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JAV l a u k i a Baltijos v a l s t y b i ų
įstojimo \ NATO

K o n s e r v a t o r i ų r i n k i m ų šūkis
— „Už tvarką gimtinėje"
Vilnius, vasario 11 d.
(BNS) — Savivaldybių tarybų
rinkimuose „Už tvarką gimtinėje" vartysis aštuoni konservatorių frakrijos Seimo nariai.
Kaip penktadienį pranešė
Seimo kancleris, vienas konservatorių vadovų Jurgis Raz
ma, Akmenės rajono kandi
datų sąraše bus Jadvyga
Dunauskaitė, Biržų rajone —
Saulius Kubiliūnas, Kaišiado
rių rajone — Kęstutis Jake
lis, Trakų rajone — Rimvydas
Survila, Kretingos rajone —
Elena Petrošienė (buvusioji
rajono vicemerė), Radviliškio
rajone — Mindaugas Briedis
(buvęs vicemeras), Vilniaus
rajone — Nįjolė Ambrazaitytė,
Vilniaus mieste — Simas Pet
rikis.
Anot J. Razmos, savivaldy
bių rinkimuose dalyvaus maž
daug 12 proc. frakcijos narių.
Sis santykis, pasak kanclerio,
kitose Seimo frakcijose yra didėsnis.
Pasak J. Razmos, priklauso
mai nuo sėkmės rinkimuose,
dauguma parlamentarų atsidės darbui savivaldybėse ir
nebeaieks būti išrinktais Sei
mo nariais.
Konservatoriai dalyvaus vi
sose 60-tyje rinkimų apy
gardų. Net 24 kandidatų są
rašų priekyje yra dabartiniai
merai. Trys iš 27 merų kon
servatorių nebedalyvaus rin
kimuose. Vienas jų, Kauno
miesto meras Henrikas Tamu
lis, priėmė premjero pakvie-

Vilnius, vasario 11 d. pasirengimą narystei NATO,
(BNS) — Lietuvos, Latvijos atsižvelgs į šiuos veiksmus, o
bei Estijos įsitvirtinimas Va valstybės bus vertinamos indi
karų struktūrose yra valstybi vidualiai.
nis JAV tikslas, ir tikėtina,
S. Talbott pareiškė tikįs,
kad kita JAV administracija kad laikui bėgant, Rusija s u 
tęs Bill Clinton administraci pras Baltijos valstybių n a 
jos politiką, keturšalėje konfe rystės NATO naudą, ir p a 
rencijoje Vašingtone ketvirta brėžė, kad nė viena n e NATO
dienį pareiškė JAV Valstybės valstybė neturi veto teisės,
sekretorės pavaduotojas Stro- sprendžiant dėl naujo NATO
be Talbott.
plėtros rato.
Jis skaitė pagrindinį pra
Konferencijoje pranešimą
nešimą konferencijoje „JAV — apie Lietuvos ir JAV ekonomi
Baltijos valstybių chartija po nių santykių raidą perskaitė
dvejų metų: pasiekimai, pro Užsienio reikalų ministerijos
blemos ir perspektyvos".
Daugiašalių santykių departa
Konferencijoje apžvelgtas mento direktorius Giedrius
JAV ir Lietuvos, Latvyos bei Čekuolis.
Estijos bendradarbiavimas po
1998 metų sausio 16 dieną,
N u o t r ^ (Ii kaires) Europos Komisijos pirmininkas Romano Proiii ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.!KIU
litinėje saugumo, ekonominėje
Vašingtone keturių valstybių
bei
vadovas teigiamai atsiliepė
visuomenės integracijos
prezidentų pasirašyta chartija
apie Lietuvos vykdomą gerų s r i t v s « . pranešė Lietuvos ambuvo patvirtintas
bendras
kaimyninių santykių politiką basada Vašingtone,
tikslas kartu dirbant, sudaryti
bei pabrėžė, kad, Lietuvai,
JAV Valstybės sekretorės
sąlygas Lietuvos, Latvijos ir
Vilnius, vasario 11 d. rnas, tačiau Komisijos vadovas Latvijai ir Estijai tapus ES pavaduotojas Strobe Talbott Estijos įsijungimui į Europos
labai
teigiamai vertino pasta ir transatlantines politines,
(BNS) — Lietuvoje viešintis pasidžiaugė, gavęs progą trum narėmis, Baltijos jūra taps viraisiais metais pasiektą Lietu ekonomines ir saugumo insti
Europos Komisijos (EK) pirmi pai apžiūrėti Vilniaus sena dine Bendrijos jūra.
ninkas Romano Prodi penkta miestį.
V. Adamkus ir R. Prodi vos ir kitų Baltijos valstybių tucijas, įskaitant ir NATO.
Pasak prezidento patarėjo svarstė šiemet skiriamų 120 pažangą. Kartu jis pabrėžė ir
dienį rytą vietoj oficialaus su
Konferenciją surengė Lietu
sitikimo prezidentūroje drau pavaduotojo Egidijaus Meilū mln. eurų paramos Lietuvai darbus, kurie laukia perei
vos,
Latvijos ir Estijos amba
namuoju
laikotarpiu
—
gyny
no,
per
pusryčius
ir
pasi
ge su prezidentu Valdu Adam
panaudojimo galimybes. Su
kumi pasivaikščiojo po Vil vaikščiodami V. Adamkus ir tarta, kad ypatingą dėmesį binių jėgų atnaujinimas, eko sados, baltų išeivijos ir JAV
R. Prodi aptarė Europos Są reikėtų skirti žemės ūkio ir nominės reformos, atviros vi valdžios institucijos. Pasak
niaus senamiestį.
Po bendrų pusryčių „Stiklių" jungos (ES) plėtrą ir artė atskirų Lietuvos regionų para suomenės kūrimas, geri kai Lietuvos ambasados praneši
mo, konferencija sukėlė nema
myniniai santykiai.
restorane R. Prodi sutiko su jančias narystės derybas. EK mai.
S. Talbott pabrėžė, kad Va žą įvairių JAV administracijos
V. Adamkaus pasiūlymu pės
šingtonas, vertindamas Lietu padalinių pareigūnų susido
čiomis pasivaikščioti po senąją
vos
ir kitų Baltijos valstybių mėjimą.
Lietuvos sostinės dalį. Nuo
Rotušės aikštės Didžiąja ir Pi
Vilnius, vasario 10 d. iki rinkimų savo valstybėje
lies gatvėmis jie nuėjo iki Ka
tedros aikštės, kur R. Prodi (Elta) — 2000-iesiems metams praleidęs asmuo, tapęs prezi
buvo parodyti Arkikatedros skirtame naujausiame Guin- dentu.
Guinness pasaulio rekordų
Vilnius, vasario 11 d. vyks energetikos ūkio moder
bazilikos požemiai. Vėliau jie ness pasaulio rekordų knygos
pėsčiomis atėjo iki preziden leidimo skyriuje „Pasaulio po knygos pirmasis leidimas pa (BNS) — Europos Komisijos nizavimas, paskaičiuota, kiek
tūros, kur EK vadovas trum litiniai vadovai" tarp tokių sirodė 1955 m. spalio mėnesį. vadovai teigia, kad Komisija kainuos Ignalinos atominės
pai apžiūrėjo rūmų pastatą, žinomų veikėjų, kaip Fidel 1999 m. liepą jis išplatintas nesikištų į Lietuvos spren elektrinės (IAE) uždarymas,
taip pat užsuko į valstybės va Castro, Boris Jelcin, Bill Clin daugiau kaip 85 mln. vienetų dimą, jei ji nuspręstų statyti su tuo susijusių socialinių pa
Nuo šio paskelbimo dienos dovo kabinetą.
sekmių likvidavimas.
ton, Geroge Bush ir kitų, gali tiražu 37 kalbomis. Taip jis naują atominę elektrinę.
prasideda rinkimų agitacijos
išsikovojo
visų
laikų
perkama
rasti
ir
Valdo
Adamkaus
Duomenis, kiek lėšų reikės
Spaudos
konferencijoje
Oficialioje R. Prodi darbo
kampanija.
miausios,
autorinių
teisių
sau
pavardę.
Lietuvos
valstybės
elektrinės
pirmojo bloko užda
penktadienį
Vilniuje
Europos
tvarkėje buvo numatytas EK
Anot Z. Vaigausko, kiekvie ir Lietuvos pareigūnų susitiki- vadovas yra mažiausiai laiko gomos knygos vardą. Todėl Komisijos (EK) pirmininkas rymui, Lietuva turi pateikti
na rinkimuose dalyvaujanti
naujausias pasaulio rekordų Romano Prodi sakė, kad ener šių metų antrąjį pusmetį vyk
partįja gaus galimybe nemo
knygos leidimas poligrafinės getikos
ūkio
problemos siančiai tarptautinei rėmėjų
kamai po 20 minučių agituoti
kokybės požiūriu yra išskir yra labai sudėtingos, ir po konferencijai. Manoma, kad
per valstybinį radiją ir televi
tinis. Puošniu tūkstantmečio Černobylio avarijos tarptau tam gali prireikti nuo 13 iki
ziją. Proporcingai pagal apy
Vilnius, vasano
vasario '11 d. vogtą Gedimino trečiojo laips- leidiniu siekiama aukščiausios tinė bendruomenė yra suneri 30 mlrd. litų.
spaudos kokybės ir aukščiau musi. „Mes negalime jaustis
gardų, kurios dalyvauja rin
Pernai priimtoje valstybi
(Elta) — Pagrobtosios nužu nio ordiną, kuri R- Mikuta
sio meninio apipavidalinimo visiškai saugūs, turėdami to nėje energetikos strategijoje
kimuose,
skaičių, partijos
vičiui
1993
m.
įteikė
preziden
dyto kunigo Ričardo Mikuta
knygos titulo. Joje aprašyti kią patirtį", pabrėžė EK vado Lietuva įsipareigojo IAE pir
gaus papildomo laiko televizi
vičiaus kolekcijos vertę žino tas Algirdas Brazauskas.
paskutinieji išskirtiniai am vas.
joje ir radijuje.
mąjį bloką uždaryti iki 2005
1999
m.
vasari
ir
kovą
Kau
vai laiko mažesne už tą, kurią
Anot Z. Vaigausko, su parti po nusikaltimo minėjo ži- no apygardos bei miesto apy žiaus pasiekimai, žvelgiant
Komisijos narys, atsakingas metų, o dėl antrojo bloko stab
jų atstovais beveik sutarta, niasklaida — 15-16 mln. litų. linkės prokuratūrų ir Val per asmenybių prizmę.
už ES plėtrą, Gunter Verheu- dymo turi būti nutarta 2004
kad papildomai už kiekvieną Tačiau tarp velionio kunigo stybės saugumo departamento
Tarp gausybės informacijos gen toje pačioje spaudos konfe metais.
apygardą bus skiriama po pu- sukauptų ir nusikaltėlius pareigūnai atliko kelias de apie rekordininkus yra žinutė rencijoje sakė,
kad
Lietu
Praėjusiais metais elektri
sę minutės.
masinusių meno kūrinių nėra šimtis kratų Vilniuje ir Kau apie vengrų profesoriaus Erno va privalo priimti valstybinį nės uždarymui EK skyrė 10
Agitaciją privačiose visuo nė vieno daikto, neturinčio ne. Jų metu Vlado Belecko ir Rubiko „Kubiką rubiką" — veiksmų planą. Šiame doku mln. eurų, o nuo šių metų iki
menės informavimo priemo meninės, istorinės ar kultū kitų įtariamųjų gyvenamo brangiausią žaislą pasaulyje. mente bus numatyta, kaip 2006-ųjų bus skiriama po 20
nėse riboja tikrinkimųspecia rinės vertės.
siose vietose rasta didžioji da Vienas jo egzempliorius paga
1
mln. eurų.
lių sąskaitų dydis.
* Lietuvos vadovo poilDabar IAE pagamina 80
Specialistai nustatė ir su lis paslėptų kunigui priklau mintas iš 22.5 karato ametiso,
Iki penktadienio pavakarės rastųjų, ir iki šiol tebeieškomų siusių meno vertybių. Tarp ra 34 karatų rubinų, 34 karatų siu pasinaudojo ir preziden- p r o c . visos Lietuvoje naudojaVRK įsiregistravo arba pra pagrobtosios kolekcijos kūri dinių yra 23 kolekcijos pa smaragdų, sutvirtintų 18 ka tūros tarnautojai, pastarosio- m o s elektros energijos,
dėjo registruotis rinkimams nių vertę. Buvo kruopščiai veikslai bei keletas kitų anti ratų aukso.
mis dienomis darbe pasirody28 partijos ir politinės orga apžiūrėti dar nesurastų pa kvarinio meno kūrinių —
* Valstybinė atominės
Iš naujojo leidinio, pvz., su davę gerokai vėliau nei įpras
nizacijos.
veikslų rėmai, analizuojamas skulptūrų, laikrodžių ir žvaki žinome, kad Katalikų Baž ta valstybinėse įstaigose. Tuo energetikos saugos inspek
* S e i m o kanceliarija v ė l 1996 m. išleistas kun. R. Mi- džių. Taip pat rasti kunigo su nyčios popiežius Jonas Pau įsitikino „Lietuvos ryto" žur cija (VATESI) nusprendė 5
s k e l b i a konkursą valstybi- kutavičiaus kolekcijos katalo- kaupti ordinai, medaliai ir lius II kanonizavo daugiausia nalistai, antradienio bei tre metams išduoti Ignalinos ato
monetos.
— 283 žmones. Perkamiausio čiadienio rytais stebėję, kada į minei elektrinei (IAE) leidimą
niams dienraščiams dėl infor- gas.
Daugiausia pagrobtų meno muzikinio albumo autorius — darbą atvyksta prezidentūros panaudoto branduolinio kuro
Kunigo nužudymo ir jo meno
macijos apie teisės aktų svars
Michael tarnautojai. Paaiškėjo, kad iš sausojo tipo saugyklai naudo
vertybių
rasta Kaune, bute, estrados atlikėjas
tymą skelbimo. Prieš metus kolekcijos pagrobimo bylą ti
Jackson,
perkamiausi
operos beveik 150 tarnautojų į darbą ti. Leidimas išduodamas, įsiti
kuriame
namų
arešto
sąly
skelbtą konkursą laimėjusi riantis Generalinės prokura
dainininko
albumai
—
italų laiku atvyko mažiau nei treč kinus, jog saugykla atitinka
gomis
tada
gyveno
V.
Belec
UAB „Respublikos leidiniai". tūros prokuroras Rolandas Tidalis. Kai kurie tarnautojai visus saugos reikalavimus.
tenoro
Luciano
Pavarotti.
kas
ir
jo
sūnėnas
R.
Beleckas.
Informacija apie teisės aktus, lindis sakė iki teismo vengsiąs
prieš sugrįžtant prezidentui Panaudotas branduolinis ku
Pagrobtų
meno
korinių
slėp
Nuostabus
rekordinių
au
žinovų
nurodytas
teisės aktų projektų svarsty skelbti
tvarkė asmeninius reikalus ir ras naujojoje saugykloje bus
tuvės
buvo
įrengtos
tarp
dvi
galų
pasaulis.
Pvz.,
didžiausia
sumas.
Juo
labiau,
kad
preki
mą, klausymą komitetuose,
kartais į darbą užsukdavo tik laikomas vadinamuoju „sau
gubų
buto
sienų.
česnako
galvutė,
užauginta
nio
meno
kūrinių
tyrimo
re
apie įstatymų leidėjo darbą
Kalifornijoje, papietauti ar išgerti kavos. suoju" būdu Vokietijos bendro
Penki vertingiausi kunigo 1985 metais
buvo skelbiama „Respublikos" zultatus dar reikia aptarti su
vės GNB pagamintose talpyk
dienraštyje beveik kiekvieną kaltinamaisiais ir nukentėju kolekcijos paveikslai aptikti svėrė 4.349 kg, didžiausias Prezidento atstevė spaudai V.
lose „Castor".
(BNS)
Gaižauskaitė,
paklausta,
ar
penktadienį. Ši sutartis bai siuoju — vienu iš velionio ku K Būgos gatvėje, namo palė obuolys — 6.618 kg — užau
prezidentūrai,
kaip
valstybi
pėje, kurią yra nusipirkęs V. gintas Anglijoje, o didžiausias
giasi vasarį- Seimo informaci nigo giminaičių.
KALENDORIUS
nei įstaigai, negalioja darbo
jos skelbimas dienraštyje yra
Didžioji 1998 metų liepos Belecko sesers vyras Aleksan moliūgas — 2 tonų 407 kg —
užaugintas 1998 metais Kana drausmės taisyklės, atsakė:
Vasario 12 du Benediktas, Dei
mokamas.
<BNS) 1-ąją iš kunigo buto pagrobtos dras Kuznecovas.
„Jei aštuntą valandą žmogaus mante, Eufalija, Gintenis. Mantas,
doje.
Prokuroro
R.
Tilindžio
teigi
kolekcijos
dalis
surasta
pra
* Kapitalo rinkos žinovai
Vienas 4-tojo dešimtmečio nėra darbo kabinete, nereiš Reginaldas.
siūlo dalį „Mažeikių naftos" ėjusių metų pavasarį* kai su mu, kitą savaite Generalinė
Vasario 13 du Algaudas, Benigprokuratūra
planuoja
skelbti
Estijos
pasiekimas nepralenk kia, kad jis nedirba", darbuo
akcijų privatizuoti Nacionali maniai rengtą nusikaltimą
tojai turi įvairių susitikimų su nas, Kotryna, Loreta, Raudė, Ugne.
parengtinio
tardymo
pabaigą
tas
iki
šių
dienų.
Tai
—
Esti
nėje vertybinių popierių biržo išdavė kaltinamojo Vlado Be
Seimo, vyriausybės nariais,
Vasario 14 d.: Kirilas, Liliana,
je, kur jos galėtų tapti vieno lecko sūnėnas Rolandas Be kunigo R. Mikutavičiaus nu jos likerio pramonėje gamin kitais atsakingais pareigū
žudymo
ir
jo
kolekcijos
va
tas
stipriausias
(98
proc.)
al
Metodijus,
Saule, Saulius, Valenti
leckas,
į
antikvarinių
dirbinių
mis iš populiariausių Baltijos
nais.
(Elu) nas, žyne. Valentino diena.
gystės
byloje.
koholinis
gėrimas.
'EH») saloną atnešęs parduoti pavalstybių akcijų.

timą dirbti energetikos ūkyje.
Kaip sakė J. Razma, Vilniuje ir Šilutės rajone konservatoriai sudarys koalicijas su
Tremtinių ir politinių kalinių
sąjunga. Keliose apygardose
konservatorių skyriai tebesprendžia dėl koalicijų.
Pasak J. Razmos, konserva
torių rinkimų kampanija „bus
kukli, skaičiuosime kiekvieną
litą". Jos šūkiu pasirinkta fra
zė „Už tvarką gimtinėje". Šis
šūkis bus ant kiekvieno kandi
dato sąrašo. Anot J. Razmos,
„tvarka yra tvarka, o žodis
'gimtinė' rodo neformalų, jau
trų požiūrį į darbą savival
dybėse. Patriotizmas mums
niekad nebuvo svetimas".
Pasak J. Razmos, konserva
toriai nenaudos išorinės rekla
mos, nes tai per brangu, be to,
Jau seniai išorinės reklamos
stendus rezervavo turtinges
nės partijos, pavyzdžiui, socialliberalai".
J. Razmos teigimu, konser
vatorių rinkimų kampanija,
neįskaitant skyrių išlaidų, ne
turi viršyti pusės mttįjono litų.
Maždaug 200,000 litų konser
vatoriai gaus iš valstybės pa
gal partijų finansavimo įsta
tymą, dar maždaug tiek tiki
masi gauti aukų iš JAV ir
Kanadoje įsikūrusių TS (LK)
skyrių.
„Mūsų skaidrumo principai
nėra labai palankus, kad
mums
pasiūlytų
paramą
stambiosios ekonominės ir fi
nansinės grupes", sakė J. Raz
ma.

Vietoje oficialaus susitikimo —
pasivaikščiojimas po senamiestį

Valdas Adamkus — Guiness
tūkstantmečio leidinyje

Lietuvoje prasideda
savivaldybių rinkimų kampanija
Vilnių*, vasario 11 d.
(BNS) — Ateinančio pirmadie
nio pavakare baigiasi laikas,
kai politinės partijos gali pa
teikti paraiškas dalyvauti sa
vivaldybių tarybų rinkimuose.
Kaip sakė Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) pirmi
ninkas Zenonas Vaigauskas,
pagal Savivaldybių rinkimų
įstatymą, pareikštinių doku
mentų įteikimas VRK baigia
mas 5 vai. vak., likus 34 die
noms iki rinkimų. Po to VRK
prasidės parengiamieji darbai,
kad vasario 18 dieną būtų paskelbta rinkimų agitacijos
pradžia.
Likus ne mažiau kaip 30
dienų iki rinkimų, VRK pa
skelbia rinkimuose dalyvau
jančių partįjų ir politinių orga
nizacijų sąrašą ir burtais su
teiktus rinkimų numerius.
* 8eimo narė Nijolė Ože
lytė „nusikalstamu" laiko
jos išbraukimą iš Konservato
rių partijos narių ir puoselėja
viltį sugrįžti į partiją, kai kon
servatoriai pakeis savo vado
vą. „Aš jaučiuosi pamesta, ap
leista, man skauda", sakė par
lamentarė,
komentuodama
„Laisvosios Europos" radijo
pranešimą, kad Tėvynės są
jungos Vilniaus Naujamiesčio
įkyrius posėdyje nutraukė jos
narystę partijoje. Pati N. Ože
lytė, kuri yra smarki partijos
vado Vytauto Landsbergio kri
tikė, nebuvo pakviesta į posė
dį ir sako tik iš žiniasklaidos
sužinojusi apie jame priimtą
sprendimą. Jau keletą mėne
sių N. Oželytės narystė buvo
laikinai sustabdyta, motyvuo
jant jos veikla, neatitinkančia
partijos nuostatų. Parlamen
tarė jos išmetimą iš partijos
vadina „Landsbergio saviva
le".
'BNS>
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Pagrobtąją kunigo kolekciją
įkainojo meno žinovai

Europa nesikištų Lietuvai
statant naują atominę jėgainę

DRAUGAS, 2000 m. vasario 12 d„ Šeštadienis

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

LIETUVOS ATEITININKŲ 1999 METŲ
VEIKLOS APŽVALGA
Ateitininkų federacijos pir nių" kursai, skirti studentų
mininkas Vygantas Malinaus ateitininkų įgūdžiams lavinti,
kas, laiške Ateitininkų šalpos surengti Vilniuje, Kaune, Kre
fondo valdybai pateikė ir Lie tingoje. Gegužės 22 d. Kauno
universitete
tuvos Ateitininkų 1999 metų Technologijos
veiklos apžvalgą. Čia su skai pradėjo veikti atkurta Tech.
tytojais dalinamės didžiąja da korporacija „Grandis". Du kar
tus Vilniuje surengti studentų
limi minėto laiško. Rašoma:
„Praėję metai ateitinkijoje ateitininkų kuopų ir korpora
buvo gausūs įvykių, renginių, cijų vadovų bei SAS centro Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai, jų dvasios tėvas kun. Jonas Paulauskas ir 1999 m. lapkričio
naujų veiklos iniciatyvų. Pa valdybos susitikimai. Veiklą 9 d. juos aplankiusiais svečiais iš Čikagos Laima ir Jonu Šalčiais. Laima Šalčiuvienė yra viena iš penkių Ateiti
ninkų federacijos tarybos narių išeivijai.
teikiu trumpą 1999 metų pradėjo Vilniaus ir Kauno stu
dentų
ateitininkų
draugovės,
svarbiausių įvykių apžvalgą.
Ateitininkų federacija ir toliau J A S VASAROS STOVYKLA
ASYA SEGALENE. M.D.
1999 metais Lietuvoje vėl vienijančios mieste veikian aktyviai dalyvauja Lietuvos
Rueh Unrversay Consuftants in
Pranešame,
kad
jaunučių
ir
čias
ateitininkų
studentų
kuo
Jaunimo organizacijų tarybos
pradėtas leisti žurnalas „Atei
Aaergy and knmunotogy
jaunių ateitininkų vasaros
tis". Praėjusiais metais jau iš pas ir korporacijas. Vilniuje ir LiJOT), vienijančios daugumą stovykla Dainavoje prasidės
Konsultacijos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,
ėjo 4 žurnalo numeriai. Šie Kaune vyko tradiciniai „Atei nevyriausybinių Lietuvos jau ketvirtadienį, liepos 13 d. ir
sinusitu, kvėpavimo takų ir
met planuojame išleisti šešis. ties pėdsakų" vakarai, kuriuo nimo organizacijų veikloje. baigsis Šeštadienį, liepos 22
imunologinėmis ligomis,
se
dalyvavo
daug
Lietuvoje
Kovo
mėnesį
LiJOT
viceprezi
Gediminui
Karobliui, dėl
alergiškiems maistui, vaistams,
d.
Pasižymėkite
datą
savo
ka
užimtumo moksluose ir šei žinomų kultūrininkų ir visuo dentu išrinktas ateitininkų at lendoriuose, kad galėtumėte vabzdžių įkandimui bei įvairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
stovas Gediminas Plečkaitis.
mos pagausėjimo pasitraukus menininkų.
planuoti bendras šeimos atos Dr. Segalene sėkmingai suderina
Vasarą
įvyko
įspūdingas
Gruodžio
4-5
d.,
nepaisant
iš „Ateities" vyr. redaktoriaus
medicininį išsilavinimą JAV su
togas. Stebėkite šį puslapį —
Pareigų, jo pareigas perėmė ateitininkų atsikūrimo Lietu visoje Europoje ir Lietuvoje jame bus teikiamos visos su dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
Irena Petraitienė. Dėka kun. voje 10 metų minėjimas, ku siautusios audros, įvyko Atei stovykla susijusios žinios.
1725 VV.Harrteon St-207
Juozo Šeškevičiaus (Dėdės riame dalyvavo per 500 ateiti tininkų savaitgalis Trakuose,
Moksleivių ateitininkų sto
Chicago, IL 60612
Juozo) ir Čingų fondo paramos ninkų ir svečių. Konferencijos kuriame aptarti svarbiausi vykla Dainavoje vyks tuoj po
TeL312-942-6296.
metu
surengtas
visos
Lietuvos
ateitininkuos veiklos planai
galėjome įsigyti „Ateities" žur
Tautinių šokių šventės, Kana
nalo leidimui reikalingą įran ateitininkų Talentų ir kūrybos 2000 jubiliejiniams metams, doje ruošiamos š.m. liepos 2
GEDAS M. ORINIS, MD
vakaras. Panašų ateitininkų bei XIII ateitininkų kongreso
gą. >
INKSTŲ, P O S U S IR PROSTATOS
d.,
o
sendraugių
stovykla
—
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Kaip visada aktyvi buvo kūrybos vakarą tikimasi su tikslai ir uždaviniai.
tuoj po jaunučių stovyklos
Praėję metai taip pat pažy
Aurora Medfcai Censsr
Moksleivių ateitininkų sąjun rengti ir XIII kongreso metu.
10400 75 St.Ksnosha.WI 53142
Rugpjūčio mėnesį Kunigis- mėti netektimis. Netekome
gos veikla. 1999 metais vyko
(414)6976990
Moksleivių ateitininkų akade kėse prie Palangos įvyko tra iškilių ateitininkų — dr. Vinco
SENDRAUGIŲ VASAROS
dicinė
ateitininkų
šeimų
sto
Natkevičiaus,
diplomato
dr.
mijos Alytuje, Kelmėje, Kai
STOVYKLA
Asta M. Astrauskas, MD
šiadoryse. Moksleivių Aukš vykla, kurioje dalyvavo ateiti Stasio Antano Bačkio. Neti
Vaikų gydytoja
tesniosios mokyklos (MAMA) ninkų šeimos su vaikais iš kėtai mirė ilgamečio sendrau
Šiaurės Amerikos ateitinin
naujai prisijungusi prie vienos
studijų savaitgaliai Šakiuose, Kauno, Marijampolės, Pane gių ateitininkų pirmininko dr. kų sendraugių vasaros stovyk
pietvakarių pusėje dr.
Kėdainiuose. Praėjusiais me vėžio. Spalio mėnesį Vilniuje Vinco Rastenio žmona Valen la, Dainavoje ruošiama Nijo geriausių
G. Skarpathiotis pediatrinės
ir
lapkričio
mėnesį
Kaune
su
tina.
tais pradėtos rengti mokslei
praktikos. Gydome ir
lės Balčiūnienės ir Vytauto
Kaip visuomet platūs veik Šulaičio, vyks š.m. liepos 23vių ateitininkų kuopų dienos, rengti vietos sendraugių ir
konsultuojame įvairiais
vaikų ligų klausimais.
kuriose dalyvavo moksleivių studentų susitikimai. 1999 los barai pareikalavo nemažai 30 d. Šiuo metu svarstomas
metų
lapkričio
27
d.
Vilniuje
lėšų.
Praėjusiais
metais
ateiti
Palos Pediatrica
ateitininkų kuopų valdybų na
pasiūlymas stovykloje suaugu
708-923-6300
riai ir atstovai.. Moksleivių įvyko Ateitininkų sendraugių ninkų veiklą Lietuvoje lėšo sius ateitininkus paruošti įžo
ateitininkų kuopų dienos vyko suvažiavimas, kurio metu il mis, patalpomis, labdara rėmė džiui, kurį būtų galima pra
773-582-8500
Telšiuose (du kartus), Prie gametis sendraugių ateitinin Ateitininkų šalpos fondas, Jo vesti iškilmingose stovyklos
nuose, Jonavoje. Kėdainiuose, kų vadovas, Lietuvos ateiti no ir Aldonos Čingų fondas, pabaigtuvėse.
DR ARVYDAS J.DAIUDE
remiant „Kęstučio" korporaci ninkų sendraugių sąjungos Antanas Mažiulis, nežinomas
DANTŲ GYDYTOJAS
pirmininkas
dr.
Vincas
Raste
išeivijos mecenatas, Jonas ir
jai, surengti baigiamieji va
21470 8. Makt 8 t
nis
pareigas
užleido
naujai
Laima Šalčiai, Adolfas ir Jad
dovavimo kursai mokslei
Mattssson.IL 00443
RINKIMAI
išrinktam
ateitininkų
sen
vyga
Damušiai,
kunigai
Juor
viams ateitininkams „Laisty
T«L 70S-7464038
draugių sąjungos pirmininkui zas Šeškevičius ir Kazimieras . Ateitininkų sendraugių val
tuvas*.
valandos pagal sus*artmą
Senkus, arkivyskupai Audrys dybos pirmininkas Algis Nor
Kaip ir kiekvienais metais, Petrui Plumpai.
DAUA A. CEPELE, D.D.S.
Bačkis ir Sigitas Tamkevičius, vilas praneša, kad trečiadienį,
Aktyviai
talkinant
Šiaulių
Berčiūnuose vyko Jaunųjų
DANTIĮ GYDYTOJA
vasario
9
d.,
Prano
Razgaičio
vyskupai
Eugenijus
Bartulis,
vyskupui
Eugenijui
Bartuliui,
ateitininkų stovykla. Praėju
7016 W. 171 8 t
sią vasarą Berčiūnuose sto praėjusį rudenį įsisteigė Šiau Juozas Preikšas, Antanas Vai-> vadovaujama Šiaurės Ameri
TWsyPark.IL 00477
vyklavo 720 vaikų iš visos Lie lių vietovės ateitininkų valdy čius, Kanados ateitininkai, kos ateitininkų tarybos komi
700-014-0871
Valandos pagal susitarimą
tuvos. Berčiūnų stovyklavietei ba. Vysk. E. Bartulis maloniai korporacija „Gaja" (Čikaga), sija visiems pasiuntė balsavi
sėkmingai vadovauja direkto sutiko vykdyti šios vietovės Valstybinė Jaunimo reikalų mo lapelius. Užpildytus lape
DR. E. DECKYS
ateitininkų dvasios vado pa taryba, kiti aukotojai ir gera lius būtina sugrąžinti iki kovo
rius Leonas Janušauskas.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
4
d:
Po
šios
datos
lapeliai
ne
dariai.
Kursai jaunučių ir mokslei reigas. Po užtrukusio sąstin
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
Kab. 773-736-4477
vių ateitininkų globėjams su gio atsinaujino ir pradėjo ak
Praėjusiais metais, siekiant bus skaičiuojami
R n . 70S-246-0067 arba 708-2484681
rengti Telšiuose, du kartus tyvią veiklą Kauno ir Pa skatinti Ateitininkų federaci
6440S PUMMRoad
Kaune, Berčiūnuose. Su Lietu nevėžio vietovių ateitininkų jos finansinį savarankiškumą
vos Švietimo ir Mokslo minis valdybos. Kaune vietovės atei ir ugdyti jaunimo atsakomybę, skirta ateitininkų vietovių
terija suderinta ateitininkų tininkų konferencija įvyko bir pradėtas rinkti simbolinis na veiklai. Likusi — sąjungų ir DR. JANINA JAKSEVTCIUS
JOKŠA
kuopų globėjų įdarbinimo mo želio mėnesį, Panevėžyje — rio mokestis, kurio per pra Ateitininkų Federacijos orga
6
4
4
1
S
.
Pulaski
Rd., Chicago. IL
kyklose tvarka, siekiant iš lapkritį. Kaip ir anksčiau, sėk ėjusius metus surinkta 1,052 nizacinėms reikmėms".
Rez. 7 0 0 - 4 2 2 - 7 8 0 7
vengti atsitiktinių žmonių ta mingai veikia Vilniaus, Tel litai. Pusė šios sumos bus
Iš
Kab. 7 7 3 - 5 0 2 - 0 2 2 1
pimo moksleivių ir jaunučių šių, Dainavos krašto (centras
Valandos susitarus
kuopų globėjais mokyklose. Alytuje) vietovių valdybos.
DR. DALIA JODWAUS
Nuo šiol mokyklų direktoriai Norėjęs likti nežinomu išei
DANTŲ GYDYTOJA
vijos
geiadaris,
praėjusiais
ateitininkų kuopų globėjus ga
15643 W. 127* 8tr.
li skirti tik gavę Ateitininku metais, per Juozą Polikaitį pa
SuRelOI
skyrė reikšmingą sumą vieto
federacijos sutikimą.
Lamont, IL
Gausus renginiais ir veikla vių veiklai remti. Nepatvirtin
T«t 830-243-1010
studentų gyvenimas. Rasei tais duomenimis (ne visos
niuose praėjusių metų sausio veikiančios ateitininkų kuopos
DR. K. JUČAS
mėnesį vyko Studentų ateiti yra užsiregistravusios ateiti
OOOS LIGŲ. SPECIAU8TAS
ninkų
federacijoje)
šiuo
metu
GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR
ninkų Žiemos akademija, Pla
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
teliuose liepos mėnesį — Va Lietuvoje veikia iki 130 jau
KOSMETINE CHIRURGIJA
nučių,
moksleivių
ir
studentų
saros akademija. Taip pat,
8132 8. Kedsle Ava.. CNcsigo
773-778-6880 arba 7734884441
bendradarbiaujant su Tiberia- ateitininkų kuopų. Savo veik
dos bendruomenės broliais la išsiskyrė Pabradės, Gargž
Dr.RUSSeLLMtLLER
vienuoliais Baltriškėse, birže dų ir Šiaulių ateitininkų kuo
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
lio mėnesį surengta dvasingu pos laimėjusios Čingų fondo
perams dr. P. Kisieliaus
surengtą
moksleivių
ir
jau
mo stovykla. Praėjusiais me
praktiką. VaL i
nac ptrrnd. 11 -7, arsro. 9*6,
tais studentų ateitininkų są nučių ateitininkų kuopų kon
traedlO-6. panttd. 10-4. kas
junga surengė ideologijos kur kursą. Pradėta aktyvios para
antrą kStLVO-2.1443 8.60
,Ctotfo,Hsų ciklą studentams. Ideologi mos regionuose veikiančioms
Tat 708-882-4180.
jos kursai vyko Vilniuje, Kau ateitininkų kuopoms, kurią
ne, Kretingoje. Rugsėjo mėne kuruoja Rozvita Vareikienė.
M . VILUA KPAflVTP
sį Vilniuje įvyko Studentų
Praėjusiais metais užsimez
ArnDer naann ueraar
ateitininkų sąjungos suvažia gė glaudesni ryšiai su 4 Lais
Stuburo, sąnariu, ir numenu gydymu,
chiropraktika,inanualinė terapija.
vimas, kuriame antrai kaden vę" fondu. Ateitininkai, ypač Prof. dr. Justino Pikono akademines-korybinės veiklos 80.metų ir 80 m.
akupunkrore.
cijai perrinkta visa Studentų jaunimas, aktyviai prisidėjo ir amtiaus sukakties pagerbtuvėse saasio 30 d Detroite. II kaires: pobovic
7271 S. HartaB, M g a n O s ą I L
ateitininkų sąjungos centro dalyvavo J Laisve" fondo stu- organizatorė Birute BuMien*, prof. J PikOnas, akt.Virginija Kochanskyt*. ••455. TsL 788-5S* OstO. Kalbam
Nuotr. R. l U t e u s k l e n e s
valdyba. Tradiciniai JS tings- dyų savaitėje Anykščiuose.
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JAV
Kanadoje ir kitur
...
Tik MUdiaaio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (UA)

$38.00
$46.00

__ $100.00
(US.) $116.00
$80.00
$85.00

$46.00
$60.00

$600.00
$100.00

$66.00

$3100
$88.00

UaaaJjeaa-tĮUatsiąi

Oro pasta
Reguliariu pasta

__

T i k šeštadienio laida era pašte

..$180.00

Tik šeštadienio laida reguliariu pssta $56.00
Vyriausia redaktorė Administratariua-V;
Modaratoniia — •
• Administracija dirba kasrlian. nuo 8:90 iki 440,
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00,"
—
» Redakcga ui skelbiau tarinį M
gavus prašymą, ką nors skalbti.
Siunčiant piaaome pasilikti koprjs.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tai. 708-348O887.
Priklauso Palos ir Christ lionninerns.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR.PETRA82LI0eA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kato. tai 773-688-8108
Narnų tat 847-881-8772

Ramoną C. Manh, MD SC
Obstetrics & Gynecotogy
3823 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9408
Valandos pagal susitarimą

6745 Westr)3rd Street
VąLpjmdJrlssavoL.3 vJJ#,-S v.p.p.

DFL DOMAS LAPKUS
Vidaus k pakučių Idos
Ortsnd Pssfc
708849-8100
VsMrtfos lMdk*VBMyn»

DR.EUGUUSLEUS
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
\EUQENEC DECKER, B* P.C1182 VVsAsr St, LemonL L 80489 Į4847W. 103 8t.Oafc. Laarn, IL
1301 CoppsrfsM Av»., Suka 113,
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DR. RAMUNE MACIJAUSKAS Ūus*arirnU(ksabeMisnoaskmO
DANTŲ GYDYTOJA

Tat 708422-6280

UODO O. nOOsjsTV nOVO
a SJ—s

susą—

JnKmOmj tnkTm

T s t 708508-2131
Valandoa psoal sussjrtmą

DR.VtUUSMHWmS
SOMOS DAKTARAS St CHVąuROAS
FAISLY MEDICAL CL8SC
15506-127 8t.Lamont,s. 60480
PUMauao Patot Communay i Inapajal
Slvar Craaa HoapaM

Tai
LTD.
6132 S. KarJrJa ktm.
CrsCsgo.IL 00629
T t i 773-438-7700
RIMGAUDAS NEMOKĄS, M J).
S.PRASADTUMMALA.M.D.
SirdiM ir kraujagyslių sgos
Valandos pagal susitarimą

DR. UNA POŠKUS
DANTU GYDYTOJA
8434-A S. Kedzie. CHICAOO, IL 60862
Tst 773-484-4440
Valandos pagal susssrkną

MNASVPRUNSKI8,MD
TERPI DALLASPRUNBKB.MD
OREOORY SUELZLS MD
I sausi rasi irssarners. nvjsjniss
Nuosros, SDrando asKos. sąnariu.
vaao, Įuisidkiių osrfaodstaja pjąl kt
vietų skausmo gydymo apscasjssaj
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-383-9505
Eik Grove: 847-718-1212
irLibertyvils.

DR. JOVITA KERELIS
rjAMTU OTrlSTfOjA
9 8 2 6 8 . 7 V n A w i . , Hooovy HHaV tL

Tai. (708)5888101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMCKAS, MD.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722S.Kadzk»Av».
Chicago, IL 80662
Kab. tai. 773-471-3300

DR. L PETREMOS
DANTŲ GYDYTOJA
9056 8.RotMrts Hd., HkaSM HBs, L
1 rnyla į vakarus nuo rtsrtam Ava.

Tat (708) 8884055
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DR.DANAM.SAUKLIS

9830 S.RWQeiand Ava.
Crs^goRktaa.lLe0415
Tst 7083588822

Dantų gydytoja
826 S. Msjnnhsan RoL
Wiili:hiiln, 8.60164
Tat 708344-1884

SURENDER LAI, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722S.K8dzi8Av8).
CNcMO,ILe0682
Tai. 77M34-2123
Valandos pagal susrtarlmą.
DR. V J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4617W.83 8L.r)urbar*.lL
T8t 7084288114
Vatandoe pegsJ susasrimą
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Danutė

Trumpeli
Amerikoje Ir pasaulyje

Bindokienė

Geriau, negu vogti ar
elgetauti
• .

Paruošė Egk Poutkkn*

Kai norima pabrėžti, kokios joje, ypač jos sostinėje Beisunkios gyvenimo sąlygos šiuo džinge. Be abejo, komunistine
. •Rusijoa prezidento VIa- savo ambasadorių iš Austri
vadovybė
tokiais
metu Lietuvoje, kalba nukryp Kinijos
dimir Putin agresyvi užsie jos, o 14 Europos Sąjungos
sta į didžiųjų miestų sąvar straipsniais nelabai džiaugtų
nio politika prieštarauja kraštų nutraukė politinius ry
tynus, kuriuose per dienas si, nes „liaudiškoje respubli
draugiškam bendradarbia šius su Austrija. Rusįjos elge
kuičiasi ir įvairių panaudo koje visi žmonės-lygūs ir visi
vimui s u Vakarais. Vienos sys dar nėra iššaukęs tokio
tinų atliekų randa varguo vienodai gerai aprūpinami".
savaitės bėgyje Rusija pasi-. stipraus pasipriešinimo. (The
menė, neišskiriant nei vaikų. Tikrovė, deja, codo visai
rašė draugystės sutartį su Times (UK),WSJ)
Kiti ten ir gyvena, prie dvo priešingą vaizdą. (Argi kitaip
\ represija pasižymėjusia (ir
kiančių sąvartynų surentę iš kiniečiai rizikuotų savo svei
•Steve Forbes pasitraukė
tarptautinės visuomenės pa
kartono ar lentgalių varganas kata ir gyvybe, bėgdami iš to
smerkta) Šiaurės Korėja, ir i i respublikonu tarpe vyk
pastoges, „dalinasi" vienu ki „rojaus", besistengdami bet
pranešė Japonijai, jog nesi stančios konkurencijos, iš
Svečiai BALFo Cicero skyriaus narių susirinkime Sv Antano parapijos salėje S.m. sausio 30 d. Ii kairės: sol. tu rastu maisto kąsniu su kokiomis priemonėmis patekti
laikys buvusio prez. Jelcin su rinkti kandidatą į preziden j Laimutė
Stepaitienė, Algirdas Stepaitis, BALFo centro valdybos pirm. Maria Rudienė ir inž. Antanas Rudis. žiurkėmis, varnomis, žuvėd į Ameriką?)
tikimo, diplomatiškai spręsti tus; liko Busn, Keyes ir
romis, o vasarą — musių spie
Nuotr. Edvardo Sulaičio
Tikima, kad įvairiuose Beiginčą apie Karilų salas, (Stali McCain. (WSJ)
čiais.
džingo
sąvartynuose 'kasdien
•Kolegijas imponuoja na
•Naujas *Lego" kaladė
Tiriama8 ryšys tarp prez.
no užimtas Antrojo karo gale).
•Clinton vyriausybė vėl
knisasi
per 82,000- žmonių,
Šie
skurdūs,
nuolat
alkani
muose
išmokyti
mokslei
Rusija taip pat nutarė toliau susilaukė kritikos, kad ne Clinton ir teisėjų. Trečiadie lių statybos egzaminas kai
ieškodami
bet ko; ką dar
aprūpinti didėjantį Kinijos rimtai žiūri i JAV sau nį Juridinė taryba, prižiūrinti kur atstos SAT bei ACT u- viai. Tokių mokinių JAV-ose ir purvini, dvikojai sąvartynų galėtų parduoti ir užsidirbti
laivyną — šįkart pristatyda gumą. Anksčiau buvo spau teisėjų elgesį, nutarė ištirti, tu stojamuosius egzami yra beveik pusantro milijono. įnamiai dažnai apiplėšiami, kelis centus. „Gerosios atmama raketas iššaunantį naikin doje aprašyta, kad Energijos kodėl Vašingtono Apylinkės nus. Norėdamos pritraukti Nors tai mažas procentas visų išnaudojami, primušami, nes .tos", kaip stiklas, metalas ir
tuvą. Tuo tarpu Kremlius pa dept. buvo panaikinęs valsty vyriausia teisėja Norma Hol- daugiau mažumų studentų, JAV moksleivių, kasmet vis daugelio laikomi taip pat pan., jau paprastai, būna at
skyrė vien valstybės įmonei binių laboratorijų saugumo loway paskyrė prez. Clinton kurių * daugybė nepasižymi daugiau tėvų pasirenka šią „atmestiniais", kaip ir jų ren skirtos, prieš pasiekiant mies
Rosneft teise ištraukti ir nau gaires ir tokiu badu leidęs draugų kriminalines bylas SAT ir ACT egzaminų rezul galimybę. Duotos priežastys kamos „gėrybės". Žinoma, to sąvartynus. Bet ir liekanose
doti Čečėnijos naftos bei dujų užsienio mokslininkams lais tiems teisėjams, kurie buvo tatais, kelios kolegijos ir u-tai — nusivylimas mokyklų žemu mums skaudu, kad Lietuva, dar galima rasti plastmasinių
-rezervus, ir žada padvigubinti vai po laboratorijas vaikščioti. prezidento paskirti. Norma sutiko priimti ribotą skaičių mokslo lygiu, nusivylimas mo net po laisvo nepriklausomo maišelių, stiklo šukelių, mais
•kariuomenei skirtas išlaidas; Įtariama, kad tai palengvino liai tokioms byloms teisėjai mažumų studentų, kurie pa ralinio auklėjimo trūkumu, gyvenimo dešimtmečio, ne to liekanų (šios parduodamos
— pa
.Prezidento Saugumo taryba kiniečiams pavogti JAV bran būna išrinkti kompiuterio bū sižymi „Lėgo" egzamino metu. smurto baimė, pvz., po Colora pajėgia — ar nesugeba
v
užmiesčio kiaulių - auginto
sirūpinti
visais
sa
o
piliečiais,
do
valstijoje
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šaudy
Naujasis
egzaminas
neva
pa
.'pakeitė branduolinių jėgų duolinių ginklų technologiją. du. Iš vis tyrimos 6 bylos —
jams,
kaip ėdalas, o ižspausti
kad
jie
turėtų
bent
paken
•w.vartojimo gaires — nuo kovo Praėjusią savaitę paaiškėjo, penkios yra susijusios su 1996 deda atpažinti studentus, tu mų Columbine gimnazijoje,
riebalai
panaudojami pigaus
čiamą
pastogę
ir
duonos
kąs
mėn. pradžios Rusijos vyriau- kad buvęs CIA direktorius m. kampanijos lėšų surinkimo rinčius vadovavimo, bendra namuose mokomų moksleivių
muilo
gamybai).
. .:
nį,
o
vaikams
nereikėtų
gat
' sybės galva turi teisę konflik- John Deutch, 1996 m. už nelegalumais; šešta yra Clin darbiavimo bei iniciatyvos skaičius Colorado valstijoje
vėse
elgetauti,
sąvartynuose
Manoma,
kad
maždaug
ket
' tuose vartoti branduolinius baigęs direktoriaus kadenciją, ton artimo draugo Web Hub- charakterio bruožus — savy padidėjo 10%. Duomenys ro
raustis:
visi
turėtų
galimybę
virtadalis
Beidžingo
atmatų
do,
kad
4%
namuose
mokomų
bell byla. Teigiama, kad ap bes, reikalingas sėkmingai
ginklus, nors ir Rusijos terito- bet toliau dirbantis kaip CIA kaltintiems buvo sudarytos baigti universitetą; aiškina moksleivių yra ispanų kilmės, sėdėti mokykloje su knyga šiuo būdu išskiriamas iš są
rįai' nebūtų grasinama. Tai patarėjęs, buvo pervedęs val- lengvatos, panaikintas kalėji ma, kad SAT ir ACT tų savy 4% yra juodieji; jų tėvai rankoje ir siekti geresnės atei vartynų, tačiau kone. ačtuoni
viskas vyksta, kuomet san džios slaptos informacijos \
iš dešimties žmonių, tuose
bių netikrina. Penkios kolegi mažiau uždirba, bet labiau ties.
mo laikas, ir pan. (AP)
tykiai su Vakarais yra atšalę savo neapsaugotą komputerį
Tačiau Lietuva — ne vie sąvartynuose besidarbuojan
jos — Colorado College, Bel- išsilavinę, negu JAV vidurkis;
»««^įiftTO generalinio sekre- namuose ir vartojo tą kom
•Federalinis prokuroras oit, Carleton, Grinnell, Maca- per pastaruosius trejus metus nintelis kraštas, kur skurdžiai čių, neturi reikiamų doku
tflpgįS apsilankymas Mask piuterį susirišti su internetu. Bill Johnston, kuris praė lester ir "keturi u-tai — Penn namuose išmokytų moksleivių randa „pragyvenimo šaltinį" mentų, nėra prisiregistravę
voje yra atidėtas, o praėjusią Taip pat paaiškėjo, kad jusią vasarą perspėjo vyr. State, Rutgers, Delaware ir ACT ir SAT egzaminų vidur tarp atmatų. Net ir Kristus sostinėje, todėl jie gaudomi ir
savaitę JAV laivynas sulaikė Deutch namų
kompiute prokurorę Janet Reno apie Michigan naudosis nauju eg kis buvo aukštesnis negu tra prieš du tūkstančius metų yra „deportuojami" atgali buvu
. rusų tanklaivį, vežantį naftą ris buvo naudojamas prieiti buvusios Waco tragedijos zaminu. (Denver Post).
dicinių mokyklų mokinių, ir pasakęs, kad „vargšų jūs visa sias provincijas. O jš^ten vėl
- iš Irako (tai prieštarauja prie interneto pornografijos; įvykių įtariamą valdžios nu
vis
daugiau kolegijų ir u-tų da turėsite" — jų netrūksta ir randa būdų patekta į Bei•Švedijoje toliau vyksta
^^vfiigtinių Tautų įvestoms Deutch teigia, kad ne jis, o ki slėpimą, ir iškeldamas šį rei
pradėjo
skirti šiems moki Amerikoje. Juk su benamiais džingą... Daugelis yra pasista
vyriausybes
sankcijoms
prieš Iraką). tas šeimos narys pornografijos kalą, instigavo Kongreso da- Kolumbijos
niams
stipendijas.
(WSJ)
„kovoja" ir New Yorkas, ir Los tę laikinas pastoges sąvartyno
Kremlius taip pat aiškina, jog ieškojo. Visa tai sukelia ga " bartinį Waco aplinkybių ty taikos pasitarimai su Ko
pakraščiuose ir ten įsikūrę su
•Susilaukusi
daug
papei
I
Angeles (ypač jos kaimynė
nieko daugiau nežinąs apie limybę, kad, niekam nežinant, rinėjimą, pasitaukė iš pa-* lumbijos sukilėliais, o su
i i konservatorių, I Santa Monica), ir kiti miestai, visa šeima. Jie tvirtina, kad iš
kilėlių atstovai prašė susitikti įįmm
Čecėnyos karo žiaurumus per- internetą kompiuterio reigų.
sąvartynuose sunnktH atmatų
Johnston
spaudai
ypač i i katalikų, Federali įskaitant Čikagą. Nepaisant, lengviau pragyvenM^negu iš
jiprąšantį Radio Free Europe specialistai (hackers) iš JAV aiškino, kad Teisingumo de su popiežium. (WSJ)
•Meksikoje policija užė nė susisiekimo komisija kiek užeigos ar globos namų darbo provincijoje. Vienas mo
"žurnalistą Andrei Babitsky, ir iš užsienio galėjo pereiti į partamentas (kuriam vado
kurį rusų kareiviai sulaikė Deutch kompiuterį ir ištrauk vauja Reno) žlugdo darbą^ mė lotynų Amerikos di (FCC) pakeitė neseniai da jiems paruošiama, kiek kartų kytojas, provincijos miestelyje
džiausią universitetą *- rytą sprendimą, stipriai ribo jie „išvaikomi" iš patilčių ar mokytojaudamas, gaudavo vos
prieš mėnesį. Rusai žadėjo jį ti joje laikomą slaptą JAV sau nėra atvirumo. (CNS)
National Autonomous Uni- jantį religinio turinio radijo kitų užuovėjų, benamių skai 4 dolerius per mėnesį, o są
paleisti Maskvoje, o dabar gumo informaciją. Šis reikalas
versity, tokiu būdu užbaig programų
•Irakas
neįsileis
Jungti
transliavimą. čius niekad nemažėja. Tiesa, vartyne įstengia . .susirinkti
sako, kad jį čečėnams išmainė apie Deutch kompiuterį pa
nors Amerikoje taip pat ma
dama
beveik
10
mėn.
trukusį
niu
Tautu
(JT)
ginklu
in
(CNS)
' U*'*- tris karo belaisvius; aiškėjo 1996 m., tačiau CIA
tome
žmones, renkančius aliu- apie 70 dol. Tai dideli" pinigai,
studentų
streiką.
(WSJ)
spektorių*
'
norinčių
toliau
•Suomija
išrinko
pirmą
čečėnai tai neigia. Grozno dar metus to nepranešė Tei
bet yra ir daugiau „uždir
•Praėjusią savaite Arizo moterį-prezidente. Radika minijaus skardinukes, tuščius bančių".
miestas subombarduotas, ru sybės dept., ir dar dveji metai prižiūrėti krašto nusiginkla
sai toliau puola apylinkės kai- praėjo kol dabartinis CIA di vimą. Viceprez. Yassin prane na valstijoje 28 m. amžiaus lios socialdemokratų partijos butelius, laikraščius ar kitas
Šių varguolių sunkaus, ne
šė, kad „atmetame tokį mūsų Bricie Tribble nesvyruoda pareigūnė Tarja Halonen panašias atliekas, bet daž
- -mus, o čečėnai nepasiduoda. rektorius atėmė Deutch tei krašto infiltravimą šnipų, ap ma savo virtuvėje nušovė
švaraus
ir net sveikatai pavo
niausiai
dėl
to,
kad
šiuo
metu
laimėjo rinkimus prieš Cen
^KfiįMmų vykdo „pulk ir bėk" ses, prieiti prie valstybinių simetusių
jingo
darbo
vaisiais pasinau
ypač
sustiprėjusi
„panaudoji
(inspektoriais)''.
įsibrovėlį, kuris tą naktį trinės partijos buvusį pre
- trptr"" pasalų puolimus, nese paslapčių. Dabar padėtis tyria- Tuo tarpu spėjama, kad vis buvo kitą moterį užpuolęs, pa
doja
ir
visokio
plauko sukčiai,
mo
iš
naujo"
akcija,
stengian
niai užpuolę du rusų karinius ma Senate. Žvalgybos pa didėja Irako naftos kontraban ėmęs įkaitu, smarkiai su mjerą Esko Aho. (VVSJ)
išnaudotojai,
„suorganizuo
tis kiek galima sumažinti at
reigūnai ir senatoriai stebisi,
traukinius.
dami"
sąvartyno
įnamius į
da, prieštaraujanti JT įves žeidęs. Tribble išgelbėjo savo
* Pasaulinė ligonių — va matų kiekį, nes vietos sąvar
\- Ji to viso JAV vyriausybė kad Deutch nesilaikė pa toms sankcijoms ir finansiniai vyrą ir sūnėną, kurie buvo ki sario 11-oji — diena penk tynams jau baigiasi, o turimos grupes, prižadėdami (žinoma,
nedaro išvadų ir šią savaitę prasčiausių saugumo taisyk padedanti Baghdadui. (AP, tame kambaryje. (Arizona Re- tadienį, bus minima Kauno — kone perpildytos. Ne tik už atlyginimą) juos. apsaugoti
.„Valstybės sekretorė Albright lių, o kiti apie tai sužinoję, WSJ)
public)
medicinos universiteto klini paskiri žmonės renka įvairią nuo policijos, nuo kitų. panašių
išnaudotojų, kurie suktumu ar
pirma pagyrė V. Putin, turintį nieko nedarė. (CBS)
•Mokslinis
žurnalas kose. Šia proga Kauno arki įpakavimo medžiagą, bet ir smurtu jų tyko kiekviename
•Neseniai surinkti duo
." „platų akiratį*, o vėliau išsidaugelyje
miestų
gyventojai
•Vašingtone prasidėjo vi menys rodo, kad viduti „Science" praneša, kad vyskupas Sigitas Tamkevičius raginami ją iš savo šiukšlių žingsnyje. Tie „sąvartyno ka
. tarė, kad įspūdis „maišytas".
lankysis klinikose, kur aukos
Aplamai daugiau matyti su ceprezidento Gore pažįs niškai JAV milijonieriai nėščios moters vienkarti šv. Mišias. S. Tamkevičius pa išskirti, sudėti atskirai, kad raliai" yra pasiskirstę terito
nis
stiprus
pasigėrimas
gali
sirūpinimo (ypač Europoje) tamo* ir lesu rinkėjos Ma yra ne genijai, o vidutiniškų
ragino ir kitus arkivyskupijos būtų lengviau atiduoti į atitin rijomis ir jas valdo kieta ran
ka. Žmonės nedrįsta protes
/.- - r: dėT Austrijos naujos vyriau ria Hsia teismas. Ji apkal- gabumų bei išsilavinimo as vystančio kūdikio smegenims kunigus penktadienį aplanky kamus perdirbimo punktus.
sybes,
fašisti- tinta nelegalumais, susįju- menys, kurie sėkmingai pri- padaryti nuolatinę žalą. Kri ti ligonius, negalių kamuoja
ujinm, (įtraukiančios
v»v,«i«™..wwo ...o.,™,
Š.m. vasario 11 d. „The tuoti, pasiskųsti, tai ir kenčia,
:: :
^ p a k r y p ų Austrijos laivės šiais su lėšų rinkimu budistų taiko tarnybas savo talen- tiškas laikotarpis nustatytas mus bei juos slaugančius as New York Times" plačiai ap nes net toks gyvenimas yra
(Elt
partiją), negu dėl Rusįjos elge- šventykloje 1996 m. kampani- tams, turi tikslą, sunkiai nuo 6 mėn. vystymosi iki gim menis.
»> rašo sąvartynų įnamius Kini- geresnis, negu ankstyvesnis.
dymo. (WSJ)
sio r - JAV laikinai atšaukė jos metu. (Fox news)
dirba. (AP)
ruošiau.
gaitė. Aš su šypsniu žiūrėjau į jos smulkų veidelį. Nu sivedė mokytoją (Karosą). Laima ir Neda labai užsi
Norėjome su Sabute eiti pas Zosę. Kvietėm Vandą,
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ir
tariau pasimelsti dėl jos laimės, kad ji būtų be galo
bet
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Paruošiau pamokas ir nuėjau pas Velžyte. Grįždama
' Namie
radau
Zosę.
Ji
virė
pietus,
kepė
blynus
su
Pasivažinėjau
rogėmis,
palaksčiau
ir
nuėjau
gulti.
sutikau Alę. Ji kažkokia paniurusi.
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
kopūstais,
nes
mamytė
siuvo
jai
suknelę.
Ruošiau
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Vakar perrašiau eiles į dienoraštį. Dabar aš labai
1940 gruodžio 13. Penktadienis
mokas. Dėdė atvežė malkų. Vakare su mama kalbėjom
Tfr.16
pamėgau eiles.
Nešaukė.
Sutikau Narcizą, jos mama serga.
CTĮatays)
„Gera, skaisti moteris gali paveikti ir žemiausiai apie gėles, kurias kitąmet sodinsime. Aš prižadėjau
Snaigės žavingai kriNežinau, kodėl dabar taip tingiu mokytis, dažnai
jas
ravėti
ir
laistyti,
o
mama
prižadėjo
pinigų
sėkloms.
tO žemėn... Al ruošiau pamokas, o paskui piešiau... puolusį".
Labai noriu darželyje turėti gvazdikų, rožių, leUjų, tul galva skauda.
.Mama išsiuntė mane pasivaikščioti... Prie Markūno
1940 gruodžio 10. Antradienis
pių ir kitokių kvapnių, gražių gėhų. Tai mano svajonė.
~ namo pamačiau dvi paneles, kurios tarėsi, ar eiti pas
1940 gruodžio 14. Šeštadienis
Narcizos ir Vandos nesutinku. Vakarais aš niekur
Grąžino rusų rašomuosius, gavau 4H-. Marytė skaitė
tan gyvenančius rusus^Vienaa .tavariščius* mane už- knygą „Du sfinksai". Kvietė ir mane, bet man ji nepa neinu, nes reikia mokytis.
Atsikėliau 6 vai. ir pasimokiau geografijai:
m kalbino, bet ai nieko neatsakiau. Basanavičiaus alėjo tinka.
Šiandien šaukė mane iš lietuvių kalbos: Apgraibom
Artinasi mano gimimo diena — sueis 16 metų. Kaip
je jW"frft*«* jaunuolį. Jia pažiūrėjo \ mane, jo veidas
Grįžusi ruošiau pamokas, šiandien religinės pamo gaila nekaltųjų vaikystės dienų, rūpestingos mamos atsakiau ir gavau 3.
man priminė vokietuką. Ai stengiausi apie jį negalvoti kos Jėzuitų bažnyčioje, bet aš nėjau. Sabina, rodos, eis globos. Slenka metai ir man reikės pažinti gyvenimo
Per geografiją drebėjau, bet nešaukė. Fizikos nebu
' ir mintis nukreipiau kitur.
vo, vargšas auklėtojas.
su savo berniuku. Mama su tėveliu nuėjo į kiną. Sa- niekšybę...
Grįžusi namo klausiausi mamos pasakojimų apie saGrįžau anksti, padėjau mamai tvarkytis. Atėjo Nar
Tu, Dieve, vesk mane, stiprink mane, kad palikusi
butė pas Elvyrą.
. - fvo jaunystę ir muzikos. Grįžo tėvelis.
Cesiukas greit nuėjo gulti. Aš jį pamokiau žegnotis, šią ašarų pakalnę, džiaugčiausi su Tavimi danguje cizą, su ja nuėjau į J'aramą". Ėjom kalbėdamos apie
Po vakarinių maldų su Jėzumi nuėjau gulti
visokius įvykius. Ji pasakojo, kaip Gražinos gatvėje
pasakojau apie Jėzų, jo kūdikystę, gyvenimą ir mirtį. amžinąja laime.
wJei nori mylėti, mokėk kentėti".
Paaiškinau, ką reiškia kryžius. Jis labai klausėsi, o jo
Greit Kalėdos — iškilmingoji Šventė. Kažin kaip kažkokie vyrai apiplėšė mergaitę. Sako taip, kad net
kelnes nutraukė. Dabar, tokiais sunkiais laikais, bai
lūpose buvo angeliška šypsena. Daug klausinėjo apie šiemet ją švęsim?
1*40 gruodžio 9. Pirmadienis
su vėlai vaikščioti...
Kristaus mirtį, kaip jam tekėjo kraujas iš žaizdų ir
1940 gruodžio 12. Ketvirtadienis
•-.iii
Tėveliui sumažino algą ir kategoriją. Dabar mums
kas atsitiko su žydais, jo žudytojais. Paskui parodžiau
Auklėtojo via*dar nėra. Turbūt, kalėjime sėdi. Gaila,
— per pamokas su Maryte perskaitėm knygą .Senas
bus sunku pragyventi. Mamytė nori ieškoti darbo, aš
savo paveiksliukus. Jis buvo patenkinąs ir įdomavosi
buvo toks geras.
, malūnas". Gana įdomi.
jais. Sakė, kad, kai užauga, turės jų daugiau, negu aš.
— irgi.
Algebros rašomojo neparašiau. Gausiu 2. Namuose
Sabinai papasakojau, kad jos berniukas, „suksima
Vakaras šiandien labai šviesus, be debesų. Mes atsi
Po pietų nuėjau pas Vandą G. Paišdykavom, per
radau tetas Zosę ir Stefaniją. Jos plovė pas mus bal- skaitėm religinių minčių, padainavom, paskui burėm
strikaUs", buvo kanfkrendjoj ir išpažinties. Sabina sa
gulėtu 10 vai. Kambaryje buvo šviesu, kaip rytą.
tiniua. Stefanijai mama siuva suknelę. Šiandien Alek kortom, pribūrėm visokių niekų.
kė, kad tai jos įtaka, tai ji taip kilniai paveikė. Tokia
1940 gruodžio 11. Trečiadienis
so vardinės. Kadangi jo nėra namie, tai per tetą nu
margaitė ir jos meilė man patinka. Jis tikrai ją myli.
Grįžau 10 vai. Mama jau gulėjo lovoj.
(B.d.)
Šiandien chemįjos nebuvo. Vakar, rodos, pohcįja iš siunčiau savo nupieštą paveiksliuką. Pamokų nepaAl galvoju apie save... Sabina — aukšta, graži mer
mm
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 12 d., šeštadienis

MŪSŲ ŠEIMOSE
ATOSTOGOS DIDŽIAUSIAME
PASAULYJE LAIVE
• Šiek tiek apie patį laivą, maistas, tuo daugiau žmonių
Royal Caribbean laivas „Voy- keliauja antrą, trečią, ir dauager of the Seas" buvo pasta- giau kartų tuo pačiu laivu,
tytas 1999 m. ir pirmą kelionę Laive gali valgyti 24 vai. gali
atliko lapkričio 21 d. Mes da- pats pasitarnauti, atneš į kalyvavome ketvirtoje kelionėje biną ar eiti į valgyklą. Vakagruodžio 12 d., vadinasi, prieš rienė — tai laivo pasirodymas,
pat Kalėdas, tad ir laivas buvo Dvi naktys yra „formalios",
kalėdiškais motyvais išpuoš- Tada reikia iškilmingai apei
tas,
rengti. Per vakarienę susiKaip pavyzdį — USN karo pažinsi su savo stalo bendralaivas (lėktuvnešis) „Nimitz" keleiviais. Vakarienė susideda
100.000 tonų. iki dabar buvo iš 6-7-nių patiekalų, gali valpats didžiausias pasaulyje, o gyti -ką nori ir kiek nori. Po
naujasis „Voyager of the vakarienės dažniausiai eidaSeas", 142,000 tonų, sumušė vome i „La Scala" teatrą. Teatrekordą. Laivo ilgis 1,020 pė- ras talpina 1,400 žiūrovų, ir
dų, į vandenį nusileidęs 29 duoda du spektaklius per
pėdas, jo greitis yra 22 jur- dieną. Jis būdavo visada permylės į vai. Keleivių paima pildytas. Po teatro dar užsuk3,114 ir dar turi 1,180 įgulos, davome į „Casino", ir apie vi(Gaila, kad nesutikome nieko durnaktį eidavome miegoti,
iš Lietuvos). Laivas turi 15 Tarp kitko, viskas yra įskaiaukštų, kurie skirti tik kėlei- čiuota į laivo bilieto kainą,
viams. Nežinau, kiek eina gi- Mokėti reikia tik už alkoholi lyn, kur įgula, virtuvės ir laivo nius gėrimus. Taip pat turi
varikliai.
turėti amerikietiškų dolerių,
Kai tik įlipi į laivą, tai pir- jei nori lošti. Viskas kitas yra
miausia gauni planą, ir susi- nemokama. Kurie mėgsta iš
randi savo kabiną. Kabinoje gerti, nebuvo nuskriausti",
jau laukia lagaminai. Antra, nes mūsų laivas turėjo 18
jau lyg ir tradicija, visi eina barų!
paragauti laivo patiekalų. Ten
Rytas visada įdomus, nes
tiesiog kalnai visokių skanu kiekvieną rytą esi kitoje sa
mynų. Užvalgę, bent mes, loje. Mes buvome Labadeeėjome apžiūrėti laivą, bet, tei- Haiti, Ocho Rios-Jamaica ir
sybę pasakius, ir po septynių Conzumel (sala prie Meksidienų visko nespėjome pama- kos).
tyti. Kadangi ten yra kas veikPaminėsiu tik Labadeeti, tai, savaime suprantama, Haiti, nes turbūt nedaug kas
pasirenki, kas tau labiausiai joje buvo. Labadee yra Haiti
patinka. Mes eidavom į Las Ve- salos iškyšulys. Tą iškyšulį
gas tipo pristatymus, ėjome į Royal Caribbean bendrovė yra
dailiojo čiuožimo pasirodymus išsinuomavusi, atsitvėrusi sie(laivas turi savo čiuožimo na. Čia daug policijos. Taigi
areną). Kartą po dailiojo čiuo- vietinių nematysi, nebent nužimo programos prie užkan- eisi pirkti vietinių išdirbinių.
džių paklausiau ruso Dimitry Jei nori matyti daugiau salos,
Sukanow (jis yra „Holiday on gali imti keliauti su ekskursiIce" žvaigždė), ar jis pažįsta ja, bet už tai jau reikia atskiPovilą Vanagą?' Jis nustebęs rai mokėti. Pats paplūdimys
atsakė, kad taip ir klausė, iš yra labai gerai sutvarkytas,
kur mes Vanagą žinome? At- daug gėlių, palmių, jauti Ame
rikos tvarką ir švarą. Laivo
sakėm, kad ir mes lietuviai.
Čiuožimas
buvo
pirmos virėjai gamina pietus saloje,
rūšies, taip. kaip matome per tad gali visą dieną ten praleis
TV. Be ledo arenos dar yra ti. Vandens temperatūra buvo
reguliari krepšinio aikštė, 84 F laipsniai. Tai labai šilta,
kurią gali pakeisti į teniso, pagal Baltimorę, o pagal Haiti
yra 200 pėdų aukščio siena, į — tik taip sau. Aplankę dar
kurią jaunimas bando lipti, 18 Jamaiką ir Meksiką grįžome
skylių golfo aikštė, su tikrais namo, kur pasitiko 34 F laipskrūmais ir smėlio duobėmis, nių oras, vadinasi, šiltas
ar šeši baseinai ir daugybė gruodis Maryland valstijoje
Algirdas Skudzinskas
„Jacuzi" nuo šilto iki karšto
vandens.
Vienas aukštas yra skirtas
ISTEIGTI DU NAUJI
tik vaikams, ten jie turi
GARBĖS KONSULATAI
priežiūrą visą dieną. Ten vai
JAV-se veikia du Lietuvos
kai turi savo baseiną, užkandinę, žaidimų kambarius generaliniai (Čikagoje ir New
ir pan. Vaikai yra užimti visą Yorke) ir keli garbės konsulądieną, ir niekad nešimai- tai, tačiau iki šiol konsulato
šydavo tarp suaugusių.
nebuvo Floridos valstijoje.
Maistas yra gal svarbiausia
Džiugu sužinoti, kad šių
laivo paskirtis. Juo geresnis metų pradžioje atidaromi Lie-

Š.m. vasario 6 d Lietuvos konsulate (""ikagoje, pn\ įeiose iškilmėse, gen.
garbos konsulu: Vaclovui K!.-i/..t. I.K prezidentas Y... :as Adamkus įteikė
garbingą apdovanojimą, Gedimino III laipsnio on:..}. kuris buvo jam
.-kinas pernai Nuotrauk).- ;.- apdovanojimo yra Ramūno Astrausko

tuvos garbės konsulatai — St.
Petersburge ir Palm Beach.
Pirmojo garbes konsulo pareig a s e iti paskirtas Algimantas
A. Karnavicius, visuomenininku, Lietuvių Bendruom e nės veikėjų Angelės ir Albin o Karnių sūnus. Jis gimęs
Čikagoje, yra 49 m. amžiaus ir
turi savo leidybos bendrovę
„Bayfront" St. Petersburg, FL.

kas, įkūręs ne vieną kultū
rinio pobūdžio organizaciją,
rūpinasi Vilniaus ir Čikagos,
kaip giminingų miestų, ryšių
plėtimu. Čikagoje gerai žino
mas ir Stanley Balzeko įkur
tas Lietuvių kultūros muziejus.
Abiem garbės konsulams
linkime geriausios sėkmės prisiimtose pareigose,

DEIMANTINIS
GIMTADIENIS

Stanley Balzekas, Jr
Palm Beach garbės konsulatui vadovauti paskirtas, višiems šio žemyno, o ypač
Čikagos, lietuviams pažįstamas Stanley Balzekas. Jis gimęs Čikagoje 1924 m., yra
verslininką*.
visuomeninin-

Ant tiltelio prie laivo stovi šio straipsnelio autorius Algirdas Skudzinskas

atlikusi mūsų telkinyje. Prie
sveikinimų ir linkėjimų svečių
vardu Birutei Kožicienei įtei
kė visų pasirašytą sveikinimą
ir gražią atminimui dovaną.
JSietyno" ir jo vadovo Anta
no Skridulio vardu kalbėjo
choro pirmininkė Juoze Dau
gėlienė, įvertindama Birutės
meilę giesmei, dainai, prisi
dėjimą prie mūsų telkinio
kultūrinio gyvenimo.
Valytė Skridulienė ir viešnia
Eleonora Kružikienė iš Waukegan pasidalino gražiausiais
prisiminimais, metų" slinktyje
patirtais draugaujant su su
kaktuvininke Birute, palin
kėjo neblėstančios nuotaikos
ir geros sveikatos. Visų sveiki
nimai ir linkėjimai palydėti
daina „Valio, valio!"
'
Pabaigoje sūnus tarė padė
kos žodį svečiams, kalbėto
jams, o Birutė Kožicienė vi
Fo apdovanojimo (ii kaires): Alma Adamkienė, Asta Kleiziene ir Vaclovas siems tarė nuoširdų ačiū už
tokią gražią jai pagerbti su
Kleiza.
ruoštą šventę.
i
i
•
I
mokytojavo katalikiškoje mo- dima dr. Birutės Preikštienės.
Jurgis Janušaitis
kykloje.
Birutė nustebo, susįjaudino, o
Čikagoje Birutė Kožicienė svečiai audringai plojo ir sutiįsijungė į plačią organizaci- ko ją dainuodami „Ilgiausių
nę veiklą. Dainavo „Dainavos metų" ir „Valio, valio!"
* Klaipėda. Gruodžio 19 d.
Sūnus Rimas Kozica pasvei Marijos Taikos Karalienės
ansamblyje, veikliai reiškėsi
kino mylimą Mamytę šia bažnyčioje vyko kompozitoskautijoje.
Š.m. sausio 28 d. Daytona gražia proga, sukalbėjo trum- riaus Alvido Remesos simfoniBeach, FL, ilgesnį laiką gyve pą, Aukščiausiojo palaimos jog Nr. 4 „Ecce homo", skirtos
nanti visuomenininke Birutė Mamytei ir svečiams prašan- Krikščionybės 2000 metų jubiKožicienė šventė savo am čią maldą. Šaunios vaišės, liejui, premjera. Naująjį komžiaus deimantinę sukaktį. Ta puikus patarnavimas, giedri, pozitoriaus kūrinį atliko Maproga jos sūnūs Rimas Kozica, maloni aplinka, pakili nuotai- tosios Lietuvos simfoninis orgyv. La Grange Park, IL, ir Ai- ka.
.
kestras, solistai N. Grigaladis Kozica, D.D.S./-Worcester,
Pagaliau apsigyveno gražia- vičiūtė, M. Gylys, A. KozlovsMA, talkinant daytoniškėms me Daytona Beach, FL. Čia ji kis, Klaipėdos muzikinio teatdr. Birutei Preikštienei, Regi- aktyvi: Lietuvių Bendruome- ro choras ir Klaipėdos muzinai Snarskienei ir kt., Birutės nės pirmininkė dvejus metus, kos centro mišrus choras „Gigimtadienį suruošė, jai neži- „Saulutės" būrelio pirmininkė, lija".
nant, Hilton viešbučio pokylių choro „Sietyno" uoli dainiGruodžio 18-19 d. į Šv. Juosalėje. Į puotą atvyko daug Bi- ninkė.
zapo Darbininko bažnyčią pa
rutės artimųjų daytoniškių, o
Tai tik mažą dalelę Birutės rapijiečiai rinkosi kartu melstaip pat sūnūs ir kiti giminės Kožicienės darbų atskleidėme tis ir apmąstyti Dievo ir žmogyvenantys kitur: dr. Be- gimtadienio proga. Ji tvirtų gaus santykį šiuolaikiniame
nius ir Gražina Mačiuikos iš principų, nuostabios energijos pasaulyje. Tėvas jėzuitas A.
Storrs, CT. Danutė Brazdžio- ir sumanumo veikėja. Sveiki- Gražulis dalijosi mintimis,
nienė iš Bolton, CT., Petras name Ją ir linkime, kad Jos kaip atverti širdies duris JėBrazdžionis iš Manchester, gyvenimas ir Jai pačiai neštų zui ir kitam žmogui, apibendCT., Aldona Kavaliūnienė iš džiaugsmą.
rino jubiliejinių metų prasmę
Waukegan. Dėl krašte siautuDr. Birutė Preikštienė savo h* reikšmę kiekvienam krikšsių pūgų lėktuvai buvo atsa- žodyje prisiminė, kad jos abi cioniui. Sekmadienio sumai
kyti dr. Laurai Mačiuikaitei iš yra panašios: abi Birutės, abi vadovavo vyskupas A. Vaičius,
Bostono, ir dr. Jonui Mačiui- našlės, abi augina po du sū- kuris lankėsi kartu su svečiu
kai iš Charlest8ville.
nus, abi bendruomenininkės, įg Vokietijos mons. prel. VilhelSvečiam8 susirinkus 6 vai. į abi buvę pirmininkės. O soli- mu Heinigeriu, atgabenusiu
pokylių salę įžengė ir sukak- nezantė malonaus būdo, tvirtų Telšių kunigų seminarijai patuvininkė Birutė Kožicienė, ly- principų, daug gerų darbelių ramą.

Kaip ir dera, šia nepasikar
tojančia proga buvo keletas
kalbėtojų. Birutės Kožicienės
gyvenimo knygą sklaidė Nari
mantas Karaša, išsakydamas
Birutės turiningą, prasmingą
darbais gyvenimą.
Birutė Kožicienė gimusi Ma
rijampolėje. Su tėveliais kelia
vo ir Lietuvoje. Mokėsi Kė
dainiuose, Tauragėje; gim
naziją baigė Kybartuose. Lie
tuvos okupantams užimant
Lietuvą, Birutė, drauge su tė
vais, sesute ir tūkstančiais
kitų lietuvių pasirinko ilgą,
nežinomą tremtį. Po sunkios
kelionės Tiuringijoje pasiekė Birut* Kožicienė, su sūnumis Rimu ir Aidžių, švenčia savo deimantini gimtadienį Daytona Boach lietuvių jai su
Hanau didžiąją lietuvių sto ruoštame pagerbime.
vyklą, kurioje rado gyvenimui
palankesnes sąlygas.
Čia Birutė atranda save,
tuojau įsijungė į visuomeninę
veiklą. Ji studijuoja mediciną,
skautė, akademikių skaučių
draugovės organizatorė, stei
gėja „Dainavos" ansamblio dai
nininke, Aukuro" dramos bū
relio vaidintoja.
Čia Birutė susipažino ir su
savo būsimuoju vyru dr. Vincu
Kozica, bet susituokė jau atvy
kę Amerikon.
Birutę Kožicienę gyvenime
lydėjo daug skaudžių išgyve
nimų: mirė tėvelis, netrukus
miršta mamytė, o po to amži
nybėn iškeliauja ir mylimas
vyras dr. Vincas Kozica, palik
damas mylimą žmoną, du
mažamečius sūnus-Rimą ir
Aidį. Apkeliavę keletą JAV
vietovių, apsigyveno Čikagoje.
Birutė augino, į mokslus leido
savo sūnus ir pati tęsė studi
jas. Baigė laborančių mokslus,
8*drių dakros (* kaiittE Saule.
Ar galite pasakyti, kori ii Uų tanai* b a r * * yra i •?Tiri*.Iiaotr
įsidarbino, rūpinosi šeima,
Gaja, Lina, Žiba (priekyje), Rima Sidrima ir VŲa.

*>

JAUNIMO EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
LR Švietimo ir mokslo vice
ministre Vaiva Vėbraitė at
siuntė LB švietimo tarybai
Tėvynės pažinimo ekskursijos
vyresnio amžiaus mokslei
viams organizavimo projektą.
Pateikiame ekskursijos marš
ruto aprašymus.
Ekakursįja: Vilnius Kaunas - Palanga •
Kuršių Nerija •
Klaipėda-Vilnius

Praėjusią vasarą Lietuvoje.IS kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Reiniene, sol. Irena Milkevičiūte,
sol. Prudnikovas, kurio gastroles Amerikoje ruošia Kultūros taryba, ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina
Narušienė.

KULTŪROS TARYBOS POSĖDYJE
Gruodžio pabaigoje Kul daug, kad šventės metu net ne
tūros tarybos nariai susirinko visiems užsirašiusiems pasisa
į paskutinį '99-ųjų posėdį. kyti galėjome suteikti žodį.
Norėjome aptarti jau atliktus
Pereitų mūsų poezijos die
praėjusių metų darbus ir nų" svečias iš Lietuvos buvo
pažvelgti, ką esame numatę jaunas poetas, režisierius Vy
naujojo tūkstantmečio pra tautas Landsbergis, kuriantis
džiai.
dokumentinių filmų eilę apie
2000-ieji Amerikos lietu tokias žymias lietuvių tautos
viams yra jubiliejiniai metai, asmenybes, kaip a.a. Lozorai
nes būtent šiemet sueina 50 tis, poetai Henrikas Nagys ir
metų nuo Lietuvių Chartos Nyka-Niliūnas, V. Kašubą.
paskelbimo, išeivijos veiklos ir Žiūrint šias vaizdajuostes, kilo
JAV Lietuvių Bendruomenės idėja panaudoti jas kaip mo
įsteigimo. Vienas svarbiausių komąją medžiagą mokyklose.
2000-ųjų renginių — Toronte, Idėja susilaukė pritarimo. Už
Kanadoje, birželio 30 — liepos klausimų, kaip galima būtų
2 d. įvyksianti XI Lietuvių įsigyti Šias vaizdajuostes, ga
vome net iš Australijoje gyve
tautinių šokių šventė.
'*• Išeivijos penkiasdešimtme nančių lietuvių.
čio proga ruošiame projektą,
Malonu, kad pagaliau visų
pavadintą „Sakytinė išeivijos bendromis pastangomis užistorija", kuriuo siekiame iš baigtas Čiurlionio galerijos
saugoti gyvą istorijos žodį, fondo paveikslų, rinktų kaip
-_-JBBTĮP mūsų tauta buvo iš- dovana Lietuvai, išsiuntimas į
" blaškyta po pasaulį. I magne tėvynę. Kovo 11 d., minint Lie
tofono juostelę užrašomi pri tuvos nepriklausomybės atga
siminimai apie pasitraukimą vimo 10-metį, Radvilų rū
iš Lietuvos bei išeivių naujojo muose, Vilniuje, bus atidaryta
gyvenimo pradžią'svetur. Vė- išeivijos menininkų paroda,
liau pasakojimai perrašomi. pavadinta „Sugrįžimas", kurią
Darbas atima labai daug lai sudarys šie paveikslai, liudi
ko, tačiau jisai patikimose jantys išeivijos įnašą į lietu
rankose — kruopščiai dirba viškojo meno lobyną.
mas mūsų komiteto narės Lai
2000-ieji jau prasidėjo ir
mos
Petrauskaitės-Vander- mūsų tarybos laukia nauji
stoep.
darbai, o visų likusiųjų nauji
Rudenį vykusioje JAV LB renginiai. Metus norime pra
XV tarybos trečiojoje sesijoje dėti tarptautinio vaikų pie
pasidžiaugta premyų švenčių šinių konkurso JMano pasau
atgaivinimu ir padėkota mūsų lis 2000 metais" laureatų bei
tarybos pirmininkei Marijai dalyvių darbų, kuriuos mums
Reinienei už jos energiją bei padovanojo Lietuva, paroda.
entuziazmą, rūpinantis lietu Lietuvoje šį konkursą organi
viškąja kultūra Amerikoje. Ir zavo „Almos Adamkienės lab
mes dar kartą pasidžiaugėme daros ir paramos fondas", o
tuo, kad labai šiltą atgarsį globojo pati Alma Adamkienė.
sukėlė naujai įsteigta, ir šiais Parodos atidarymas įvyko va
metais Juozui Masilioniui sario 5 d. Lietuvių dailės mu
įteikta, pasižymėjimo mokyto ziejuje fcemonte. Vėliau pie
jo premija. Didžiulis pluoštas šiniai bus perkelti į Balzeko
laiškų, kuriuos gavome moky Lietuvių kultūros muziejų, po
tojo vardu, ir tai, kiek buvo to išdalinti visiems lietuviš
norinčiųjų pasveikinti J. Masi- kiems telkiniams JAV.
lionį, akivaizdžiai parodė, Kovo 1 d. koncertu S. Pekaip labai buvo reikalinga ši tersburge prasidės garsių Lie
premija. Sveikintojų buvo tiek tuvos solistų, Vladimiro Prud-

nikovo ir Juditos Leitaitės
koncertų serija. Jiems akom
panuos Nijolė Ralytė. Susitar
ta dėl dešimties koncertų, ku
rie vyks kovo 4 d. Los Angeles,
10 d. Seattle, 12 d. Omaha, 18
d. Detroit, 25 d. Cleveland, 26
d. Chicago, 29 d. Washington,
balandžio 1 d. Hartford ir 2 d.
— NewYork.
99-ųjų pradžioje Kultūros
tarybai sušaukus steigiamąjį
teatro susirinkimą, į kvietimą
atsiliepė dvi režisierės. Ru
denį jau turėjome progos įver
tinti Audrės Budrytės talentą
jos režisuotoje P. Vaičiūno ko
medijoje „Tuščios pastangos''.
Na, o dabar nekantriai lau
kiame kitos premjeros — rež.
I. Leonavičiūtės spektaklio. Šį
kartą rampos šviesą žada iš
vysti Griniaus „Žiurkių kame
ra". Spektaklį norima skirti
'birželio tremties atminčiai,
Gegužės 14-28 d. vyks
JPoezyos dienos". Deja, ne
turėsime svečio, kurio vizitą
planavomą visus tuos metus
— poeto Justino Marcinke
vičiaus. Bet nusiminti neverta
— atsilankiusiųjų laukia tik
rai įdomūs susitikimai... Susi
tarta, kad šių metu „Poezijos
dienos" gegužės 14 d. įvyks
Detroit, 20 d. — Cleveland, 21
d. — Chicago ir 28 d. — S. Petersburg.
Pernai su didžiausiu pasise
kimu praėjo „Trįjų Tigrų" kon
certas, o šiemet kviečiame į
susitikimą lyg ir su jų pamai
na — „Trimis tigriukais". Tai
Lietuvoje populiarus 13-14
metų amžiaus koncertuojantis
paauglių trio, kurio pasirody
mai ruošiami Čikagoje, De
troite, Washington, D.C., Philadelprūjoje.
Prenujų šventę šiais metais
lapkričio 15 d. ruošia S. Petersburgo lietuviai.
Na, o Čikaga lapkričio 23-26J
d. žada visus pradžiuginti at
kurtu Teatro festivaliu. Or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas — visiems gerai pa
žįstamas Leonas Narbutis.
Teatro festivalio atgaivinimui

Trukmė — 6 dienos. Laikas
— 2000 m. birželio 19-24 arba
birželio 26-30 d.
Dalyvių skaičius: 25 žmonės
(dvidešimt du 15-18 m. am
žiaus moksleiviai, 3 suaugę)
arba 12 žmonių (dešimt 15-18
metų amžiaus moksleivių, 2
suaugę).
Transporto priemonė — au
tobusas.
Pirma diena. Apžvalginė
ekskursija po Vilniaus sena
miestį. Prezidentūra arba Sei
mas, Universitetas, Gedimino
pilis, Arkikatedros požemiai,
Sv. Onos bažnyčia, Aušros
vartai, Muziejai (pasirinkti
nai).
Antra diena. Apžvalginė
ekskursija po Vilnių. Televizi
jos bokštas. Antakalnio, Rasų
kapinės. Išvyka iš Vilniaus į
entuziastingai pritarė ir jau!
sutiko jame dalyvauti Hamil
tono „Aukuras", Toronto „Ait
varas", Los Angeles Dramos
sambūris bei Čikagos „Žalt
vykslė".
Ir dar... Dėmesio lietuviškos
dainos mėgėjai! Iš Lietuvos
ambasados gavome pasiūlymą
išplatinti naujai išleistą muzi
kinį diską „Radiocentras. Am
žiaus dainos". Tai XX šimt
mečio Lietuvos estrados mu
zikinis albumas, kuriame už
rašyta 20 populiariausių viso
to laikmečio estrados dainų,
įskaitant A Dolskio „Palangos
jūroj", E. Masytės „Laisvė",
Dainos teatro „Paukščiai" ir
visa eilę kitų begales kartu
mūsų pačių dainuotų dainų.
CD galima užsisakyti iš Lie
tuvos elektroniniu paštu: office@m-partija.lt
Violeta Drupait*

Trakus. Nakvynė (dvi naktys)
Lietuvos jaunimo turizmo
centro viešbutyje Vilniuje.
Trečia diena. Išvykimas iš
Vilniaus. Sustojimas Kaune.
Ekskursija po Kauno sena
miestį, Čiurlionio, Karo mu
ziejai Kelionė į Palangą su
stojant prie Panemunės pilių.
Ketvirta diena. Palanga.
Poilsis prie jūros. Ekskursija
po Palangą, Gintaro muziejus.
Nakvynė Palangos poilsio na
muose.
Penkta diena. Kelionė į
Kuršių neriją. Juodkrantė,
Nida. Grįžtant į Palangą, eks
kursija po Klaipėdos sena
miestį. Nakvynė Palangos po
ilsio namuose.
Šešta diena. Kelionė į Vil
nių. Pakeliui apsilankoma
Kretingos žiemos sode, muzie
juje, Salantuose, Orvidų sody
boje, netoli Šiaulių esančiame
Kryžių kalne. Nakvynės Lie
tuvos jaunimo turizmo centro
viešbutyje Vilniuje.
Eskursijos maršrutus ir
trukmę iš anksto susitarus
galima keisti pagal ekskursi
jos dalyvių pageidavimus.
Ekskursijos dalyviams pa
geidaujant, vakarais galima
organizuoti vakarones su Lie
tuvos mokyklų moksleiviais,
išvykas į koncertus, spektak
lius.
Susidomėję moksleivių ekskunnja (arba dėl kainos), gali
kreiptis į Reginą Kučienę:
13648 Kickapoo Trail, Lockport, IL 60441, tel7fax 708-,
301-6410.
* Lietuvos Respublikos
ambasadorius
Rimantas
Šidlauskas vasario 2 d. įteikė
skiriamuosius raštus Kanados
generalgubernatorei Adrienne
Clarkson, pranešė Užsienio
reikalų ministerijos Spaudos
skyrius. Pokalbio metu aptarti
Lietuvos ir Kanados dvišaliai
santykiai, prisimintas Lietu
vos prezidento vizitas į Kana
dą, pasikeista mintimis dėl to
lesnio bendradarbiavimo, pri
pažinta, kad reikia aktyviau
plėtoti ekonominius bei kultū
rinius ryšius, stiprinti tiesiogi
nius ryšius tarp Lietuvos ir
Kanados įmonių.
<EIU>
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AMERICAN TRAVEL SERVICE
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS
SKRYDŽIAMS Į VILNIŲ
s. m . s a u s i o 2 9 d. — k o v o 3 1 d.
IŠ:
$449
$405
NEW YORK .........
.......... $659
SEATTLE
$469
WASHINGTON...
BOSTON
.«
$529
DETROIT
56051
LOS ANGELES. »M*
DENVER..
$569
Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius.
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams
i Vilnių iš kitų JAV miestų.
Bilietus reikia išpirkti iki 2000 m. balandžio 18 d.
* * *

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

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel. 708-422-3000; 800-422-3190
F a x 708-422-3163
E-mail: ATSVL@worldnet.att.net
Webrwww.americantravelservice.com

fells to LITHUANIA
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AR ŽINAI TĖVIŠKĖS ISTORIJA?
žodžių įrašymo pradžia — patys „šiauriausf laukeliai.
Rašykite laikrodžio rodyklės kryptimi:
1. Senovės baltų vyresnysis žynys, prižiūrėjęs šventąją ugnį.
2. Viena svarbiausiųjų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytau
to rezidencųų.
3. Baltų genčių šventovė (jų kultūrinio gyvenimo židinys).
4. Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, Sibi
ro tremtinys, tikėjęs tėviškės atbudimu.
5. Lietuvos istorijos vienas autorių ir redaktorius.
6. Rankoje laikoma priedanga apsisaugoti nuo kirčių.
7. Kalnas Palangoje, senovėje žvejams ir jūreiviams buvęs
vienu iš kranto orientyrų.
8. XIV amžiaus lietuvių pilis Šiaulių žemėje, kurią 1348 me
tais sunaikino Livonįjos ordino kariuomenė.
9 .Gresianti padėtis, pavojus.
lO.Vienss iš Vyčio — lietuvių tautos idėjos, krašto ir savo
laisvės gynimo simbolio — elementų.
11. Akcįjos „Liepsnojantis Baltuos kelias" vienas iš atributų.
12. Sauvališkas žiaurus susidorojimas be tardymo ir teismo.
Sudarė Vilniaus tėvelis

i-aoft-44» — • '
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Comprehenstve covse forprogrammers and begiiners.
The program covers courses providing exposure to
all major tools/or markei.
All courses and teachers approved by
Illinois State Board ofEducation.
Financial Aid and Payment Plansjfre available.

Rašytoja Petronėlė Orintaitė-Janutienė gimė 1905 metų
vasario 18 d. Liepalotų kaime,
Būblelių valsčiuje, Šakių
apskrityje- Mokėsi Kudirkos
We provides advanced shlls m Engltsh, and Russian
languages
Naumiesčio
progimnazijoje,
Vilkaviškio „Žiburio" gimnazi
7 montks andyou 're
joje. Studijavo lituanistiką
Computer programmer!
Lietuvos universiteto huma
nitarinių mokslų fakultete.
472* Oakton. Skokir, IL 60077
Baigusi universitetą 1929 me
S47-56S-1560
tais, lietuvių kalbą ir litera
tūrą dėstė Tauragės mokytojų
seminarijoje, Mažeikių, Vilka
viškio, Šiaulių berniukų, Bi
rutės gimnazijoje ir kitur. Vo
PETRONĖLĖS ORINTAITĖS JANUTIENĖS
kietijoje dirbo Augsburgo lie
atminimui paaukota $2,175.00. Lėšos paskirtos švietimo
tuvių gimnazijoje. 1949 me
reikalams Lietuvoje: $600 Keturnaujienos mokyklai
tais atvyko į Čikagą, 1959 m.
Sakių rajone ir $1,575.00 Vinco Kudirkos vardo vidurinei
persikėlė į Los Angeles.
mokyklai Kudirkos Naumiestyje.
Rašytojos literatūrinis pali
kimas gausus. Ji rašė eilėraš
Aukotojų sąrašas:
čius, noveles, romanus, apy
$750 Janutų šeima;
braižas, vaikų ir jaunimo skai
$$00 Ona Gustienė, Kęstutis ir Julija Petrauskai;
tinius, scenos kūrinius. Pas
$100 Walter Adomkus, Algirdas ir Jūratė Avižieniai,
kutinė jos knyga „Būk žmo
Mindaugas ir Violeta Gedgaudai, Giedrė
gus, Žabuli", buvo neseniai,
Venckus, Zigmas ir Birutė Viskantai;
dar prieš mirtį, išleista Lietu
$50 Giedra Gustas, Mindaugas ir Ina Petokai, Vytas
voje.
,
ir Rita Saliamonai, Laimis ir Aldona Venckus;
Rašytoja Petronėlė OrintaiGražutė Sirutiehė, Aldona Variakojis;
$30
tė-Janutienė mirė 1999 m.
Liucija Mažeikienė;
$25
gruodžio 16 d., Los Angeles.
$20 Algirdas Gustaitis, Kazys Karuža, Juozas ir
Petronėlė Orintaitė-JanutieElena Kojelis, Antanas ir Janina Mikalajūnas,
nė yra atidavusi savo patrioti
Janina Rukšėnienė, Rūta Šakienė, Liusė
nę pareigą tėvynei. Jos kūry
Stadalninkienė, Bronius ir Mikalina Stančikai,
boje atsispindi tėvynės ilge
Bronė Šimkienė, Marytė;
sys, tautinė gyvybė:
$15 Ignas Medžiukas, Janina Radvenis;
„Dobilėlio balto,
$10 Alė Rūta.
To skaisčių skaisčiausio
Tėviškės takelių žiedo
įstabaus
Paskutinis Velionės pagei Šie asmenys jamžino rašytojos
Sielvarte ilgėtis
davimas
buvo kuklus: norin
Niekad nepaliausiu,
Petronėlės Orintaitės-JąnutieNiekad nepamilsiu svetimo tieji gali aukoti Kudirkos Nau
dangaus..." miesčio vidurinei mokyklai. nės atminimą.

m

RATAŽODIS

Forit4brmatkmcanLongI>istancePo§t\

< G £ P S M I Traminu IK.

RAŠYTOJOS PASKUTINIS PRAŠYMAS

Petronėlė Orintaite (1931 m.).

M to tha ntf of the mertd - any day, any ftne.
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Norite kokybiškai atnaujinti
savo namo išorę ar vidų ir
neišleisti daugybes pinigų!
Skambinkite
tcl. 708-728-9545 Egidijui.

43 m. moteris iš Lietuvos, šiek

kalbantys Tyrai krovinių prista
tymui į namus. Transportas sutei
kiamas. Turi gerai orientuotis Čika
goje ir priemiesčiuose. Skambinti
teL 815-729-3846.

Virgis Tvaskus, CPA
užpildo pajamų mokesčių formas
^income tax). Skambinti 9 vs.-S
v.p.p. teL 312-382-4700, ect.130
arba vakarais teL 708-448-8468.

Nebrangiai atliekame visos namų
vidaus remonto darbas. Dides
niems darbams taikomos didelės
nuolaidos. 4 metų darbo patirtis.
Skambinti: T73-f72-955§; 773-7783180. Kviesti Saulių.

Lietuvišku

metodu

dažau

antakius ir blakstienas, darau
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus
ir atlieku kt. plaukų paslaugas.
Nuirau su vaiku nuo veido plaukus.
Skambinti po 6 vai. p.p. tek 773476-0513.

Išnuomojamas atskiras
kambarys su virtuvės
privilegija moteriai, kuri būna
savaitgaliais. Kreiptis po 10
vai. ryto, teL 773-376-6051.
ATTENTION TMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Reskknce!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating įn immigraūon to
Canada
www.immigration-service.com

A M E m C A ^ g 3 2 7 v NBROAft INC.

tiek kalbanti angliškai, ieško
darbo. Turi vairuotojo teises.
Gali prižiūrėti ligonį, tvarkyti
namus ir gyventi kartu.
TeL 630-493-0S1S. Audrone.

MAIN OFFICE
5316N.MILWAUKEE AVE.,
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700.

OUTOF STATE
TEL. 1-800-342-5315

Ieškau darbo 6-7 parom.
Turiu patirti su pagyvenusiais
ir ligotais žmonėmis.
Skambinti Zitai
teL 773-471-0817.

5058 S. ARCHER AVE^
CHICAGO, IL 60632.
TEL. 773838-8888.
7109 W ARCHER AVE
CHICAGO, IL 60638
TEL.773.788-1000..

5150 W. BELMONT AVE.,
CHICAGO, IL 60641.
TEL. 773*85-2020.

Moteris ieško išsinuomoti
mažą butą Čikagos

3000NAULWAUKEE
AVE.. CHICAGO, IL 60618.
TEL. 773-489-4999

priemiestyje.
Tel. 630-789-0716.

Parduodamas butas Vilniaus
senamiestyje, Šv. Mykolo
gatvėje. Butas po remonto, su
palėpe. 90 kv.m. Mobilus tel.
Lietuvoje: 370-841-7349.

55 m. moteris ieško bet
kokio darbo.
Gali gyventi kartu.
TeL 708-430-2292.

Pagyvenę*, sąžiningas ir paslaugiu
vyriškis ieiko darbo. Norėtų
prižiūrėti vyr. amžiaus žmogų ar ligo
nį 7 dienas į savaite. Gali dirbti staty
bos ar remonto darbus. Moka lenkų,
rusų k. ir susikalba angliškai. Tori re
komendacijas. Skambinti Algiui teL
708-443-5668.

$450
$400

HomeServe Empioymcnt
Ageacy
Darbai vyrams ir moterims:
• auklės
• senelių priežiūra
•namų ruoša
Skambinti teL 773-427-5157.

iki kovo 31 d. Plius mokesčiai.

FINNALR ir kitomis oro linijomis.
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų.
Prašykite mūsų 2000 metų
lankstinuko.

Statybos korporacijai EURO
Constractkm, l n c reikaJJngi
etanai gyveaarnajų namų vidaus
ir išore* apdailos darbams. Darbai
vykdomi ištisus metus South
Carolina valstijoje, Hilton Head
saloje. Informacija tdefosn: 843296-0823 nuo 7 VJ\ - 5 v.p-p.
arba 843434-3912 pe 4 v.v.

VYTIS TRAVEL

nuMKZAPote
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RIMAS LSTANKUS
• Orėta* ir aąŽMngae patanTavimea
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkama ir parduodama namus
• Pcxisjninkams nuolaida
^%^_,
W*a«aKReALTORS
\JBtmjqfa.
7922 S.PuiaaM Rd.
_ ^ ^ T > 4 U . 4365 SAKtm Ava.

NILES OFFICE
9509 NMLWAUKEE
AVE., NILES, IL 60714.
TEL. 847-581-9800.

;
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Vrikiortuo
t921m.
8900 Sotmi AMCHKK ROAO, WIUXT* SPRINGS, IUSMOIS T a 708.839-1000

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

No one makes round-

I hub. And whether

trip travel to Lithuania

you fly Business Class

easier and more cortvenient

Economy Oass, you can be
sure our service will be wortd-class.

than SAS. From Chtcago. we
offer daHy service to Viinius e*S)

and will anow you to arrlve rested and

just one hassle-free corneeton

'eVeshed - all for a reasonable fare.

through Stockholm. Our 4:30 o m

Fmd out what a wortd of difference

departure gwes you a retaxed mon-

SAS can make for your next trip.

ing amvalforbusiness or pieasure

Just call your Travel Agent a SAS

Whcn you're rftady to return. you'il

at 1-80O-221-235O. For more infor-

enjoy same-day travel back to

nation and special offers, visit

Chtcago through our Copenhager

our website at www.flysas.com.

FfOHI
CNcago
Stockholm
*.4A
Coptnha^w

To
Ctotkhoim
vmwj
Copenhagir
CKaoo

Departuft TWr#e

Airlval Tiras-

saajai

?*0tn*\

t39aa>«l

KMOan+1
215 pm
5:40 pm

1245 cn
JMegH

Automobiliai
Ieškote - nupirksime.
Patekote į avarija ar
sugedo auto. - suremontuosime
Norite išsiųsti į Lietuvą

Skambinkite 815-723-7650.
• Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
*
malonus
aptarnavimas

35 iki 40 svečių

•m?
100 ic13S svečių

40 8400 SVBCUL

Mtr

£L&

Jei norite parduoti ar pirko namus
I kreipkitės i Danute. Mayer Ji
IproleeJonaaai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
I veltui.

Realmart fj « s
Reatty Groep IBK.
6602S. PolaakiRd.
CUcago.lL 60629

00 M

Fri

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

mm
n«tffjirai
125 M 176 svečių

22SfciS60ave6Xi

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N Clark, Chicago, n 6O610
Tel. 312-644-7730

rsTsr
^ ^ ^ cBti

I

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

^^P*6*7

Savaitgalį uždaryta

ATTENTION!
Ladies, Pamper Yorselves!
Enjoy a relaxing, refreshing,

Gydymas
S J Į ĮPH"™
j g f e l «e *•>*•
uyoymat anara
»«»M
įJ^»iataiirmijM*iUu«l*«triio««-

eaakki * kt *—m mmamtam
Ovdvma* vaistažolėmis
Da-tPbajissr. IL N, DtaL Ac
Board Certtfied Acnainctunst
Tat31>5*M341
PilUote Ss*f ****% •»• mfą tafta
Appomtmsft mittbte oa Tatatm 9 tm •
32ltS.Hafcaa4jL.Qscamm.IU

Aoosnt

CARE GIVERS NEEDED!
English isreąuuired,experience and medical background
Salary $8S-$150 per day. Jobs
are in South Wisconsin, Pls.
Cafl 26^763-2615.
Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skambfcttf pe6v.v n tat 706-652-2110.

I lOfTsOOVtdOfS

semSOcaro
OakUamn.nanoia 60453
BuBtnsas(70aj42»eil1
votot Mat (7PB) 2330374
Fax (708) 4234236
Pagar (312) 707-6120
Ras. 706-4230443

ASTA T.MIKUNA8
Pi ulssianeai Ir sąžiningai patarnauja
Nsjrfci nuosavybių pirkkne ir pafftavhns
missti Ir prisrrtaafluoas

SlOlOME DARBUS!
:jc„

Gaik.saajarų padėjėjoms komir namų ruošos
Galima gyventi
karkt^lpa atvykti i darbą ir
iivyfefVKmptis:
4«LLCARE . .
1*773-736-7900

Graitaa,
proCeanutas
ir tsthiingM

patvmvisMv

ISOtStanaanAve.
Evaaao^ 0.40201
(S47) S64-2600
PM (847)475-5367
VoKcaMfl
(147)465-4397
E-MMl
*abinaie*sl.coa)

SALAMANCA
Vatcaaaatl
7734MS>«8T8

2346 W«9th Street
Tei.: 778-776-1466

TDC B* Up4WUTHSKAMBlN>kNT
t UETW\ U0VUĄ BEI UKRAINA
TH-ESTUK žSfrLENKUĄ. 17«-MASXVA

Pardnodu AUDI 90
1993 m. V 6. TeL 773339-4690; 773-777-2955,
Andžejus.

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl.
$355 į mėn. + .^eeurity"

MIGLINAS TV

i«caiaaaPanBCaaewDa«Y^c.
JTOMU*** !>«•«•«, Mi4»4io

PARDUODAME TELEFONU KORTELES
DĖLISSAMBSNESINTORMACUOS
TEL \-mt*\W*
KVIESTI ERIKA

BUDRAIČIUI
Bos. 773-5S541S4 Paaar 31 Mes-43f7
rax7734S5-3S97

QeVW€A ATSTOVYBĖ

arba per world wide web:
www.andruliscbeese.com

rL/itvr/cr_

Broker Aaaodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

PARDAVAtAS IR TAISYMAS

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sOrius.
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sflriai be priedų, be druskos,
sūriai su kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir
svogūnais ir Feta sūriai, šituos sūrius rasite ^s***?!*****
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje.
avM^L^A'*
Galite lisigakyti ir telefonu:

XL

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.

BALYS BUDRAITIS

TeL 773-778-1451

TIBRAS KAIMIETIŠKAS
SŪRIS PAGAMINTAS
TRADICINIU BŪDU!

^įf STAM *l_L'*NCt

Dengiami stogai kalamas „siding",
arJjekami-cemenlp. .^urabing" boi
kibnamųiaDOMO^arbai
„I kuteni,faaarsd,boskkd"
Stambiati Sigitai,
teL 773-767:1929.

DANUTĖ MAYER
77*484-1900

G.L.Quality Body Shop

Food service: FuB/Part rime
VVaitress. No Exp. Necessary.
Downers Grove, IL.
CaD 6 a m . to 2 pim,
UI. 630-949-7788.

\\\\\\.\la/t'ik;i.(

k 'arangle* stogai; oamsraas,
dažymas. Turiu dattw'draudkną.
, ąjBmmŠt, mt 630^1-1912.,

CONSpUCflONCo.

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

(kvkatiValda>

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

•

Agar»Ftar*ZapoirrC*Mor.*aiB*
S.Kamkafeafjtuvftkat

lMaW>flWO»J piyWM, ĘHMIŲl ,

Išnuomojamas
kambarys šeimai
Brookfield, IL.
Tel. 708-485-8276.

Iš Čikagos ir atgal
Iš New Yorko ir atgal

SK446
SK744
SK743
SK943

K GYVYBES DSAUD8M8.

GREIT PARDUODA

•soitaV. Medes", *gut*rir, plokea

Į VILNIŲ

npM*

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

revitalizing massage at:
The New MIDennhnn
Sakm&Spa
15144 UGrangeRd.
Oriand Park, IL 60432
Tel. 708-638-9600.

Cefttsi

MARUUFITE
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.;
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviikai.

3314W.63St
Tel. 773-776^998
Perkate a a l i i U S Į T

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkiąs metini
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5S16W.9SSt~,
OafcLawa,IL 68453.
TeL Ratteė 708-424-4425.

rr£3£im

Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KątikatvykotįlAV?
Ne probltaaa!

Žemos automobibų kataos!
Maži rnėaesiniai mokesčiai!
Nėra pradink) motnisfio?
i sOstei vaire i
(636)1172748

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

AUDRIUS MIKULIS
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas ir
šiukšles į sąvartyną.
Td. 630-964-5898
L*
uįgyy^

STASYS SAKiraS
Dažytojas U vidaus ir ii lauko,
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. PaoJtoa, CMeafa, IL.
Tat 773-927-9167.
Kokybiškai
dedame gipso seneles, dalome,
klojame plyteles, įrengiame
rūsius. Staaalianrl VlsaM,
MOVING
Dgametia profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitaa valstija*.
GEDIMINAS

_z»r

77S-S«f-9100

DRAUGAS, 2000 m. vasario 12,d., Šeštadienis
•

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM,
NES AŠ PASITIKIU
WESTERN UNION!

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
AGNUTĖ JASA1TYTE
KIŽIENĖ
Mirė 1995 m. vasario 20 d.

Siųsdamas dolerius savo giminėms
Lietuvoje per VVESTERN UNION,
galite būti ramus. Ši didžiulė bendrovė,
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių
ir 178 -tose šalyse, siūlo saugų pinigų
persiuntimą per kelias minutes.
Lietuvoje VVESTERN UNION agentai
aptarnauja 100 vietovių.
Be to, WESTERN UNION
kainos yra prieinamos.

'

Agnutei
Ir pašaukė Tave namolei
gailestingoji Dievo ranka,
Mažučių šventoj koplytėlėj
dega Tavo žvakelės auka...
Ten švelniąją Tavo sielą
apglėbę gimtinės laukai,
kur nuskynusi pievų gėlę
prie krūtinės prispaudus laikei,
Kad parnešus tą kvepiantį žiedą
kaip simbolį savo dienų,
stebuklingo šaltinio maitintą
užaugintum prie savo namų...
O juose Tu visus mylėjai
Širdim atvira dalinai
ir duonos, ir meilės, ir gėrio
pilni buvo Tavo namai...

Informacija:

teL 1-800-325-6000
www.we8ternunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

;,- •

The famteat wa& to mend money ivortduride*"
UETUVTŲ UUDOTUVNJ MBCTOMŲ
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Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
a apylinkėse ir priemiesduose
24 vai.

O JK • t_ -»•

GAIDAS — DAIMID

•Sfį t^cmv*.
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PUNERAL DIRECTORS
,^mf, •"$#&#.,

Dirsotors oi Eudeikis Funeral Home (EST1908)
GĖRALO F. DAMŲ)
4330 So. CalHomla
107Z7 S. Putasld Rd.
5948 S. Archer A m
Now in Oak Lawn A Orland Park

O kiek naktų nemiegotų,
o kiek sielvartingų maldų,
per dienų dienas išnešiotų
neužgyjančių niekad žaizdų...
Dabar visa, jau visa praėjo,
ne mes už Tave, Tu už mus
pasimelsk, Agnute, pas Dievą
už savuosius ir už draugus...
Poetė ir draugė
Julya Švabaitė Gylienė
Šv. Mišios už Agnutę bus atnašaujamos Čikagoje, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 2000 m. vasario
20 d. 10:30 vai. ryto. Prašome pasimelsti už mūsų brangią
Agnutę.
Nors tavo raminančio balso mes pasiilgom,
Tavo dvasia atspindi blizgančią šviesą,
Tavo meilė apkloja mus viltiėsTžiedais

I

Tu gyveni amžinai mūsų širdyse.
Iki pasimatymo!
Kižių šeima: vyra* Juozas, dukros Audrė,
Gintė ir Asta, sūnus Juozas, anūkas Aras ir
anūkė Alaną.

j

ALLPHONES

1-773-523-0440
\ ~' I

SERVICES AVAILABLEAT OTHER
CHICAGO AND SUBURBA* LOCATK3NS
PROVOINO BURIALSANOmUPMENT TO UTHUANIA

* 1 -

LACK&SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke,
Jūs laimėsite dvigubai!

LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
trylika pelningų mėnesių!

-

?:•;>•;•;
*3

ALLPHONES

1-708-430-5700

PETKUS &SON

S

FUNERAL DIRECTORS

*

Dėl platesnės informacijos skambinkite
ROtai Staniulienei aiba Editai 2iurinskienei.

"

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEM0NT. 11401 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.)
EVBROREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TIHLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-T7S-47S.SS48

HAHONWIDB TOLL FRBB (nmmokamm) T«L 1-SOO-SS4-7SO0

Pirst —Personai Bank.

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

BmUhtg Personai Bmmkktg RalotioJtskifs***

SERVICES AVAILABU AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATfONS

LOBU;
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL^

15255 S. 94th Ave.
Orland Park. IL

(in the OrUnd Crecm Shoppiag Ccnter)

On the InTrušt building)

(708) 226-2727

MtafThMf

roic

A. t A.
VACLOVAS
LEŠČINSKAS

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6\20% AFY
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą
padidinti
savo sertifikato nuošimtį.
%

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau prabėgo 10 metų, kai negailestinga likimo dalia
atskyrė mūsų mylimą Vyrą, Tėvelį ir Senelį, kurio
netekome 1990 m. vasario 19 d. Laikas nepajėgia
užpildyti jo paliktos spragos mūsų tarpe.
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už Velionio sielą
bus atnašaujamos šeštadienį, vasario 19 d. 8:00 vai.
ryto Tėvų Pranciškonų koplyčioje, 68 Ave., St.
Petersburg Beach, Florida ir sekmadienį, vasario 20 d.
9:00 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje Lemont, IL.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą
dieną prisiminti a.a. Vaclovą maldoje.
Su liūdesiu ir meile: žmona Valerija, dukros
Nijolė Rūbienė ir Loreta Jaraiienė su
šeimomis.

PALOS - GAIDAS
FUNERAL HOME

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
WESTCHE8TER, 10601 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES
1 7 0 6 - 6 5 2 5245

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

8

DRAUGAS, 2000 m. vasario 12 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
„Spindulio" šokių grupės
metinis pokylis įvyks vasario
26 d., šeštadienį, 6 val.v. Pa
saulio lietuvių centre, Lemontę. Meninę programą atliks
„Spindulio" šokėjai, vakarienę
ruošia Aldona Šoliunienė, šo
kiams gros „Žaibo" orkestras.
Vietas užsisakykite, skambin
dami Rasai Poskočimienei tel.
708-301-4439.
D a n u t ė Bindokienė, vy
riausioji „Draugo" redaktorė,
kalbės Brighton Parko LB
apylinkės ruošiamame Vasa
rio 16-osios minėjime, vyk
siančiame vasario 20 d., sek
madienį, tuoj po 10:30 val.r.
lietuviškų Šv. Mišių, Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos mokyklos salėje. Me
ninę programą atliks „Spin
dulio" šokėjai, vadovaujami
Rasos Poskočimienės.
Izabellė
Žmuidzinienė,
pritardama anoniminiam me
cenatui, įkūrusiam Dieviško
kryžiaus benamių fondą, at
siuntė 100 dol. auką padėti
Lietuvos benamiams. Bena
mių fondas, įsteigtas prie PLB
fondo, Lietuvoje administruo
ja arkivyskupas A. J. Bačkas,
o Amerikoje — mecenato
įgaliota Indrė Tijūnėlienė ir
tam tikslui sukviestas komite
tas. Dieviško kryžiaus fondas
nuoširdžiai dėkoja Izabellei
Žmuidzinienei, kuri užjautė
skurdžiausiai
gyvenančius
Liet'uvoje. Dieviško kryžiaus
fondas (Divine Cross Fund"),
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089. TAX ID # 363097269.
i

Įdomi ir linksma popietė
vyks vasario 15 d., antradienį,
2 val.p.p. PLC, Lemonte. Le
mento LB Socialinių reikalų
skyrius kviečia atvykti, pasik
lausyti įdomios paskaitos, pa
dainuoti, pabendrauti ir pasi
vaišinti.
„Draugo" vasario 10 d. 4
psl., Lietuvos Vyčių skyriuje,
straipsnyje „Lietuvos prisimi
nimai" buvo autoriaus LMN
klaida. Rašant apie Lietuvos
Vyčių šokėjus buvo sakoma:
„Grupės šokių mokytoja yra
Lidija Ringienė, o choreografė
Ligija Tautkuvienė". Ligija
Tautkuvienė yra Vyčių stu
dentų grupės choreografė ir
mokytoja.

„Muzikos garsai" sugrįžta!
Naujausias pamėgtojo miuzik
lo pastatymas nuo antradie
nio pradedamas rodyti Shubert Theatre (22 W. Monroe
St.; tel. 312-902-1500, 312977-1700). Šiame Broadway
miuzikle kapitoną von Trapp
vaidins Richard Chamberlain,
linksmąją, gerąją ir išradingą
ją auklę Mariją - Meg Toli.
Suskubkite užsisakyti bilie
tus, nes susidomėjimas - di
džiulis! „Muzikos garsai" bus
rodomi tik iki vasario 27 d.

Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje" vasario 16 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. pami
nėsime Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą, Vasario
16-ąją. Kalbės Lietuvos garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas
Kleiza. Po paskaitos — meni
nė programa, bendri pietūs.
Visi maloniai kviečiami atvyk
ti ir bendrai prisiminti tautos
džiaugsmą ir tuos, kurie pri
sidėjo prie laisvos Lietuvos
paskelbimo. Atvykite!
J o n a s Kasis, gyvenantis
Orland Park, IL, padovanojo
vertingų knygų St. Džiugo
knygų fondui, kuris yra
įsteigtas Raseinių viešoje bib
liotekoje. Buvo gautas tam tik
ras skaičius ir pavienių leidi
nių, leistų nepriklausomos
Lietuvos laikais prieš Antrąjį
pasaulinį karą.
J ū r a t ė Budrienė, JAV LB
Krašto valdybos vicepirminin
kė informacijos reikalams,
skaitys paskaitą Jaunimo cen
tro ruošiamame tradiciniame
Vasario 16-osios minėjime, ku
ris vyks trečiadienį, vasario 16
d., 7 val.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Programą atliks vaikų
ansamblis „Lakštutė", vado
vaujamas mokytojos Dalios
Gedvilienės ir Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus nariai.
PLATELIAI SAUKIASI
Telšių vyskupas Antanas
Vaičius ir Platelių parapijos
klebonas Antanas Gylys prašo
aukų Platelių ir Beržoro baž
nyčių atnaujinimui. Plateliš
kiai, atsiliepkite, siųsdami
man auką šiuo adresu: Dr.
Antanas Razma, 15W345 81st
St., Burr Ridge, IX 60521. Au
kas persiusiu į Platelius.
GRAŽUS MIRUSIU
PRISIMINIMAS
ALTo iždininkės Kazytės
Požarniukienės pakviesti sau
sio 27 d., ketvirtadienį, 8 vai.
ryto susirinkome šv. Mišioms į
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią Marąuette Par
ke. Šv. Mišios buvo aukojamos
už jos artimuosius: Račkaukų, Požarniukų ir Kirchwehem šeimų mirusius. Mišias
aukojo kun. Antanas Zaka
rauskas, asistuojant kun. Vito
Mikolaičiui. Visi meldėmės už
šių šeimų mirusius. Ta pačia
proga priėmėm Šv. Komuniją.
Po Mišių visi buvom pa
kviesti pusryčiams į „Sekly
čią". Dėl laidotuvių pusry
čiuose negalėjo dalyvauti nė
vienas kunigas. Pusryčiai bu
vo karališki, nieko netrūko.
Sočiai pavalgę, atsisveikinom
su Kazyte ir, jai nuoširdžiai
padėkoję už surengtą tokį gar
bingą artimųjų — mirusiųjų
prisiminimą, išsiskirstėme į
namus. Toks gražus mirusių
prisiminimas tebūnie pavyz
džiu ir kitiems.
Ant. Repšienė

Jonas Pabedinskas skait* pagrindinę paskaita per Cicero LB ir ALTo su
ruoštą Vasario 16-osios minėjimą, vykusį vasario 6 d
Nuotr. Jono Kuprio

Kas
Draugo

nauįo
knygynėlyje

ne tik lietuviškų organizacijų
raštinėms. - žinynu galės
remtis r naudotis mokytojai
bei tėveliai, mokydami savo
atžalas gražios ir taisyklingos
lietuvių kalbos. .Lietuvių kal
bos žinynas", išleistas 1998 m.
K a u n e , kainuoja 12 dol., su
persiuntimu - 1 5 . 9 5 dol.

~i;tiC:r.p'J^i
. A n t a n a s Smetona (18741944) - viena iš kontroversiškiausių asmenybių Lietuvos
istorijoje. Vieniems jis tautos
vadas, kitiems diktatorius,
jam pagrįstai priskiriami ne
priklausomos valstybės kūri
mo nuopelnai, jis kaltinamas
ir dėl valstybės žlugimo. Be
šios asmenybės neįmanoma
įsivaizduoti XX a. Lietuvos is
torijos. Smetona dalyvavo be
veik visuose svarbiausiuose
1905-1940 m. Lietuvos visuo
menės įvykiuose, o kai ku
riems iš jų turėjo didžiulę
įtaką. Lemtingu Lietuvai mo
mentu 1940 m. birželio 15 d.
su šeima pasitraukė į užsienį,
1941 m. išvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas", - taip ra
šoma naujosios knygos .Anta
no Smetonos korespondencija
1940-1944" viršelyje. Knygoje
skelbiama Vytauto Didžiojo
universitete saugoma egzilinio
laikotarpio Smetonos kores
pondencija. Publikuojami do
kumentai yra svarbus šaltinis
ne tik Antano Smetonos biog
rafijai, bet ir karo metu išei
vijos veiklai, taip pat Lietuvos
laisvės bylai studijuoti. 673
psl. knyga, išleista 1999 m.
Kaune, kainuoja 25 dol., su
persiuntimu - 28.95 dol.

Algimanto Kezio fotografijos paroda „Chicago 2000" veiks Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, iki kovo 5 d.
. ,
Nuotr. J o n o K a p r i o ,

• A a. dr. Kęstučio Ag-!
• Automobilio, namų ir
ligos d r a u d i m a s atvyku l i n s k o a t m i n i m ą pagerb
•Almos fondui aukojo: siems iš Lietuvos ir kitų d a m i , aukoja Lietuvos vai
kams- našlaičiams: Konstancija
Virginia Becvar, Orland Park, kraštų. Kreipkitės pas A.Lau
$60; a. a. Elenos Antanaitienės raitį, A. & L. Insurance Agen-į ir Vaclovas Nenortai, Gintaras
atminimą pagerbdami, Zita ir cy, 9439 8 . K e d z i e Avc.,1 Nenortas, Birutė ir Vytenis
Antanas
Kušeliauskai aukoja Evergreen Pk., I L 60606*; Nenortai, Dalia ir Rimas Jakai
Muzikologė Saulė J a u t o $30.Almos
vardu reiškiame 2325. TeL 708-422-3456 (ak.)] ir Rūta Vogi. Išviso $300. Reiš
k a i t ė iš kompozitoriaus, mu
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i kiame užuojautą velionio sūnui
zikologo ir visuomenininko užuojautą velionės artimie
ir artimiesiems, o aukotojams
Juozo j Žilevičiaus surinktos siems, o aukotojams dėkojame! paminklą aplankykite S t . dėkojame! „Lietuvos Našlai
muzikolnt: nes medžiagos - Aukos nurašomos nuo mokes Casimir Memorialo, 3914 W. i čių globos" komitetas, 2711
„Lietuvių muzikų vardyno" čių. Tax ID 364124292. Čekius l l l t h St. Turime didelį pasi-i West 71 Street, Chicago, IL
atrinko žinias apie muzikus, rašyti „Lietuvos Nailaičių rinkimą: matysite granito)
60629.
gyvenančius arba gyvenusius globa", pažymint, kad skirta spalvą, dydį ir t.t. Gaminame j
Vakaruose. Ji apipavidalino ir Almos fondui. Siųsti 2711 paminklus mūsų dirbtuvėje
773-1354172
paruošė apie 800 biografijų. West 71 Street, Chicago, IL pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
Dar 278 biografijas ir apie 150 60629.
• Namams pirkti pasko klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
nuotraukų
surado
Kazys
l
o
s
duodamos mažais mėnesi kinti, kad jis padarytas, kaip:
Skaisgirys. Dailinininku ir
niais
įmokėjimais ir prieina jau buvo jūsų pageidauta. Sav.
GEDIMINAS
techniniu redaktoriumi buvo
mais
nuošimčiais.
Kreipkitės į Lilija ir Vilimas Nelsonai.
PRANSKEVIČIUS
Petras Aleksa. Surinkta me
(ak.)
džiaga sugulė į knygą - J. Ži Mutual Federal Savings, TeL 773-233-6336.
užpildo pajamų mokesčių
2212
West
Cermak
Road.
•
A.
a.
Birutės
Skorubslevičiaus muzikos vardyną
formas. (Accounung Tsx
wmx, kienės atminimą pagerbdami,
„Lietuviai muzikai Vakaruo TeL (773) 847-7747.
Services). Pageidaujant,
• „Saulutė", Lietuvos vai Lietuvos vaikams našlaičiams
se", kuris buvo išleistas 1999
atvyksta į]
m. Stikney, IL. Knyga - 312 kų globos būrelis, dėkoja už aukojo: $1600 Zita ir Povilas
•DĖMESIO! VIDEO APA
psl., minkštais viršeliais, joje aukas padėti našlaičiams, inva Sodeikai, Willard, OH; $ 1000
jau paminėti ir jaunesnės kar lidams vaikams, daugiavai Rima, Algis ir Matas Tamo R A T Ų SAVININKAM Norė
tos lietuvių muzikantai, gyve kėms šeimoms ir studentams šiūnai, Dovvners Grove, IL; d a m i tikrai kokybiškai išversti
nantys ir dirbantys Čikagoje Lietuvoje. Aukojo: A Kuliešius $300 Vytautas Janulaitis, Oak video įrašus i š Lietuvoje n a u 
bei jos apylinkėse: Darius, Au $36; Giedrė ir Giedrius Penčyla Lawn, IL; $200 Brigita Tamo dojamos PAL sistemos į ameridrius ir Rima Polikaičiai, Ro $240 tęsdami mergaitės metinę šiūnas, St. Petersburg, FL; kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kas ir Sonata Zubovai, Petras paramą; Nijolė Kersnauskaitė $100 Angelė Grigonis, Sharon, k r e i p k i t ė s į INTER-VTDEO
Aglinskas, Algimantas Bar- $20; anoniminis M. tęsia vai MA. Mažesnės aukos: Marija 3633 S. Archer A v e , Chica
niškis, Linda Veleckytė, Rasa kučių metinę paramą $480; Arštikys, N. Riverside, IL; go, IL 60629. TeL 773-927Poskočimienė, Ričardas Šokas anoniminiai $1,200. Labai ačiū! Aušros Vartų/Kernavės tunto 9091. Sav. Petras Bernotas.
ir kt. Knygos kaina - 15 dol., „Saulutė", 419 Weidner Rd., Juzės Augustaitytės - Vai
• Balzeko lietinių kul
su persiuntimu - 18.95 dol.
Buffalo Grove, IL 60089, tel. čiūnienės būrelis p e r Vidą tūros muziejui Čikagoje rei
l.k'UMU
847-637*7949. tax ID #36- Brazaitytę; Elena ir Stasys kalingi darbuotojai įvairiems
kiilbos
3003339.
Barai, Oak Brook, IL; Alvida darbams. Turi mokėti spaus
• BALTIC MONUMENTS, Baukus, Wilow Springs, IL; dinti ir bent minimaliai dirbti
/in\n;»s
1108 Amber Drive, Lemont, IL, Nida Bichnevičius, Darien, IL, kompiuteriu. Gali būti įvairaus
60439. Prie pat PL Centro. TeL Agniete Bigelis, Aldona ir Nijolė amžiaus. Raštinės darbo patir
630-243-8446. Leonidą ir Gedi- Prackaila, N. Riverside, IL; ties gali turėti, bet nebūtinai.
minas Kazėnai. Visų rūšių Jonė ir Feliksas Bobinai, Ber- Skambinti Karilei muziejaus
paminklai, žemiausios kainos, wyn, IL; Stasė ir Algirdas telefonu 778-682-6600.
geriausiomis sąlygomis. Pa Didžiuliai, Cicero, IL; Kostas
ADVOKATAI
geidaujant atvykstame į na Dočkus, Cicero, IL; Pranutė ir
mus.
Rimas Domanskiai, Western
ALFeyman
Springs, IL; Lydia ir Mindaugas
<%®
40 metų patirtis ir profesioGriauzdės, Riverside, IL; Liu
nnUi'"** automobilių avarijų,
cina Grigalauskas, Downers asmeniškų sužeidimų ir k t bylose.
8*18 8Areh«r Ava, CMsaajn,
Grove, IL, Carol Hansow, Chi
ILS0SSS.T«LS«74m-7S»S
cago, IL; Linda ir Jim Heffe(kalbame lietuviškai). Mes jfisų
Kas nenorėtu sužinoti
man, Oak Park, IL; Dalia ir
paslaugoms 7 dienas per sarsite.
naujausių lietuvių kalbos tai
Kęstutis
Ječius,
Villa
Park,
IL;,
syklių arba pasitikrinti senų
A. ir B. Kremeriai, Orland
TĖVIŠKĖS EV.
jų?! Laikraščių ir žurnalų re
Park, IL; Harry Krueger, San
dakcijoms, įsikūrusioms JAV
LIUTERONŲ
BAŽNYČIA
• Pranas G. Meilė, CPA Diego, CA; drs. F. Leya ir šeima,
6641S. Trey St.
ir Kanadoje, tai - tiesiog būti
sąžiningai užpildo Income Tax Oak Brook, IL; Alė ir Algis
Chicago. O.60629
na! 1998 m. Kaune išleistame
sekmadieniais 10:30 vmL ryto
formas. Dabartiniai pajamų Lieponiai, Orland Park, IL;
„Lietuvių kalbos žinyne" - vi
lietuviškos pamaldos
mokesčių įstatymai žymiai Gina Mačiulis, Palos Park, IL;
ir sekmadienine mokykis
sa lietuvių kalbos gramatika,
„Palaimintojo arkiv. Jur
apsunkino ir ateityje apsunkins Bronė ir Viktoras Motusiai,
Vyskupas Hansas Dampys
dešimtyje knygos skyrių išdės gio Matulaičio „Užrašai" sometinį
mokesčių formų užpil Cicero, IL; Bronė ir Bronius
TeL766»38f-32f9
tyti bendrieji kalbos dalykai, tinte sotina alkaną dvasią, ta
fonetika, morfologija, sintak čiau nestokoja ir kritišką pro dymą. Skambinkite: 708-424- Nainiai, Lemont, IL; Alė ir
sė, rašyba, skyryba, kirčiavi tą traukian6os pagavos. Juos 4425. Naujas adresas: 6516 W. Vytas Namikai, Elmhurst, IL;
mas, būdingosios kalbos klai galima atsiversti vedinam tiek 95 St., Oak Lawn, IL 60463. Elvyra ir Pilypas Naručiai, Oak GsVfTAJsASF
dos, reikalų raštai, kalbos eti sekėjo uolumo, tiek teologo, is Sekmadieniais nuo vasario 6 d. Lawn, IL; J a n e ir J u r g i s MM s M a s a BA, Chfcaap, S.
ketas. Ypač svarbu pasižymėti toriko, kalbininko smalsumo", Pasaulio lietuvių centre, Le Prapuoleniai, Dainė ir Tomas
TeL 773-582-4900
Ouinn, Orland Park, IL; Irena
naujausias skyrybos taisykles, - apie J. Matulaičio „Užrašus" mont, IL, 8 v.r. — 2 v.p.p.
Valandas pagal
• Bernardine ir Anthony ir Aleksas Šatai, N. Riverside,
kurios per paskutiniuosius rengėjo žodyje rašo Paulius
BoHnsky,
Frackville, PA, glo IL; Ona Skardis, Euclid, OH;
metus kiek pakito. Labai nau Subačius. Knygą sudaro kelios
dingas reikalų raštų skyrelis - arkivyskupo dienoraščio da boja 9 vaikus Lietuvoje. Pra Edna ir Lile Smith, Willard, CnrOmės ir krfamnalmss byns
jame pasakojama, kaip Lietu lys: minčių nuotrupos, apmąs tęsdami paramą kitiems me OH; Rūta ir Kęstutis Susmskai,
6247SXedsieAi
voje pildomi oficialieji doku tymai, pasakojimai apie kelio tams atsiuntė $1360. Edward Lemont, IL; Anna Tobin, Chi
Chis—r),H.
mentai, rašomi laiškai, pareiš nes į Romą, Vilniaus užrašai Marshall, Yardley, PA, globoja cago, IL; Jean Valeika, HamTssL T73-776-6160
kimai, skelbimai, sudaromi ir kt. Knygoje kietais virše vieną mergaitę Lietuvoje ir jai mond, EN; Audronė ir Arvydas
protokolai, kaip rašomi įstaigų liais - 402 psl., jos kaina - 12 kas metai siunčia po $1000. Vanagūnai, Oak Park, IL; Su
Darbo v*L ase I VJ. 8d 6 v*.
ir įmonių pavadinimai, kaip dol., su persiuntimu - 15.95 Anthony ir Helen Yakaitis, du kartus paskelbtomis užuo
9vj-.ikilv.p.p.
įforminami dokumentai. Kal dol.
Franklin Sąuare, NY, savo jautomis, iš viso Lietuvos
bos etiketo skyrelyje aptiksite
Algirdo Gustaičio knygą globotinei mergaitei Lietuvoje vaikams suaukota $4610. Reiš
ADVOKATAS
patarimų, kaip mandagiai pa „Lietuva kaip sapnas. Antroji atsiuntė $200. Jonai Montvi kiame užuojautą velionės duk
sisveikinti ir atsisveikinti lie kelionė į Lietuvą" 1998 m. iš las, Indian Head Park, IL, taip rai, jos šeimai, giminėms ir
tuviškai, pasakyti užuojautos leido Klaipėdos universiteto pat Lietuvos vaikui atsiuntė artimiesiems, o aukotojams
ir paguodos žodžius, kaip gra leidykla. Šioje 12 dol. (su per $160. Dėkojame visiems Lietu Lietuvos vaikų vardu dėkožiai dėkoti, linkėti ir net kaip siuntimu - 15.95 dol.) kainuo vos vaikų rėmėjams! „Lietu- jame! „ L i e t u v o s N a i l a i č i ų
mandagiai ginčytis! Ši mažoji jančioje 317 psl. knygoje - vos Našlaičių globos-komi- g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1
dabartinės lietuvių kalbos 257 nuotraukos, 6 žemėlapiai, tetas, 2711 West 71 Street, West 71 Street, Chicago, DL TeL
„enciklopedija" bus naudinga 79 brėžiniai, atspaudai.
C h i c a g o , BL 80829.

SKELBIMAI

