šį kraštą finansiškai atsivedė dvi dailias motebai galingą imperijos vežimą
n
llnas
giniai P P»d° P
sales, tarybmis laikraštis, stokoja
Nepatinka: Ilgi straipsniai meratorių, ypač tarp jaunos nėra lengva, tačiau lietuvybės riškaites, porą ministrų, suso- ir išvedė mus iš ilgametės
nes jie yra aukšto lygio.
gerų bendradarbių, kryptis į perspausdinami iš Lietuvos: kartos ir tarp dabar atvykusių išlaikymas šiame krašte rei- dino visus, ir opa! Bet įklim„Egipto" nelaisvės. Jam, žino
Išsamiau panagrinėjus „Drau- fašizmą, „Draugas" non vi- 1 0 i l g i pamokslaujantys laiš- iš Lietuvos? Šis klausimas yra kalauja iš kiekvieno lietuvio pęs vežimas nė krust. Prisi- ma, toli iki Šustausko, jeigu
go kūrybini indėU lietuvių šiems įtikti, kryptis Lemonto, k a i : 4, vedamieji: 2, romanų vienas svarbiųjų anketoje ir visapusiškos aukos. Mes nega- minė namuose turįs ką tik imsim lyginti jo barzdą. Jau
ta ut 1 3nra
~ ^ k a d . ^ m ' C l k a e ° s - ^raugas privalo tu- atkarpos: 2, keletui nepatinka labai rūpimas „Draugo" leidė- lime prarasti išeivijoje lietu- dovanotą gerą motociklą ir pa- n n m i i . . „ •• , n n a t n p n r f l
1 ^ '.
teli išeivijos dienrašti išlaikyti rėti savo matomą spalvą, ne- s k a u t ų ir ateitininkų skyriai, jams, administracijai ir redak- viškos spaudos, norėdami iš- galvojo - apžergęs nulėkčiau ! ^
^?*_rKYŽ^ZZZ
ne t į reikalinga, bet ir būti- gali palikti geltonas". Surašy- vienas pataria mažiau garbin- rijai, norint užtikrinti laik- likti lietuviais. Kiekvienas į oro uostą, ten sėsčiau į lėk- S ^ « « ^ ^ S ™ E S "
l
s ne l o k s
ooKrat,s
na. Rūpesti kelia laikraščio kitę eilės tvarka, ką „Drauge" t i ve įkėjus. Pirmo puslapio raščio tęstinumą ilgesniems „Draugo" skaitytojas tebando tuvą ir - į Klaipėdą, pas kkas"
° J ,kaip
^ e rar
Pilvelis
Bobelis
prenumeratos, retėjant antra- skaitote ir ko visai neskaitote? pav ėluotos žinios: 3.
metams. Atsakymai: Nežinau: surasti po vieną naują prenu- Gentvilą. Protingas, apsukrus — Landsbergis neis su bet kuo
jai išeivijos bangai, o naujajai Vedamuosius: 8, pirmą puslaČia pateikiamos citatos iš 18, mažinti prenumeratos meratą, o tas gali ne retai pa- žmogus! O jeigu pavyktų dera- obuoliauti ir nelaipios iš vieno
vis dar delsiant jungtis i skai- p į : 36, paskutinį: 7, trečią pus- anketos
pasisakymų
dėl kainą: 10, daugiau reklamos: sisekti. Tėvai gali užprenume- mai apskusti, būtų panašus į vežimo į kitą. Taip, jis turi
tytojų eiles.
lapį: 14, skelbimus: 1, mirų- „Draugo" 1 puslapio: „Užtenka 10, asmeniniais ryšiais: 4, ruoti „Draugą" savo vaikų Leniną...
Banšloki
toki
t r u k umų
Norėdami artimesnio kon- sius: 4, laiškus: 2, viską iš į§eiviją maitinti banaliais ir daugiau dėmesio: 14, neat- šeimoms kaip dovaną gimtaVa, šitai Pakso svajonei ir d ž i a i 7 kažkurio klausti —
takto su skaitytojais, Jaik- eilės: 26. Neskaito: vedamųjų: dažnai tendencingais nomen- sakė: 87. Dideljs skaičius dienio, ar švenčių, ar vestuvių buvo lemta išsipildyti. Nusi- k o d ė l - ū s B r a z a u s k o š i t a Įp
raščio leidėjai „Draugo" 90 3, pirmo puslapio: 7,3 pusi.: 1, klatūros agentūrų praneši- neatsakiusių į šį klausimą proga, gali užprenumeruoti spjovė. žmogus į Landsbergio n e D u o i £ t kai tas blokados lai
mėtų sukakties proga laik- Ateitininkų ir Skautų skyriaus: mais"; „krikščioniškoji spauda rodo, kad tie skaitytojai ne- laikraštį giminėms Lietuvoje, pusę ir verkdamas perleido kotarpiu pasistatydino kelis
raščio skiltyse pateikė skaity- 7, sporto sk.: 5, ilgų straip- silpna ir savo agentūros netu- turėjo jokių sugestijų šiuo „Draugui" reikia naujų skaity- įklimpusį valstybės vežimą , **
*?
r
v '
*
tojams 20 klausimų anketą, snių: 2, ultrapatriotinių: 1. ri"; ^visos Lietuvos žinios klausimu, o 18-kos „nežinau" tojų, reikia jaunų skaitytojų, Kubiliui. Kodėl verkdamas? v ™ ! ; ^ , ? ! * ! ! L ^ J ^ Am
Norėta patirti, kaip skaityto- Kai kurie neskaito korespon- pa įmtos iš perdien kairiųjų ir padidina neatsakiusiųjų skai- reikia, kad skaitytojų skaičius Ogi todėl, kad žmonės nepa- V. Vasiliauskas knygoje „Am
jai vertina „Draugą", kas kai- dencijų iš kitų vietovių, At- liberaliųjų informacinių šalti- čių iki 105. Vienas atsakymas nemažėtų.
stebėtų, kaip jis laiko kišenėje žinas nomenklatūros pava
saris"?...Kodėl
triukšmas
bama apie laikraščio straips- karpų, ilgų renginių ir su- n i ų D a ž n a i atrodo, kad tai buvo „melstis". Kiti atsakymai
Pastabos. Keletą nerimtų špygą.
...
,toks
,
,.
T
aei
a n a s D e r 1 0 skl
nius, skyrius, kultūrinį prie- kakčių aprašymų, literatūros, daroma specialiai, ir kad pir- daugiausia tik bendrybės. At- pasisakymų anketoje teko išGirdėjom, kad Šustauskas f
^
&
yP°
dą, kokių turi pageidavimų nuolat pasikartojančių žinių iš mojo puslapio redaktorė tebe- sakymo ieškoma ne nuo va- leisti. Anketoje skaičiai ne vi- šiek tiek pavargo, sunegalavo. zver .vne. Kun jis nuvo Įsigijus
laikraščio redakrijai, kokių su- socialinio gyvenimo, medicini- gyvena anų laikų nuotaiko- kar, ir jis laiko bėgyje tampa sur balansuojasi, nes kai ku- Todėl man ir šovė mintis, teisėtai?
— A, čia labai reliatyvus dagestijų, kaip būtų galima su- nių patarimų, politinių ginčų m is ; " j ) a i n a i agentūrų žinios vis aktualesnis, laikraščių rie skaitytojai į kai kuriuos kodėl jam laikinai nepakeitus
y
rasti naujų prenumeratų.
iš Lietuvos, šeimos skyriaus.
atrenkamos tik neigiamos vy- skaitytojams nepertraukiamai klausimus neatsakė. Atsaky- savo kolegos Pavilionio? Vii"',
—
Atsakymai į anketą neKuris puslapis geriausiai riausybei ir apskritai dešinie- keliaujant amžinybėn. Jie pa- mai į anketų klausimus su- niškio universiteto rektorius
?, a t a i r e i š k i a — re ' ia "
skubėjo, tad net 2 kartus buvo patinka? Jei nepatinka, tai s į e m s;" „Pageidaučiau labiau lieka vaikus ir anūkus, jų vai- rašyti ne toje pačioje anketos Kauno triukšmadarius pamo- tyv"*"
Trys plaukai ant pa
pratestas atsakymo laikas. At- kodėl? Mėgiamiausias psl. pir- profesinio pirmo puslapio su- kai privalėtų skaityti lietu- originalių klausimų eilėje
kytų šiek tiek akademinės
m a s : 42
3 6ias:
kaušio
— šiek tiek per maža,
sakymų buvo sulaukta iš 143
> 28> 5-tas: 3, tvarkymo ir medžiagos atrinkultūros, gudresnės demagogi
ar
ne?
O
plaukas Landsbergio
skaitytojų, kas sudarė, maž- 6-tas: 19, redaktorės: ^12^ laiš- kimo..., nepražiopsoti svarbes
jos, o Šustauskas Vilniuj — at
n
sriuboj,
tai
jau skandalas.
daug' 3'proc; prenumeratorių. **• > sportas: 1, šeštadie nių laiko įvykių komentavivirkščiai. Jeigu jis išvestų stu
ninis
Tikresnį atsakymą radau,
29 iš jų pasirašė po atsakypriedas: 1, visi: 4. Ne- m 0 ». ^nt
dentus į mitingą, prasidėtų
2Q proc. pirmo
mais. Anketos duomenis iš- mėgstamiausias: vedamasis: p u s Į a pio turėtų būti skiriama
toks šėlsmas, kad net santar- skaitydamas rusų filosofą Bernagrinėti Lietuvių katalikų 6> pirmas pusi.: 1, skautų ir Amerikos ir išeivijos reikalų
vės apaštalas Juozaitis su Hiąjavą: „Pavydas, pagieža,
KAZYS SAJA
spaudos draugijos valdyba su- ateitininkų: 2 ilgi straipsniai: informacijai"...
savo plyta nebekristų į akis. neapykanta, įtūžis — visa tai
darė komisiją: Stasys Džiu- 4> apylinkių aprašymai 1, knj^g pat įnka, ar nepatinka
Šiaip jau tiedu ponai tarpusa būdinga žmogui, kuris jaučia
Pamfletas
gas, dr. Petras Kisielius t i š k i straipsniai: 6. Keli ne- šeštadienio kultūros priede?
vy skiriasi tik išore ir moksli- priešiškumą tam, kuris yra
Gamtos moksle kartais var- čiausiai Karbauskis bus at niais laipsniais. Abu neken- pasiekęs didesnes socialines
(pirm.), Bronius Nainys ir mėgsta griežtai ilgų litera- priedas patinka: 37, ne: 33,
Aleksas Vitkus. Anketų duo- tūrinių straipsnių iš Lietuvos. p u s į a u : 12, nėra nuomonės: tojamas toks nemūsiškas žo- sirėmęs į šakę, o Paulauskas ^a Landsbergio, „amerikonų", arba dvasines aukštumas".
menys buvo pateikti LKSD 2 n a u Ji ateiviai labai ne- 1 7 kritiškai vertina: 18, neat- dis — koreliacija: sugretini- laikys rankoje žvakę, duoda- dergia mūsų valdžią ir pačią Rusai kartais moka teisingai
vadovybei, kuri nutarė juos mėgsta skautų ir ateitininkų s a k e : 26. Kritiški pasisaky- mas, panašumų, bendrybių ir mas suprasti, kad jau laido- valstybę.
pasakyti, tik nesugeba teisinpaskelbti „Drauge".
skyrių.
ieškojimas. Antai ja Landsbergį. Vienas kalbės
Spaudos konferencijas Sei- gai padaryti. O mes?
m a i : pe r daug pabrėžiama lite- skirtumų
Pagal anketos duomenis
Ar patinka „Draugo" sky- ratūra, per mažai mokslas; žmonės nuo seno lygino šunį apie vargstantį kaimą, o kitas
laikraščio skaitytojų amžiaus riai? Taip: 92, ne: 11,pusiau: per daug peckelių paveikslų; su kate, kiaulę su žąsinu, apie miestą. Jums tereiks juos
vidurkis 70.6 metai. Jauniau- 13. Be abejo, ne visi skyriai remiate šiaučius ir garbėtroš- rupūžę su jaučiu... Arba šaky- išrinkti ir parodyti, kur užsias skaitytojas 38 m., vyriau- vienodai patinka. Ar patinka kas; bloga poezija; poetai ne- davo: meška su lokiu — abu kasti pinigai, kad visiems jų
šias 93 m. Du skaitytojai savo šeimos skyrius? Taip: 83, ne: z i n 0 , ką jie rašo — blevyzgos, labu tokiu.
užtektų. Bet ką darysim, jei to
amžių apibūdino: „senas", o 29, pusiau: 7. Laiškų skyrius recenzijos išpūstos. PasisakyKad toj mūsų partijų ir poli- lobio nei su žvakėm, nei su
vienas: „pusamžis". Skaitytojų rodo skirtingus duomenis, mai daugiausia pavienių skai- t»kų pliurėj būtų lengviau su- šakėm nerasim?
gyvenamoji vietovė: Čikaga: Taip: 120, ne: 10. pusiau: 4.
tytojų.
sigaudyti, siūlyčiau nors dalį
Petkevičius ir Terleckas —
38 sk., Čikagos priemiesčiai:
Skaitytojai taip rašo apie
Atsakymuose s į anketos jų susisteminti, sudėlioti į po- vyrai iš stuomens ir iš lie.
44, kitur JAV: 52, Kanada: 7, laiškų skyrių: „Tai medalio klausimus dažnai minimos pa- ras.
mens. Abu rašytojai, politikai
Lietuva: 2.
vertas išradimas". „Tas sky- vardės autorių-bendradarbių,
Pradėkim nuo Bobelio ir Pil- ir nepailstantys Landsbergio
Kiek metų išeivijoje? 0-10 rius pagerėjo, jaučiasi redak- reiškiant jiems savo pasitenki- velio — pačių panašiausių, kritikai. Vienas anksčiau
m.: 8 sk., 10-40 m.: 10 sk.,49- torės ranka". Laiškų skyriaus nimą jų straipsniais, o kai Abu pasiturintys, neaiškių mėgdavo girtis, kad buvo stn55 m.: 94 sk., 56-60 m. 9 sk., vertinimas yra aukštas.
kada ir kritiką. Teigiamai mi- partijų vadai, abu kandidatą- bas, o kitas — visi žinom —
čia gimę skaitytojai: 4, NeatAr pakanka žinių apie reli- nimi straipsnių autoriai: Bin- vo į prezidentus ir abu nuo buvo disidentas. Bet argi tai
sakė: 8 sk. Ar „Drauge" ben- ginį gyvenimą, ar norėtumėt dokienė (25), Nainys (5), Vo- seno labai nekenčia Landsber- esminis skirtumas? Tie drūti
dradarbiauji: laiškais, trum- daugiau? Pakanka: 91, galėtų lertas (4), Šulaitis (3), Petrutis gio. Rinkimų nelaimėjo todėl, vyrai išsiskirs tik tada, kai nepom žinutėm, rašiniais? Taip: bnti daugiau: 12, nepakanka: (2). Bent po 1 kartą paminėti: kad daugelis nebegalėjo at- liks konservatorių, o šalį val66 Ne: 69.
11, per daug: 11. reikia ma- dr. Adomavičius, dr. Bieliaus- skirti, kas yra kas. Žmonės su- dys centristai ir dėdėpistai
Kita pora, „pagal Dievo
»
*
Ar bendradarbiavimu paten- žiau: 2.
kas, Bloznelis, Damauskas, pyko ir pasakė — nebalsuosim
nei
už
Bobelio
pilvelį,
nei
už
norą"
—
Bičkauskas
ir
Ozolas.
kintas. Taip: 49. Ne: 8. PuAr daugiau medžiagos (pa- Daugėla, Galvydis, Gaila, Jasiau: 1. Vienas bendradarbia- geidaujama) iš užsienio lietu- saitienė. Jankutė, Jankus, Pilvelio bobelį! Balsuosime už Seimūnai yra pastebėję stebėtiną dalyką: kai Bičkausvimu nepatenkintas, nes re- vių gyvenimo bei veiklos, ar iš Kasniūnas, Klimka, Kuzmic- Paulauską!
Bet
ateity
ir
su
šiuo
vadu
kas, paėmęs šimtą gramų ap
daktorė nespausdino jo straips- Lietuvos? Iš užsienio: 40, iš kas, Plačas, kun. dr. Rimšelis,
nių. Kiti neatsakė. Ar „Drau- Lietuvos: 33, 50/50: 3, dabar Šmulkštienė, Stasiškis, Žygas, gali panašiai atsitikti. Kai kas siramina, akiniai aprasoja,
go" dar reikia? Taip: 140, gerai: 8, nori balanso: 45. Kojelis. Keletas autorių susi- Paulauską jau painioja su širdis suminkštėja, keistai elgNe: 3. Vienas skaitytojas ma- Atrodo, redakcija sugeba iš- laukė ir kritikos iš pavie- Karbauskiu. Abu švytintys, tis pradeda jo bendras —
no, kad „Draugo" reikia tik sa- laikyti gerą balansą pagal an- nių skaitytojų, pvz., per ii gražūs, ir abu nusipelnę gy- Romualdas, nė spago burnoj
gi straipsniai. Cituoju vieno venti dar geriau. Todėl grei- neturėjęs. Kol Bičkauskas pavaitinio. Iš atsakiusių „ne" (3) ketos duomenis.

KAIP DEVYNI VILKAI VIENĄ
BITĘ

Tai—Jūsų laikraštis!

Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina: tik už 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAV-se.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.
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S K E L B I M A I
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Norite kokybiškai atnaujinti
savo namo išorę ar vidų ir
neišleisti daugybės pinigų.'
Skambinkite
teL 708-728-9545 Egidijui.

Lietuvišku metodu dažau anta
kius ir blakstienas, darau manikiū
rus, kerpu ir dažau plaukus ir atlie
ku kt. plaukų paslaugas. Skambinu
po 6 vai. p.p., 773-476-0513.

29 m. vyras ir 27 m. žmona
ieško darbo. Gali prižiūrėti
vaikus, senelius ir gyventi kartu.
Vairuoja savo automobilį. TeL
708-243-6826, Egidijus.

Moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, senelius,
ligonius ir gyventi kartu. Turi 2
m. dukrą, leidimą dirbti. Kalba
angliškai. Tel. 708-974-2327.

26 m. moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones ir padėti namų ruošoje.
Turi savo automobilį. TeL 708924-9070.

ATTENTION!
Ladies, Pamper Yorselves!
Enjoy a relaxing, refreshing,
revitalizing massage at:
The New Millennium

4 9 metų moteris ieško bet
kokio darbo lietuvių šeimoje.
Nebūtinai Illinois valstijoje.
TeL 708-344-3777.

VVanted female housekeeper;
full ūme; live-in or not; mušt
have good references. Call:
tel. 312-255-1197 or
312-255-1919.
Reikalinga moteris namų ruošai
pilną laiką; gali gyventi kartu
arba ne; turi turėti geras
rekomendacijas. Skambinti
tel. 312-255-1197 arba
312-255-1919.

\v\v\Y.Miizrika.cnm

ALHTl^betJO.NAMlLSVOKATS^
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoes ir Ott. Mgr. Auks*
S. Karte kaba lietuviškai
FRANKZAPOUS
3 2 0 8 1 « We*t 9 « h Stmat
Tai. (706) 4244654
(773)561-8664
STASYS CONSTRUC
riON
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
•soHte", 'decks', 'gutters', plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
, S.Benrtto,

ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating m immigration to
Canada
www.immigration-service.com

Salon & S p a
15144 LaGrange Rd.

G.L.Quality B o d y S h o p
Automobiliai
Ieškote - nupirksime.
Patekote į avariją ar
sugedo auto. - suremontuosime
Norite išsiųsti į Lietuvą
-išsiųsime.

Orland Park, I L 60432
TeL 708-638-9600.
AKUPUNKTŪRA
Gydymas adatų pagalba be vaistų
galvos'menstruacijų'su-enų'anrito'sumušutuj ir kt. skausmu numalšinimas
Gydymas vaistažolėmis
Danutė Daydodge, R. N., Dipl. Ac.
Board Certified Acupuncturist
Td. 312-563-1501
Palikite žinutę lietuvių arba anglų kalba.
Appointments avaUable oo Tuesdays 9 am.2 p.m.and Thursdays 4 p.m.-7'p m.
3210 S. Halsted Si, Chicago, IL.
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 td. 708-387-2067.

Skambinkite 815-723-7650.

Pagyvenęs, sąžiningas ir paslaugus
vyriškis ieško darbo. Norėtų
prižiūrėti vyr. amžiaus žmogų ar ligo
nį 7 dienas į savaitę. Gali dirbti staty
bos ar remonto darbus. Moka lenkų,
rusų k. ir susikalba angliškai. Turi re
komendacijas. Skambinti Algiui teL
708-443-5668.
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RIMAS LSTANKUS
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
KMIEOK REALTORS
7922 SPulasto Rd.
2 1 . 4365 S.Archer Ava

GmuK

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

Realmart # #an
Realty Group Inc.
6602S.PulaskiRd.
Chicago, IL 60629
B A L Y S BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bos. 773-5S541M rager 312-3«M3t7
Fa*773-5SS-3»«7

°^?21.

Accont
Homotlndors

9201 S. Cicero
Oak Uwn. HHnois 60453
•*neee(708)423-*11t
Voice Mat (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Paoer (312) 707-6120
Hm 708-423-0443
ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patamauįa
jv^rių nuosavybių pirtome «r pardavime
mieste ir priemiesčiuose
0ik»go$ faaaeje ir iiaunmoow pntmtlmnm
pertam M pvdDOdm nuotavybe*. kfeiptjiėt

Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Empkyment Agency
Tel. 773-736-7900

AUDRA
KUBHJU8

Greitas,
profesionalus
ir sąžiningas
patarnavimas

1508ShermenAve.
Evinslon. IL 60201
Business (847) 864-2600
F u (847) 475-5567
Voicemail
(847)465-4397
E-mail
akub)lius9aol.com

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGUNAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W69th Street
Tel.: 773-776-1486

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 „erdves", Pešto, su krapais, su česnaku ir
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
^^
maisto patduotuvėse, „deli" skyriuje.
*O*5£?A'0
Galite užsisakyti ir telefonu:
616-462-3301
arba per vvorld wide web:
Michigan F m Cheese Dmiry.Inc
wwwandrulischeese.com
4295 MiBertoo, Poomaia. MI49410

r

alls to LITHUANIA
$0.21 p*r/mln

Cnt* «*••totha ratt H M wortd. arty day. any time.

Forttfamsi&MCMŪLottgDiftBtscePott

1-800-449-044.'?
DĖMESIO!
Automobiliai ir „mini-vans",
atimti per banką.
Modeliai '92 -'98 metų,
nebuvę avarijose.
Prieinamomis kainomis.
Banko paskola kiekvienam,
net ir neturinčiam kredito istorijos.
Td.T73-425.%11 arba
773-S48-8249.

REALTORS
oncjiTSint-sm
«HK(7t*)48-71M

SIŪLOME DARBUS!

350 N. Clark, Chicago, n 60610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

&UČE

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110.

RE/MAX

COLOUJCLL

sure our servtce wli be vvorkj-class,

just one hassle-free cor^nect'on

SK743
SK<M3

22510 550 svaflų

TIKRAS KAIMIETIŠKAS
SŪRIS PAGAMINTAS
TRADICINIU BŪDU!

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

SK946
SK744

125 iki 175 svečių

KAVINE

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

£ g S'** NUMVdi

ftgM*

Home Meaith Care IntLAgency
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.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas
ir galintis dirbti ištisus metus.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis
pristunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą ("CV")".
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnarn, CT 06260

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

Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl.
$355 į mėn. + „security"
TeL 773-778-1451

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų p r o d u k t u s U P S
Atidaryta 7 dienas savaitėje

mirGa^Si'

No orte makes round-

630-241-1912.^

AMBER CONSTRUCnON Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento,„plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI
Parduodamas automobilis
Geo Tracker '96 m., žalias,
įnešti $1.000 ir mokėji po $188
į mėn. 60 mėn. TeL 708-5941472. Palikti žinutę.

m

GREIT PARDUODA

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metinį
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:
P R A N A S G. MEILĖ, C P A
5516W.95St.,
O a k U v m . F L 60453,
Tel. Rastine 708-424-4425.

»

MARQUFTTE
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 lietuvilkai.

3314W.63St

SALAMANCA
Vokeaufl
773-656-6878
Pager
773-260-3404
CeB.teL
630460.5*88
AUDRIUS MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą turtą.? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patart ir
sąžiningai patarnaus
AUDRIUS MIKULIS
Perkratutome,
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas
ir šiukšles į sąvartyną.
Tel. 630-964-5898.
STASYS SAKINIS
Dažytojas iŠ vidaus ir ii lauko,
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
TeL773-«7-9107.
Kokybiškai

Tel. 773-776-8998
Perkate automobilj?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
Ką tik arvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Gaterite sėst u i vairo imndien!
(630) 207 2748

dedame gipso seneles, dalome,
klojame plyteles. įrengiame
rūsius. Skambinti Vladai,
MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-92J-4331.

RekimmmmkUės
773-S»5-9$00
•

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS 2000 METAMS

gruodžio mėnesiais dažnai dir
bantieji turi galimybę pasi
rinkti įvairias, darbovietės
darbininkams teikiamas pro
gramas (benefits), nuo medici
ninės apdraudos iki įvairių fi
nansinių pagerinimų — Jiezible spending accounts".
18. 2000 m. gruodžio 29 d.
Tai paskutinė diena, kada bir
ža 2000 metais bus atidaryta
ir jūs galėsite padaryti reika
lingus pirkimus ar pardavi
mus.
19. 2000 m. gruodžio 31 d.
Tai tikroji (paskaičiuokite ma
tematiškai) paskutinė tūks
tantmečio (millennium) diena!
Ir tą dieną nereikės jums rū
pintis visokiais Y2K varian
tais, galėsite pamiršti visus
rūpesčius ir sutikti 2001 Nau
juosius metus!
Naudotasi įvairia spauda.

DRAUGAS, 2000 m. sausio 29 d., šeštadienis

A. t A.
VLADAS VAŠKELIS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

Sulaukęs 86 metų, mirė 2000 m. sausio 27 d. St.
Petersburg, FL.
Buvo Lietuvių klubo St. Petersburg'e narys ir
priklausė Romo Kalantos šaulių kuopai.
Dideliame nuliūdime liko: žmona Elena Vaškelienė;
podukra Gražina Cibienė ir jos vaikai: duktė Ramunė
Cibaitė, sūnus Saulius su šeima; LietuvojeVelionio
mirusio brolio Valentino duktė Elena Juškienė ir jos
vaikai: sūnus Rimvydas su šeima, duktė Daiva su šeima.
Velionis pašarvotas pirmadienį, sausio 31 d. nuo 9 iki
11:00 vai. ryto David C. Gross Funeral Home. Iš laidojimo
namų 11:30 vai. ryto bus atlydėtas į Most Holy Name of
Jesus bažnyčią. Po Mišių Velionis bus palaidotas Memorial Park kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Kai kurios datos metuose „vrithholding taz" — mokes
yra svarbios, tvarkant asme čius 2000 metams, jei jūs ma
ninius finansinius reikalus. note, kad tais metais galite
Šias datas paruošė The Insti gauti didelį „refund* — val
tute of Certified Financial džios grąžinami pinigai. Dide
Planners, The American Asso- lis »refund* — valdžios jums
ciation of Individual Investors grąžinami pinigai, reiškia,
ir CCH Inc. (firma, teikianti kad jūs skolinote valdžiai pas
mokesčių ir verslo teisės infor kolą be jokių procentų.
maciją).
7. 2000 metais sausio 17-ji,
Nuliūdę: žmona, podukra, brolio duktė ir kiti
Visi esame gavę daugybę ka tai buvo diena, kada reikėjo
giminės.
lendorių. Paimkime vienaja pateikti ketvirtą ir paskutinį
me sužymėkime datas, kurios „estimated taz payment" 1999
susietos su mūsų finansais. metams, nebent jūs visus mo
Kai kurios datos jau praėjo, kesčių dokumentus užpildysi* Seimo nariai kviečiami
tai bus jums tik informacija. O te ir pristatysite IRS įstaigai į bulių medžioklę, rašo „Lie
tos datos yra:
iki 2000 m. sausio 31 d.
tuvos rytas" (10.26). Alytaus
1. 1999 m. gruodžio 31 d., — 8. 2000 m. sausio 31 d. Iki rajono .Atžalyno* žemės ūkio
tai buvo paskutinė diena, ka šios dienos jūsų darbdavys tu bendrovės pirmininkas Algis
da dirbantysis sau — „self era- ri jums duoti formą W-2, kuri Žėkas šią savaitę baigia pasi
ployed" gali pirkti savo darbui parodo, kiek mokesčių buvo rengti bendrovėje užaugintų
reikalingą medžiagą ir jos iš išimta iš jūsų algos 1999 me bulių medžioklei, į kurią pa
Į
E-coMcrcc devdopmcBt
Į
laidas nurašyti, pildant 1999 tais.
kvies Seimo ir vyriausybės na
metų pajamų mokescius.2.
9. 2000 m. vasario 15 d. Ši rius bei didžiausių mėsos
Comprehenuve course for programmers and begirmers.
1999 m. gruodžio 31 d. birža diena yra paskutinė metuose kombinatų vadovus. Jau suda
The program covers courses provtdmg acposure to
(stock market) buvo atidaryta dirbantiesiems užpildyti for rytas sąrašas asmenų, ku
altmajor looisfor markei.
iki 1 v. p.p. ir tai buvo pati mą W-4, jei nori pakeisti skai riems bus išsiųsti pagal spe
paskutinė metų diena, kada čių išlaikomų asmenų 2000 cialų užsakymą pagaminti
Ali courses and teachers approved by
Illinois State Board o/Educatton
investuotojai turėjo paskutinę metams.
kvietimai. Pasak dienraščio,
Financial Aid
andPayment
PaymentPltmjfre
Plansjpre
available
id and
avail
galimybę parduoti ar pirkti
10. 2000 m. balandžio 1 d. svečiams bus suteikta garbė
, vertybių popierius ir pajamas, Jei jums suėjo 70V2 metų nušauti paskutinius bulius ir
ar nuostolius, pridėti prie 1999 metais, reikia pradėti taip sunaikinti .Atžalyno"
1999 metų pajamų mokesčių. išimti minimumą' iš jūsų tra mėsinės galvijininkystės ūkį,
3. Jei jūs 1998 metais pa- dicinės IRA sąskaitos. Tai pas kurį, pasak pirmininko, tik
We pravtdes advanced shlls in English, andRussian
keitėte tradicinę IRA į Roth kutinė diena tą padaryti, ne skėsčiodami rankomis ir vi
languages
IRA,;gruodžio 31 d. buvo pas- bent jau jūs tai padarėte 1999 siškai nesugebėdami valdyti
kutimTdiena, kada ją galėjote metais.
žemės ūkio, valdžios vyrai ga
""v.
7 montk t emdfom 're
~~y^
^>
aimmmtrr progremmer!
<T
11. 2000 metais balandžio lutinai įvarė į kampą.
pakeisti vėl atgal į tradicinę
<EIU>
IRA. O tai buvo pravartu pa 15 d. Paprastai tai paskutinė
daryti tiems, kuriems IRS gali diena užpildyti pajamų mo
472S Oaktoa, Skokie, EL M077
į
.
S47-5M-1560
t
taikyti įstatymą, reikalaujantį kesčių formas, bet ji šiais me
• Per lengvai ant pakylos
primokėti mokesčių ar pabau tais bus šeštadienį, o kai prisi užkeltas, gali būti vėjo nu
dų, pvz.?jer jūsų „modified ad- deda dar ir sekmadienis, tai pūstas.
justed gross income" 1998 m. turime dar 2 papildomas die
buvo didesnis, negu 100,000 nas tą atlikti.
dolerių, arba jei vedusių pora
12. 2000 metais balandžio
1998 m. pajamų mokesčius 17 d. Iki šios dienos vidur
pildq kiekvienas atskirai. Ar nakčio, t.y. pirmadienio, jums
ba paprasčiausiai —jūs norite arba reikia būti užpildžius pa
padaryti pakeitimą dėl to, kad jamų mokesčių formas (1999
apskaičiavote, kad jums tai la m. tax returns), arba papra
bai priimtina.
šyti prailginimo (extension)
4. Gruodžio 31 d. buvo pas tai padaryti. Jei prašote prail
kutinė diena sudaryti Keogh ginimo, tai reikia iki šios die
planą, jei dirbate pats sau nos įmokėti tam tikrą numa
(self-employed) ir norite, kad tytą mokesčių mokestį — (a
jūsų įmokos būtų įskaičiuoja credible estimated tax pay
ment).
mos už 1999 metus.
: Jei jums 1998 metais suėjo Balandžio 17 d. yra pasku
70 V2 metų, reikėjo išimti ant tinė diena, jei norite atidaryti
rąją minimalinę sumą iš jūsų IRA sąskaitą, tradicinę ar
tradicinės IRA sąskaitos.
Roth IRA, kad tos sąskaitos
Jei jums 1999 metais suėjo įmokos būtų užskaitytos 1999
70 V2 metų, jūs galite iki 2000 metams.
Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke,
Balandžio 17 d. yra diena,
metų balandžio 1 d., padaryti
pirmą išėmimą (distribution) kada turite padaryti pirmąjį
Jūs laimėsite dvigubai!
iš jūsų IRA sąskaitos. Bet tai metų ketvirčio įmokėjimą —
galėjote padaryti ir iki 1999 „estimated taz payments" už
metų gruodžio 31 d., o antrą 2000 m. jei dirbate pats sau iš
'Gausiteaukštą
nuošimtį, garantuotą 13-kaimėnesių — 6.15% APY
išėmimą galite padaryti iki uždarbio, investicijų ar pen
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti
sijų.
2000 metų gruodžio 31 d.
savo
sertifikato
nuošimtį.
13.2000 m. rugpjūčio 1 d. Si
5. 2000 metai sausio 1 d. Jei
: m turite 401(k), 403(b) ar pana diena yra labai tinkama per
,LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
šius pensijos planus, galite žiūrėti savo asmeninius finan
sus
—
kur
stovite;
kokie
yra
pradėti atidėti iš savo algos
trylika pelningų mėnesių!
iki 10,500 dol. šiais, 2000 me jūsų užsimojimai ir t.t.
14. 2000 m. rugpjūčio 15 d.
tais (1999 metais buvo galima
į tokį planą įdėti 10,000 dol.). Tai paskutinė diena užpildyti
Bendra.suma dovanų ir mo- ir pasiųsti 1999 metų pajamų
Dėl platesnės informacijos skambinkite
;"• kesčių už paveldėjimą, ui ku mokesčius ir primokėti, jei rei
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei.
rią nereikia mokėti mokesčių kia, jeigu jus balandžio 17 d.
yra pakelta iki 675,000 dol. prašėte mokesčių mokėjimo
(1999 metais buvo 650,000 prailginimo. Jūs taip pat iki
:
tos dienos galite pralyti ir 2-o
dol.).
\
/
. _
,
6. 2000 m. sausio 3 d. ar prailginimo.
15.
2000
m.
spalio
1
d.
Per
: maždaug apie tą datą, pensi
ninkai gavo „Soc. Sec." padi žiūrėkite tavo .mutual funds"
dintus čekius. Tai yra 2.4 išmokėjimus (year-end divi
/
\
; proc. pakėlimas, atsižvelgiant dendą and capital gain distributions). Nepirkite didelio pir
Building Personai Banking
ReUitionsht^
į gyvenimo pabrangimą.
Pensininkams, kurie yra kinio prieš „a big distribution
Member
LOBjĮ^.
PMYEUP;
FDIC
;* jaunesni, negu 65 metų, bus date*.
55
9 th AvC
16. 2000 m. spalio 16 d. Tai
15014 S. LaGrange Rd.
i?? A 1 n
leidžiama šiais metais uždirb
Pa
ti iki 10,800 dol. ir tai nesu- paskutinė diena pasiųsti jūsų
Orland Park, E.
?*$*?$
A Jį
n
'• mažins jų pensyoa mokėjimų. 1999 m. pajamų mokesčių for
(in the OrUnd Greens Shopping Center)
(> * « InTrust buildmg)
• O tie pensininkai, kurie yra mas, jei jums buvo suteiktas
(708) 226-2727
I tarp 65 ir 69, galės uždirbti iki antras prailginimas, ir taip
Annual
percent*« YWd (APY) i»«ffcct>v* a*<rf January 1», 2000 and subject to charfge w.thotrt not.ce
pat
tai
paskutinė
data
įsi
17,000 dol. ir nepakenkti savo
Mm.mum dkporiTof $230 >. mouirad to obtahi the APY mtew»t rate may be ' n c r w s ^ « J ^ T * * J 2 L
jungti
į
Keogh
planą.
pensįos mokėjimams.
based upon Rnt Pmonal Banį?* publishtd rate on 12-month certifieate. Penalty may be imposed for early
17. 2000 m. lapkričio 1 d.
Sausio pirmoji savaitė ar
withdr*wals
sausio pradžioje yra gera per Peržiūrėkite savo darbovietės
žiūrėti ir galbūt sumažinti pensijos planą. Lapkričio ir

(S.
<£^Goal Tramino Inc.

w
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C r s t —Personai Bank

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS —

DAIMID

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

1-773-523-0440
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TOUTHUANIA

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-7O8-430-570O

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWDDE TOLL FREE (nemokamas) TeL 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

#•

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES
1-708-652-5245

PALOS - GAIDAS
FUNERAL HOME
Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir Lemonto
10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. S o u t h w e s t Hwy.
P a l o s Hills, IL
708-974-4410

Į VILNIŲ
Iš Čikagos ir atgal
$450
Iš New Yorko ir atgal $400
iki kovo 3 1 d . Plius mokesčiai.

FINNAIR ir kitomis oro linijomis.
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų.
PraSykite mūsų 2000 metų
lankstinuko.

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM

DRAUGAS. 2000 m. sausio 29 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", vasario 2 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo
„Mūsų miesteliai" — „Pušalo
tas". Miestelis įsikūręs 12 km
į pietus nuo Joniškėlio, 24 km
i šiaurę nuo Panevėžio. Pama
tyti šią vaizdajuostę „Seklyčio
je" sėdint prie ekrano, „pasi
vaikščioti" Pušaloto miestelyje
kiekvienam bus įdomu, ypač
tiems, kurie šį miestelį gali
vadinti savu ir juos riša ma
lonūs praeities prisiminimai.
Atvykite! Kaip jau įprasta,
bus ir bendri pietūs.

LB Lemonto apylinkės
valdybos ruošiamas Vasario
16-tosios minėjimas sekmadie
nį, vasario 13 d., 12 vai. vyks
PLC Lemonte.
Illinois lietuvių respubli
konų lygos metinis susirin
kimas sekmadienį, vasario 6
d., vyks Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centro „Bočių" menėje.
Pradžia 12 vai. p.p. Numatyta
įdomi darbotvarkė. Išgirsime
valdybos narių dvejų metų
veiklos pranešimus. Bus ren
kama nauja lygos valdyba ir
kt. Prieš susirinkimą — ka
vutė, užkandžiai ir pabendra
Antanas ir Birutė Vilu- vimas. Visi nariai ir prijau
S h r i n e r s ligoninėje. Iš kairės: „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirmininkė Gražina Liaataud, dr. John Lubicčiai, Schererville, IN, atsiuntė čiantieji kviečiami dalyvauti. ky, gaiestingoj: sesele Norene Jarnierson, Alma Adamkiene ir „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto narė ir savano
ne tik 100 dol. auką, bet
Lietuvos Nepriklausomy rė Marija Kraučiuniene. Vasario 4 d. dr. J. Lubicky, N, Jamierson ir M. Kraučiūnienė su „Lietuvos Vaikų vil
gražius sveikinimus bei lin bės minėjimas B r i g h t o n ties daktarų grupe išvyksta į Lietuvą, kur Vilniaus universitetinėje ligoninėje bus operuojama, mokoma, kon
kėjimus „Draugo" 90 metų su Parke sekmadienį, vasario 20 sultuojama.
kakties proga. Ir auka, ir d., vyks Švč. M. Marijos Ne
Šiais m e t a i s j a u dešimtą
Marija Vilutis, St. PetersMOKYTOJAI
linkėjimai nuoširdžiai įver kalto Prasidėjimo parapijos kartą „Lietuvos Vaikų vilties"
burg,
FL,
už
„Draugo"
kalė
TOBUUNSIS
tinami!
mokyklos salėje, tuoj po 10:30 daktarų grupė važiuoja į Lie dinius atviriukus ir kalendo
JAV LB Švietimo tarybos
tuvą. Kelionės tikslas — ope rių atsiuntė 200 dol. auką. Jai
Lietuvių fondas praneša, vai. r. lietuviškų šv. Mišių.
rengiama
kasmetinė darbo
kad 2000 m. švietimo, kultūJAV LB Waukegan/Lake ruoti, mokinti, konsultuoti. sakome širdingą ačiū!
konferencija
įvyks š : | metų
rc"s bei kitiems lietuvybės iš County apylinkės ruošia Važiuojančios kelionės grupę
Lietuvių rašytoju draugi vasario 27 dieną, sekmadienį,
laikymo poreikiams remti pra mas Vasario 16-tos minėjimas sudaro: kelionės organizato ja rengia poetės Janinos De
Pasaulio lietuvių centre, Le
šymai turi būti pateikti iki šių sekmadienį, vasario 13 d., 3 rius dr. John Lubicky ir dak gutytės 10-ųjų mirties meti
monte, Bočių menėje. Darbo
metų kovo 15 dienos. Prašy val.p.p. vyks Libertyville Civic tarai dr. Terry Light. dr. Mi- nių atminimo vakarą, kuris
konferencija prasidės 9 v.r. šv.
mus studentų stipendijoms Center, 135 W. Church Rd. chael Forseth, dr. Algimantas vyks vasario 4 d., penktadienį,
Mišiomis
Palaimintojo Jurgio
Čepulis, penkios gailestingos 7 val.v. Jaunimo kavinėje. Ja
reikia pateikti iki balandžio Street, Libertyville, IL.
Matulaičio
misijoje už gyvus ir
seserys, viena rankų terapistė ninos Degutytės poeziją skai
15 dienos. Visi prašymai turi
mirusius
mokytojus.
Pateikia
Lietuvos
Vyčių
tradicinis
ir „Lietuvos Vaikų vilties" ko tys poetės bičiulė aktorė Irena
būti pateikti užpildant speme
darbotvarkę:
,
.Lietuvos
prisiminimų"
poky
miteto narė ir savanorė Mari Leonavičiūtė. Fleita gros mu
'įalias anketas, kurias galima
10:00 - 10:15 v.r. kava atgai
sigyti Lietuvių fondo raštinė- lis sekmadieni, vasario 6 d., 5 ja Kraučiuniene. Išvažiuoja zikė Giedrė Kazakauskaitė,
vai;
vai.
vak.vyks
Martiniąue
po
vasario
4
d.
ir
grįžta
vasario
3 darbo dienomis nuo 9 vai. r.
fortepijonu pritars muzikas
10:15 - 10:30 v.r. Švietimo
iki 5 vai. p.p. — 14911 127th kylių salėje, Evergreen Park. 12 d. Daktarai ir gailestingo Ričardas Šokas.
tarybos pirmininkės žodis,
sios seselės aukoja tam reika
Street. Lemont, IL 60439; te IL.
Jaunimo centro ruošia lui savo atostogas, Lietuvos
lefonas 630-257-1616.
Juozas Mikulis, VVestches- svečių pristatymas;
10:30 - 12:00 v.p.p. Vilijos
mas Vasario 16 d. minėji valdžia jiems užmoka už pra ter, IL, atsiuntė „Draugui"
Stasė V. Pautienienė, La mas trečiadienį, vasario 16 d., gyvenimą Lietuvoje, o „Lietu 100 dol. auką. Širdingai dė Nasvytytės-Klimienės paskai
ta „Kaip paįvairinti dėstomą
gūna Niguel, CA, ne tik gra vyks JC kavinėje. Pradžia 7 vos Vaikų vilties" komitetas kojame.
programą trecio-ketvirto sky
žiai bendradarbiauja mūsų v.v.
užmoka už kelionę.
riaus mokiniams";
dienraštyje, bet jį parėmė 100
Išvažiavus gailestingai se
D o n a t a s J a n u t a . Oakland,
12:00 - 12:15 v. p.p. diskusi
dol. auka. Ačiū!
Patys
naujausi
praėjusių
seriai Sofijai Plenienei atos CA, padėkodamas už gražų
jos;
metų
Europos
šalių
filmai
bus
Regina Narušienė, JAV togų į Floridą nuo kito ketvir „Draugo" kalendorių, atsiuntė
12:15 - 1:15 v. p.p. pietų per
LB Krašto valdybos pirmi tadienio, vasario 3 d., kiekvie 200 dol. auką. Labai įver rodomi Čikagos miesto centre
ninkė, sekmadienį, vasario 6 ną ketvirtadienį kraujo spau tiname paramą ir už ją taria vasario 4-20 d. Peržiūros vyks trauka;
1:15 - 2:15 v. p.p. Zitos DuThe Film Center at the School
d., 12 vai. p.p. PLC, Lemonte, dimą „Seklyčioje" matuos d r. me nuoširdų ačiū!
of the Art Institute (Columbus bauskaites paskaita „Įdomios
vyksiančiame Illinois lietuvių Petras Rasutis. Kviečiame vi
ALTo Čikagos s k y r i a u s Drive and Jackson Boulevard, klasės pamokos, skirtos įvai
respublikonų lygos metiniame sus šia paslauga pasinaudoti.
ruošiamas Lietuvos Neprik Chicago). Prancūzų filme riarūšių
protinių gabumų
susirinkime kalbės tema: „Ko
Antanas ir Maria Rudžiai lausomybės paskelbimo su „Place Vendome" vaidins Cmultiple intelligence') moki
dėl Amerikos lietuviai turi da
už „Draugo" kalėdines kor kakties minėjimas sekmadie Catherine Deneuve, ispanų fil niams";
lyvauti JAV politikoje". Visi
teles ir gražų kalendorių at nį, vasario 13 d., vyks Maria
2:15 - 2:30 v. p.p. diskusijos;
kviečiami atsilankyti ir iš siuntė 100 dol. auką. Dėko mokyklos auditorijoje Mar- mas „Babauo" pastatytas pa
2:30 - 3:00 v. p.p. „Vadovėlių
gal
1932
m.
Salvador
Dali
pa
klausyt šio svarbaus praneši jame!
ąuette Parke.
pritaikymas
mokinių porei
rašytą
siužetą,
suomiai
prista
mo.
tys filmuotą pasakojimą apie kiams";
3:00 - 4:00 v. p.p. Clevelando
Po programėlės kunigas J. jauną leitenantą, patekusį į
KŪČIŲ VAKARAS PEDAGOGINIAME
Vaišnys, sukalbėjęs maldą ir Rusijos frontą Antrojo pasauli Šv. Kazimiero mokyklos mo
INSTITUTE
palaiminęs stalą, ragino laužti nio karo metu ir kt. Norėdami kytojų pranešimas „Rodom,
Kaip ir kiekvienais metais sukviestiesiems buvo paruošta paplotėlį, o po to visi vaišinosi sužinoti filmų rodymo laiką, darom — žaidimai, vartojami
Čikagos Pedagoginis institu- vieta prie bendro Kūčių stalo. tradiciniais namų gamybos skambinkite tel.312-443-3737. kaip mokymo priemonės";
4:00 - 4:30 v. p.p. klausimai,
PL instituto direktorė Stasė patiekalais. Prie šventiškai
tas praėjusį gruodžio mėnesį
sumanymai,
išvados;
papuošto
ir
gausybe
valgių
Petersonienė
pasveikino
susi
surengė Kūčių vakarą Jauni
4:30
v.
p.p.
konferencijos už
mo centro kavinėje. Šventėje rinkusiuosius šios reikšmin apkrauto stalo, degant žva
Algimanto Kezio fotogra
dalyvavo instituto studentai. gos ir jau tapusios tradicija kėms ir skambant kalėdinėms fijų paroda „Chicago 2000" darymas.
Konferencijoje
ieškosime
buvusieji ir dabartiniai peda šventės proga. Studentės Ra giesmėms, visus susirinku atidaroma vasario 5 d., šešta
moną ir studentė Sigita Lu- siuosius gaubė šventiška paki dienį, 7:30 v.v Lietuvių Dai įvairovės, kad mokytojo dar
gogai, draugai ir pažįstami.
Kūčių vakarienė paprastai kauskaitės džiaugėsi gausiu li nuotaika. Visi susirinkusieji lės muziejuje, Lemonte. Ji bas klasėje būtų spalvingesnis
ir turtingesnis. Apie dalyva
yra džiaugsminga šeimų šven dalyvių skaičiumi ir linkė- turėjo progą susitikti ir pa veiks iki kovo 5 d.
tė, o šios bendros Kūčios vi damos šventų kūčių nuotaikos bendrauti su bendraklasiais,
„Rafaelis ir Ticianas: Re vimą konferencijoje prašom
siems mums turėjo taip pat tą padeklamavo po eilėraštį skir draugais, kolegomis ir pažįs nesanso portretas" ("Rapha- pranešti Švietimo tarybos pir
pačią paskirtį. Juk visi daly tą Šv. Kalėdoms. Laura Dai tamais — visa tai leido pajusti el and Titian: The Renais- mininkei Reginai Kučienei
vavę tautiečiai yra vienos lie nytė, Onutė ir Stefutė Utz pa tikrą lietuvišką Kūčių dvasią sance Portrait") - ši paroda teUfaksu 708-301-6410 ne vė
tuvių tautos — tarytum vie dainavo nuotaikingą dainelę ir šilumą.
Čikagos meno institute veiks liau kaip iki vasario 23 dienos.
Mielieji mokytojai, laukiame
nos šeimos nariai. Visiems apie dvylika kūčių patiekalų.
Ramoną L u k a u s k a i t ė iki kovo 19 d. XVI a. paveiks
visų
jūsų konferencijoje!
lai yra pasiskolinti iš Florenci
JAV
LB Švietimo taryba
jos Palazzo Pitti muziejaus.
Parodoje taip pat eksponuoja
mi italų renesanso pavyzdžiai
iš Čikagos meno instituto fon
dų. Čikagos meno istitutas
(Art Institute of Chicago, Michigan & Adams) veikia: pir
'm*
madienį-penktadienį
nuo
10:30 val.r. iki 4:30 val.p.p.,
antradieniais - iki 8 val.v.,
šeštadieniais nuo 10 iki 5 vai.
p.p., sekmadieniais nuo 12 iki
5 val.p.p. Antradieniais įėji
mas nemokamas.

• A. a. Elenos Antanai
tienės atminimą pagerb
dami, reikšdami užuojautą
velionės dukrai Jovitai Strikienei, Aldona ir Balys Slonskiai, Oak Lawn, IL, aukoja $30
Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių
globos" k o m i t e t a s , 2711
West 71 Str., Chicago, IL
60629.
•DĖMESIO! VIDEO APA„RATŲ SAVTNTNKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave., Chica
go, DL 60629. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• Balzeko muziejus ieško
darbuotojo meno skyriaus di
rektoriaus pavaduotojo parei
goms. Skambinti Karilei mu
ziejaus telefonu 773-582-6500.
• Š. m. sausio 20 d. Los
Angeles mieste iš privačios
kolekcijos buvo pavogtas
lietuvių kultūrai reikšmingas
dail. Vlados Stančikaitės pa
veikslas „Vaidila". Ką nors
žinančius ar girdėjusius, kur šis
paveikslas gali būti, prašome
pranešti tel. 818-780-901-1123
arba 818-780-8580. Už suteik
tą vertingą informaciją bus
dosniai atsilyginta.
• Senatorius ir ponia
Richard J. Durbin praėjusių
švenčių proga atsiuntė $500
auką Lithuanian Mercy Lift
ir ją skiria Onos KutkaitėsDurbin fondui Jurbarko ligo
ninėje. Senatoriui ir poniai
Durbin, LML rėmėjams, dėko
jame!

• Automobilio, namų ii
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų
kraštų. Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & L. Insurance Agency, 9439 S. Kedzie Ave.,
Evergreen Pk., IL 608052325. TeL 708-422-3455 (ak)
• BALTTC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame \ na
mus,
(ak.)
• P r i e š užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip
jau buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 773-233-6335.
(sk.)
• Show Centras kviečia į
OVIDIJAUS VYŠNIAUSKO
koncertą š. m. sausio 29 d. 8
vai. v a k a r o Willowbrook
Ballroom, 8900 S. Archer Rd.
Bilieto kaina $20. Tel. infor
macijai 630-632-4403.
• Pranas G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Taz
formas. Dabartiniai pajamų
mokesčių įstatymai žymiai
apsunkino ir ateityje apsunkins
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite: 708-4244425. Naujas adresas: 5516 W.
95 St., Oak Lawn, IL 60453.
Sekmadieniais nuo vasario 6 d.
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, IL, 8 v.r. — 2 v.p.p.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4636 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatve* nuo JDrango*)
TeL 773-S844100.
TeL 630-257-0900, L a i o n t , IL

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, inva
ADVOKATAS
lidams vaikams, daugiavai GINTARAS P. ČEPĖNAS
kėms šeimoms bei studentams
6436 M M Rd., Chicago, IL 60(29
Lietuvoje. Aukojo: Jūratė ir
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Algis Maurukas $50, Sharron ir
Jerry McNellis $300, Cleve
lando LB Soc. skyrius (Ona Advokatas Jonas Gfflbattb
Šilėnienė) $60, Aldona ir Rimas Civilinės ir kriminalinei bylos
8347 SKedzie Avenne
Vaitkus $240 tęsti mergaitės
Chicago, H. 60639
metinę paramą. Labai ačiū!
TeL 773-776-8700
„Saulutė", 419WeidnerRd„
Buffalo Grove, IL 60089. TeL ToDfree 24 hr. 866-7764743
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v.
847-537-7949. Tax ID# 36Šeatad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.
3003339.
ADVOKATAI
LJUne Jk LFeyman

TĖVIŠKĖS EV.
LIUTERONU BAŽNYČIA
6641 S. Troy St,
Chicago. IL 60629
sekmadieniais 10:30 vai. ryto
lietuviškos pamaldos
ir sekmadieninė mokykla

Vyskupas Hansas Dumpys
Tel. 708-386-3269

\tkA

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų,
asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose.
8313 &Archer Av», CUcago,
IL 60882. TeL M7-361-70M
(kalbame lietuviukai). Mes josų
paslaugoms 7 dienas per savaite.
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PeHasoK'.nio lituanistikos instituto Kiičiose. Stovi Laura Dainyt«\ Dalia Šataite ir Stefutc Utz Prie stalo s«di:
Ramute Plioplyte, Virginija Pauliene, Juozas Miecius ir Ričardas Petersonas.
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Vyru trio iš Hartfordo, CT,
vadovaujamas Hartfordo lietu
vių parapijos vargonininko
muziko Jurgio Petkaičio, at
liks programą Vasario 16osios minėjime Brocktone,
MA, vasario 20 d. parapijos
salėje po 10:30 val.r. iškilmin
gu šv. Mišių šv. Kazimiero
bažnyčioje.

Rimo Čiurlionio tapybos darbų parodoje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Nuotraukoje i* kaires: antras ii
kairės - Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Edita Apuokiene, Rita Čiurlio
nis. Rimas Čiurlionis, pirmas ii dešines - Stanley Balzekaa. jaunesn , muziejaus prezidentas. Rimo Čiurlionio
paroda pratęsta iki vasario 5 d. Kviečiame apsilankyti. Muziejaus adresas: 6500 S Pulaski Road, Chicago, IL.
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