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Seimo narys A. Butkevičius
paleistas iš kalėjimo
Vilnius, kovo 17 d. (BNS) rukus po teismo posėdžio atsa
— Vilniaus 3-sios apylinkės kė A. Butkevičius. „Manęs
teismas penktadienį patenki teisme paklausė, ar aš pasitai
no Vilniaus sustiprinto režimo siau — aš pasitaisiau 2 kilo
pataisos darbų kolonijos teiki gramais, ir mane paleido", juo
mą atleisti nuo likusios baus kavo A. Butkevičius.
„Nieko ypatinga — negi ma
mės nuteistąjį Seimo narį
Audrių Butkevičių. Nuo 1997 not, kad aš šokinėsiu iš lai
m. rudens suimtas ir kalintas mės. Aš žinau, koks pakanka
A. Butkevičius kitą savaitę iš mai didelis darbas manęs lau
kia išėjus. Čia (kolonijoje) bu
eis į laisvę.
A. Butkevičius buvo sulai vo atostogos, o dabar prasidės
kytas 1997 m. rugpjūtį, įtarus karas", jam būdingu stiliumi
jį
pasikėsinimu
sukčiauti kalbėjo politikas.
Seimo narys sakė, kad lais
stambiu mastu. Seimo narį
„Draugystes" viešbutyje Vil vėje, visų pirma, kovosiąs, kad
niuje sulaikė Generalinės pro valstybinis teroras prieš savo
kuratūros ir Valstybės saugu piliečius butų nutrauktas. Su
mo departamento pareigūnai, tuo A. Butkevičius sakė kovo
kai jis iš bendrovės „Dega" siąs psichologiškai, o psicholo
vadovo Klemenso Kiršos ėmė ginis karas prasidėjo jau
15,000 JAV dolerių kyšį. 1998 anksčiau.
m. Seimo narys buvo nuteis
„Aš iš politikos neišeinu.
tas kalėti 5.5 metų, bauda ir Buvo metas, kai aš maniau,
turto konfiskavimu.
kad man nėra kas veikti Lie
Vilniaus sustiprinto režimo tuvos politikoje, nes rutininis
pataisos darbų kolonijos tei politikavimas manęs nedomi
kime teismui buvo rašoma, no. Dabar aš pamačiau, kad
kad nuteistasis A. Butkevičius sukūrėme valstybę monstrą —
savo elgesiu įrodė, kad pasi baudžiavinę valstybę, kurioje
taisė. Seimo narys neturėjo yra biurokratų kasta, iš esmės
nuobaudų, 3 kartus buvo pa valdanti valstybę, ir daugybė
skatintas. Paleisti A. Butkevi baudžiauninkų .— verslinin
čių, atlikus du trečdalius kai, eiliniai žmoneliai, darbi
bausmės, teismas nusprendė, ninkai, kurie eina lažą, kad
išnagrinėjęs kolonijos teikimą gyvuotų biurokratijos idealai.
ir nustatęs, kad pasitvirtino Aš matau, dėl ko reikia paka
riauti", sakė jis.
teikime išdėstyti teiginiai.
Seimo narys pripažino, kad
A. Butkevičius teismui pa
žadėjo sumokėti 50,000 litų koloniją palikti bus gaila, nes
nuosprendžiu jam skirtą bau čia sutiko daug puikių žmonių
dą. Jis teigė, kad būdamas ko ir žadėjo atvykti jų aplankyti.
Laisvės atėmimo vietoje A.
lonijoje, to padaryti negalėjo.
„Koks teismo sprendimas? Butkevičius teigė supratęs,
Paleisti iš butelio džiną*, net kokia brangi jam yra šeima.

Nr.56
Kaina 75 c.

^ J Tėvynėje pasižvalgius

* Konservatorių vadovy* Seime k o n s e r v a t o r i a i
bė i r prezidentūra mėgina įregistravo įstatymo pataisą,
užglaistyti antradienį kilusią kuria dabartiniam Seimo pirtarpusavio įtampą. Tačiau šių mininkui Vytautui Landsbermeginimų aplinkybes abi pu- giui pasitraukus iš valstysės ir vėl aiškina skirtingai, binės tarnybos numatytos
Prezidento ir konservatorių socialinės garantijos yra masantykius Arvydas Vidžiūnas žesnės, nei šią savaitę pasiūlė
mėgino toliau aiškintis pa- vyriausybė. Dienraštis „Resskambinęs Valdui Adamkui publika" rašo, jog Seimo kantelefonu. Po šio pokalbio A. cleris Jurgis Razma įreVidžiūnas vėl tikino, kad su gistravo Valstybinių pensįjų
prezidentu pasišnekėta labai įstatymo pataisą, kurioje siūnuoširdžiai ir draugiškai. Abi loma Aukščiausiosios tarybospusės esą sutarusios, jog kon- Atkuriamojo Seimo pirmininservatorių ir prezidentūros kui mokėti tokią pačią penkonfliktą išpūtė spauda. Tuo siją, kaip numatyta ir prezitarpu gerai pokalbio telefonu dentui. Šiuo metu tai būtų
turinį žinantys prezidento pa- 6,300 litų. Tačiau Seimo kantarėjai teigia, kad A. Vidžiū- cleris J. Razma nesiūlo kitų
Nuotr.: Susirūpinę Lietuvos ekonominė-finansine padėtim:
/i.lentūroje susitiko ' iš kaires) finansų ministras nas
prezidentui skambino privilegijų, numatytų treciaVytautas Dudėnas, ministras pirmininkas Andrius Kubiiiuprezidentas Valda.- Adamkus
norėdamas atsiprašyti už nee- dienį vyriausybės patvirtinGedimino Svitojaus Elta i nuotr
tišką teiginį, pasakytą iškart tame atskiro įstatymo pro1 dieną, dabar datą siūloma po susitikimo prezidentūroje, jekte: poilsiavietės su aptarnakai A. Vidžiūnas pareiškė, kad vimu, apsaugos ir transporto.
nukelti j 2003 metus.
Pasak Migracijos departa Joks prezidentas nieko ap- * Kompensacijos u i p r i Vilnius, kovo 17 d. (BNS) nosį nusprendė .-:u yri antrą mento direktoriaus pavaduo svarstyti jokiame posėdyje verstinius d a r b u s Vokieti— Prezidentas Valdas Adam kart^ atidėti •:•. :-tracijos tojo Kęstučio Bučinsko, pa nesiūlė". Vakar kalbėdamas joje nukentėjusiems asmekus reikalauja, kad pagaliau spaudos pase naikinimo datą grindinė atidėliojimo priežas su prezidentu, A. Vidžiūnas nims bus pradėtos mokėti tik
būtų panaikinta privalomo pi ir įstatymo projektą pateikė tis — lėšų trūkumas. Pasak jo, prisiekinėjo taręs tai tik pa- tuomet, kai bus parengtas
gyvenamosios vietos deklara šnibždomis, net nepagalvoda- įstatymas Vokietijoje. Vokietiliečių gyvenamosios vietos Seimui.
registravimo tvarka, pranešė
Gyvenamosios vietos dekla vimo tvarkos pakeitimui vien mas, kad tai gali būti pacituo- jos ambasada Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją inprezidento atstovė spaudai ravimo įstatymas buvo priim-- Vidaus reikalų ministerijai ta spaudoje.
reikia
4
mln.
litų.
Iš
tikrųjų,
Violeta Gaižauskaitė.
tas 1998 m. liepą, numatant,
* Turniškėse, prestiži- formavo, kad kol kas nėra
„Valstybės vadovas neįsi kad registracijos spaudas bus pasak K. Bučinsko, tam skirta niame sostinės rajone, įsi- patvirtintos informacijos, kuvaizduoja, kad dešimtaisiais nereikalingas kuo 1999 m. lie 250,000 litų, už kuriuos buvo kūrusios prezidentų Valdo rią būtų galima pateikti asmenepriklausomybės metais val pęs mėnesio. Wč!iau ši data išspausdintos deklaracijų an- Adamkaus ir Algirdo Brazaus- nims, II pasaulinio karo medančioji konservatorių partija buvo nukelta i 2600 balandžio ketos, kurių užtektų metams. ko bei premjero Andriaus Ku- tais išvežtiems priverstiniams
nepajėgtų sutelkti Seimo ir
biliaus buveinės klimpsta į darbams į Vokietiją ir turinvyriausybės pastangų ir atsi
skolas komunalines paslaugas tiems teisę į kompensaciją,
sakyti Stalino laikų palikimo
teigiančioms įmonėms. Šilu- Apie prašymų priėmimo pra
— registracijos spaudo Lietu
Vilnius, kovo 16 d. (BNS) svarbu tokias bylas nagrinėti mos, elektros, dujų, vandens džią Vokietija viešai paskelbs
vos Respublikos piliečio pase",
ir kitų komunalinių paslaugų visame pasaulyje,
teigiama prezidento atstovės — Seimo narys Emanuelis sparčiai". Laiške taip pat tei teikėjai žada nutraukti tie* Nuo 2001 m . sausio 1 d.
Zingeris, Lietuvos Seime pa- giama, kad JSeimas priėmė
pareiškime.
kimą
ir
grasina
teismais.
Nuo
Lietuvos
gyventojo mirties
., ,
..
siūlęs atitikmens pasaulyje .drąsų sprendimą, atitinkantį
n
tamsos,
šalčio
ir
kitų
nepato
atveju
bus
garantuojama 6
Prezidento
nuomone,
vos
piliečiai neturi
patirtiLietusun n e t u r įncias baudžiamojo pro- europinės pilietinės visuome gumų biudžetinėms organiza minimalių gyvenimo lygių
kumų dėl to, kad nesugebama ceso normas, pasiūlė jas pa nės reikalavimus".
cijoms — prezidentūrai ir vy
K a u n a s , kovo 17 d. (BNS) čiais prie „Inkaro" bendrovės įgyvendinti dar 1998 metais vyzdžiu visoms Europos Są
Šis laiškas yra atsakymas į riausybei — priklausančiuose (750 Lt) dydžio laidojimo pa
jungos
valstybėms.
— Kauno miesto meras Henri susitiko miesto meras H. Ta įstatymu įtvirtintos nuostatos
E. Zingerio paklausimą dėl pastatuose gyvenančius val šalpa, užtikrinanti būtiną pa
ramą mirties atveju.
kas Tamulis pažadėjo, jog už mulis bei miesto administra panaikinti privalomą registra
E. Zingerio vadovaujamo Europos Komisijos požiūrio į džios vyrus gali išgelbėti tik
* P r i e š 7 m e t u s įsigytas
darosios akcinės bendrovės torius, kurie įkalbėjo badau vimą.
Seimo Žmogaus teisių komite Lietuvos priimtas naujas bau kiti Turniškių gyventojai, su
ir
j a u 200,000 kilometru
(AB) „Inkaras" darbuotojams jančiuosius nuvykti į Kauno
komunalininkais atsiskaitan- nuvažiavęs prezidento auto
„Užuot ieškojus preteksto to (ŽTK) sekretoriatas ketvir džiamojo proceso normas.
atlyginimai bus išmokėti per klinikas pasitikrinti sveikatos.
Pasak ŽTK pranešimo. „E. tys laiku.
išlaikyti tik totalitarinei san tadienį pranešė, kad parla
mobilis kelia grėsmę valstybės
artimiausias porą savaičių.
Kauno klinikose medikai nus tvarkai būdingą gyventojų mentaras gavo Europos Ko Zingeris, gavęs Europos Komi
* Kovo 11-osios akto sig vadovo
saugumui,
teigia
Jau 11 parų. prie bendrovės tatė, kad badavimas pakenkė kontrolės sistemą, atsakingos misijos atstoo laišką, ku sijos oficialų pritarimą, kvie
vartų badauja trys jos dar vieno jų kai kuriems vidaus žinybos privalo kuo greičiau riame pritariama Seimo pri čia kitus Europos Sąjungos n a t a r a s Kazys Saja Ordinų „Kauno diena" (03.17). Tačiau
kancleriui grąžino 1998 m. kol kas neketinama pirkti
buotojai, kurie daugiau nei organams.
pasirengti įstatymo vykdy imtoms Baudžiamojo proceso šalių parlamentus priimti to jam įteiktą DLK Gedimino V n a u j 0 n e s tam trūksta lėšų
metai iš šios įmonės negauna
Kaip pranešė meras, bada mui", teigia prezidento atstovė kodekso pataisoms, leidžian kias pačias pataisas".
atlyginimų.
Dabar Lietuvos prokuratū laipsnio ordiną. .Esu įsitiki- įkūrus prezidento institucųą,
vimo vietoje materialinė pa spaudai. Prezidentas ketina čiomis teisti uz akių kaltina
Penktadienį su badaujan- galba buvo suteikta ne tik ba stabdyti Gyvenamosios vietos muosius genocdu, jei jie dėl rose yra iškeltos 78 baudžia nęs, jog doros ir teisingumo ^ 3 m . pavasarį buvo nupirkblogos sveikatos negali daly mosios bylos dėl genocido ir siekiančioj valstybėj ordinai ir t a s prestižiniu laikomas autodaujantiems, bet ir dar ki
* Seimo pirmasis vicepir tiems 16-kai sunkioje materia deklaravimo įstatymo patai vauti teismo p< sėdyje.
karo nusikaltimų. įvykdytų medaliai nėra koks priedas mo bilis „Audi V8 Lang", skirm i n i n k a s Arvydas Vidžiū linėje padėtyje esančių „In sas, jei Seimas iki 2003 metų
nacių bei sovietų okupacijų prie atlyginimo — jais apdo- tas tuomet tik ką Lietuvos
atidėtų privalomo registravi
Kaip teigiara ŽTK prane metais Lietuvos teritorijoje. Iš vanojami žmones už ilgametį valstybės vadovu išrinktam
nas, komentuodamas teismo karo" darbuotojų.
mo panaikinimą.
šime, už ES plėtrą atsakingas jų 10 yra iškelta dėl žydų ge pasiaukojantį darbą Tėvynės Algirdui Brazauskui važinėti,
nutarti anksčiau laiko paleisti
H.
Tamulis
teigė,
jog
prof
Seimas šias įstatymo patai įgaliotinis Gurter Verheugen
nuteistą parlamentarą Audrių
nocido per nacių okupaciją, 61 labui. Garbingi DLK Gedimi- Automobilis nepakeistas iki
Butkevičių iš įkalinimo vietos, sąjungų veikėjai „manipuliuo sas pradėjo svarstyti antra rašo, jog „Korr.isija įvairiomis byla — dėl sovietų okupacijos no ordinai ir medaliai ne- Š ! 0 1, nors išrinkus prezidentu
sakė, kad Lietuvos valstybėje ja žmonių sveikata ir jų liki dienį. Vyriausybė vasario mė- progomis yra pabrėžusi, kad metu vykdyto genocido ir 7 by turėtų būti dalijami šokėjams Valdą Adamkų, būta planų
ir sportinių varžybų vienkar- įsigyti naują mašiną, nes pro
teismai yra laisvi priimti mais", kadangi profsąjungų
los — dėl karo nusikaltimų.
tiniams nugalėtojams, o juo zidentinis automobilis jau pasprendimus juo labiau, kad ir atstovai įkalbinėjo badautojus
Anot vasario 15 dieną
labiau jų masažistams. Nebe- s e n o . 1998 m. vyriausybė pripats Seimas pasistengė libera tęsti badavimą ir juos išsivežė
priimtų pataisų, kai teisiama
iš
ligoninės.
lizuoti bausmes. Jis taip pat
randu
kitokio būdo išreikšti ėmė nutarimą, kuriuo prezi
Panevėžys, kovo 16 d. psichiatrinėje igoninėje. Vė sis karo ar genocido nusikalti
Meras pranešė, kad yra su
sakė norįs tikėtis, kad išėjęs į
savo
protesto
dėl šiemetinių dentūrai leista pirkti naują
mais dėl fizinės sveikatos
laisvę parlamentaras „sveikai sisiekęs su vyriausybės kanc (BNS) — Panevėžio apygardos liau, po kelių t ismo posėdžių,
apdovanojimų
buvusiems automobilį iš vienintelio šal
būklės negali atvykti į teismo
įsijungs į Seimo darbą". Ta leriu, prašydamas pirmadienį teismas skyrė psichiatrinį ty teismas pask\"ė teisiamajam
kagėbistams
ir
jų
talkinin tinio. Bet V. Adamkus teigė,
posėdžio
vietą,
tęsiamajam
jo
čiau daug vilčių dėl konstruk susitikti su ministru pirminin rimą ligoninėje Ignui Pauliu psichiatrinį patikrinimą. Šie
kams.
Taigi
savo
ordiną kad automobiliui pirkti bus
buvimo
vietoje
sudaromos
tyvios A. Butkevičiaus veiklos ku aptarti „Inkaro" darbinin kui, kaltinamam už talkinin met sausį ke; .rių psichiatrų
grąžinu
siekdamas,
kad
Lietu surengtas konkursas. Tačiau
techninės
sąlygos
tiesiogiai
Seime A. Vidžiūnas sakė netu kų padėtį. „Mano žiniomis, kavimą sovietiniams represi grupe pateikė švadą, kad da
vos
ordinus
labiau
vertintų
iki šiol konkursas neįvyko.
dalyvauti
teisminiame
na
bar I. Pauliuk29 serga psichi
rįs. Kadangi, pasak jo, „visa 'Inkaro' darbuotojų finansiniai niams organams.
Dabar
aiškinama, kad tau
tie.
kurie
juos
dalija",
„Lie
grinėjime,
užduoti
klausimus
reikalai
bus
išspręsti
per
ar
Buvęs Rokiškio apskrities ne liga ir neg; i suprasti savo
A. Butkevičiaus gynyba buvo
pant
biudžeto
lėšas, nėra gali
tuvos
aidui"
(03.17)
teigė
Ka
kitiems teismo dalyviams ir
grįsta puolimu".
IRK*. timiausias porą savaičių, jų Zibolių apylinkės pirmininkas veiksmų.
mybių
pirkti
naują
tarnybinį
zys
Saja.
vEitai
atlikti kitus teisminius veiks
atlyginimai už darbą bus iš I. Pauliukas, kuriam dabar
Pasak dicn- ščio „Respubli mus.
automobilį,
kainuosiantį
ne
*
Ketvirtadieni
Būtingės
* Socialdemokratu frak mokėti. Todėl nebereikia ba 85-eri, kaltinamas pagalba ka", teisėjų k egija. atsižvel
vieną
šimtą
tūkstančių
litų.
terminale
pradėtas
krauti
Jeigu teisiamasis reikalau
cijos s e n i ū n o Aloyzo Sakalo dauti, nes tai kelia grėsmę NKVD darbuotojams, 1941 m. gusi į prokun ro reikalavimą,
visiškai nenustebino ,teismo žmonių gyvybei", teigė H. Ta birželio 14 d. į Sibirą ištrėmu- nutarė skirti -'isiamajam pa tų, jam turės būti užtikrinta tanklaivis „Almare Otava", Todėl V. Adamkus iki šiol ve
nutartis anksčiau laiko paleis mulis.
siems Prano Laužadžio šeimą. kartotiną psichiatrijos patikri galimybė dalyvauti bylos na plaukiojantis su Italijos vė žiojamas nesaugiu „Audi V8
Lang".
iEit»)
ti A. Butkevičių į laisvę. „To ir
Pasak jo, dabar badaujan Būdamas apylinkės pirminin nimą ligoninėje. Tai turėtų grinėjime naudojantis garso ir liava, penktadieni išgabeno į
Vakarus
80,000
tonų
Rusijos
vaizdo
techninėmis
priemonė
buvo galima tikėtis, nes A. čiųjų sveikatos būklę stebi me ku, I. Pauliukas vežimu į Se- nustatyti, ar I. Pauliukas psi
KALENDORIUS
"
verslovės „Jukos" naftos.
Butkevičius gerai elgėsi įkali dikai, jų apsauga rūpinasi po nadvarių kaimą atvežė 4 chine liga sirgo, dalyvauda mis.
* JAV bendrovės „WilNuteisus asmenį, apkalti
nimo vietoje ir yra atbuvęs du licijos pareigūnai, jei badau NKVD darbuotojus ir dalyva mas daran' nusikaltimą, ir,
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeruzalie
trečdalius bausmės", sakė jis. jančiųjų gyvybei iškils pavo vo darant namuose kratą. Po jeigu serga d.; Dar, ar jam rei namasis nuosprendis perduo liams International*' valdo- tis; Anzelmas. Edvardas, Eimute, EiA. Sakalas apgailestavo, kad jus, jie bus nuvežti į gydymo to šeima buvo išvežta į Obelių kalingas priverstinis gydy damas vykdyti, kai teisiama m a s susivienijimas „ M a ž e i k i ų mutis, Gintarė. Kirilas, Sibile.
Kovo 19 d.: Gavėnios II sekma
sis pasveiks. Jeigu toks asmuo nafta" pernai patyrė 130.86
nebuvo patenkintas nuteistojo įstaigą.
NKVD būstinę.
mas.
dienis $v. Juozapas; Juozas, Nautile,
nesutinka
su
teismo
nuo
parlamentaro malonės prašy
mln.
litų
nuostolių.
1998
m.
H. Tamulis tvirtina, kad dėl
I. Pauliuko bylą Panevėžio
I. Pauliukas teigia, kad pa sprendžiu, jis turi baaę ap nuostoliai buvo 93 mln. litų. Vile, Vilys.
mas, nors tai galėjo būti pada to, kas vyksta, visą atsako apygardos teismas turėjo nag
Kovo 20 d^ Anatolijus, Filome
rodyti
Lauž id/.ių ūkį jį priver skųsti nuosprendį ir pareika Susivienijimo apyvarta per
ryta. Anot A. Sakalo, „matyt, mybę turi prisiimti profsąjun rinėti pernai birželį, tačiau
nas. Irmgarda (Irma), Klaudija,
liuo atveju prezidentas nebu gų veikėjai ir „Inkaro" admi prieš teismo posėdį I. Pauliu tė ginklu pagrasinę enkave lauti, kad apeliacinis teismas metus sumažėjo 500 mln. Tautvile. Žygimantas. Pirmoji pava
atliktų teisminius veiksmus.
vo labai savarankiškas". . EJ««> nistracija.
litų— iki 2.3 mlrd. litų. BNSI sario diena.
kas staiga atsidūrė Rokiškio distai.

Gyvenamosios vietos registracija
— sovietmečio palikimas

Europos valstybėms siūloma
perimti lietuvišką teismingumą

„Inkaro" darbuotojams
b u s išmokėti atlyginimai

Kaltinamąjį prisidėjus prie
trėmimų tikrins psichiatrai
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TYLINČIOJO VEIKIMAS
Kai sėkla patenka į žemę, ji
glūdi ir bręsta tyloje. Augimo
procesas vyksta negirdimas.
Pušų miškai išauga ant uolų,
akmenis apvainikuodami ža
luma. Kokia ausis gali nugirs
ti bręstantį ir besiskleidžiantį
gėlės žiedą*7 Gamtoje tylos
pulsas yra nuostabus, nes čia
pilna gyvybės ir veiklos. Tyla
nėra beskone tuštuma, joje
y r a gaivaus maisto ne tik
gamtos vystymuisi, bet ir žmo
gaus dvasinei brandai.
Šiuolaikinėje
civilizacijoje
kalbėti apie tylą yra lyg ir ne
reikšminga. Triukšmingi gar
sai, t r a n k i muzika — neretas
reiškinys ne tik jaunimo gru
pėse. Nors klausa iš dalies
nukenčia, bet įprotis laimi.
Šalia tylos gamtoje yra dar
ir kita tyla — dvasinė. Tai ty
lusis Kristus Eucharistijoje,
kuri keičia sielas iki giliausių
gelmių. Kai šv. Mišių metu
Kristus nužengia ant mūsų al
torių, J i s paliečia širdis taip
tyliai, kad jei nenutilsime vi
duje, nepajusime Jo esančio
šalia mūsų ir mumyse. Tik nu
tildžius minčių bruzdesį, nuri
mus dvasiai, galima Jį pajusti
ir Jo žodį išgirsti.
Kai Kristus skelbė Gerąją
Naujieną, Jo žodžiai aidėjo Pa
lestinos kalneliais. Piloto tei
siamas, Jis tepratarė kelis sa
kinius. Kryžiaus kely, nors jė
goms išsekus, Jis ramino rau
dančias moteris. Mirties ago
nijoj ant kryžiaus pasakė ne
pamirštamus „Septynis Žo
džius". Nors Eucharistijoje
Kristus neprabyla girdimu žo
džiu, bet tyliai mums kalba
tiesiai į širdį. Ne vienas, tos
tylinčios jėgos paliestas, palie
ka viską ir seka Jį visą savo
gyvenimą.
Pirmųjų šimtmečių tikintie
ji, slapstydamiesi nuo perse
kiojimų, šv. Mišių auką auko
davo patikimų žmonių pasto
gėse. Be giesmių, muzikos, iš
kilių apeigų, bet gyvu tikėji
mu jie priimdavo Kristų Eu
charistijoje stiprėdami dvasia
ir plisdami skaičiumi. Susitel
kę katakombose, priėmę šv.
Komuniją, išeidavo į areną
žiauriai mirčiai.
Gali kilti klausimas: „Vieš
patie, ar nepadarei klaidos
taip nuostabiai nutildamas,
pasilikdamas paprastam duo
nos gabalėlyje ir vyno taure
lėje?" Žmogaus protas ieško
garsaus, sudrebinančio žodžio.
Ne vienas, ieškantis dvasinės
atgaivos, keliauja į stebuklais
garsias vietas, kad išgirstų,
pajustų ką nors naują, negir
dėtą. Nuolatinė pilka kasdie
nybė skurdina asmenybę. Ge
ra atverti akis į tolius, tačiau
ne visi gali keliauti, jungtis į
šventkelionių grupes, o gal ne
visiems to ir reikia.
Kiekviena asmenybė gali
būti įvairi ir šakota, jos dvasi
niai poreikiai skirtingi, imlu
mas ir pajėgumas išnaudoti
turimą aplinką labai nevieno
das. Galima daug kartų eiti
tuo pačiu taku ir nepastebėti,
kas yra šalia tako. Žmogus,
įsisupęs į kasdienybę, kartais
neturi jėgų pasidairyti jį su
pančioje aplinkoje, kad suras
tų sielai maisto. Vidinis nuo
vargis paliečia ir religinį gyve
nimą, todėl sekmadienio Mi
šiose tylus Kristaus atėjimas į
mūsų tarpą gali likti mažai
pastebimas.
Kristus siūlo mums savo
meilę ir ištikimybę. Neradęs

atgarsio, Jis ir pasilieka tylus.
Bet, jei siela atsako gyvu tikė
jimu, nuoširdžiu atvirumu,
įvyksta stebuklas. Asmuo, at
radęs Kristų, Gyvojo Dievo
Sūnų, atranda savo gyvenimo
prasmę ir laimę. Tikėti realiu
Kristaus buvimu Eucharisti
joje nėra lengva. Kristus tai
žinojo, bet savo nuosprendžio
pasilikti Švenčiausiame Sak
ramente neatšaukė.

„Ir paėmęs duoną, Jis su
kalbėjo padėkos maldą, laužė
ją ir davė apaštalams tarda
mas: T a i yra mano kūnas, ku
ris už jus bus atiduodamas.
Tai darykite mano atmini
mui'. Lygiai taip po vakarie
nės Jis paėmęs taurę sakyda
mas: 'ši taurė yra Naujoji
Sandora mano kraujuje, kuris
už j u s išliejamas' (Luko, 22,
19-22)".
Jono Evangelijoje dar aiš
kiau pasakoma: „Tuomet žy
dai ėmė tarp savęs ginčytis ir
klausinėti: 'Kaip jis gali mums
duoti valgyti savo kūną?' O
Jėzus jiems kalbėjo: 'Iš tiesų,
iš tiesų sakau jums: jei neval
gysite Žmogaus Sūnaus kūno
ir negersite jo kraujo, netu
rėsite savyje gyvybės. Kas val
go mano kūną ir geria mano
kraują, tas turi amžinąjį gyve
nimą. Ir aš jį prikelsiu pasku
tiniąją dieną. Mano kūnas tik
rai yra valgis, ir mano kraujas
tikrai yra gėrimas. Kas valgo
mano kūną ir geria mano
kraują, tas pasilieka manyje ir
aš jame'.
Tai išgirdę, daugumas moki
nių sakė: 'Kieti jo žodžiai, kas
gali jų klausyti'. Jėzus, žino
damas, kad daugelis mokinių
murma, paklausė: 'Jus tai pik
tina?' Nuo to meto nemaža jo
mokinių pasitraukė ir daugiau
su juo nebevaikščiojo. Tada
Jėzus paklausė dvylikos: 'Gal
ir jūs norite pasitraukti?' Si
monas Petras atsakė: Viešpa
tie, pas ką mes eisime? Tu
turi amžinojo gyvenimo žo
džius (Jono 6, 55-58)".
Ir po to liūdno fakto, kai
daug mokinių Jį paliko, Kris
tus savo žodžių neatšaukė. Jis
pasiliko su mumis iki pasaulio
pabaigos. Kol pasaulyje bus
bent vienas kunigas, aukojan
tis šv. Mišias, Kristus Eucha
ristijoje bus su mumis.
S e s e l ė M. P a l m i r a

„Ateities" lurnalo administracją Šiaurės Ameriko. sudaro sendraugiai ateitininkai St. Peteraburg, Floridoje,
ir Tur<>i;:n.l)ntano, Kanadoje. Ii k Stasys Tamuli :iis, E l e n a Jasaitiene, Milda T a m u l i o a i e n ė , ekspedicijos va
dove Birutė Kasperavičienė ir administratorius Mečys Si Įkaitis. Trūksta torontiškio Vinco Kolyciaus.
Nuotr. J o n o Š a l č i a u s

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDŽIO
SANTRAUKA
Trečiadienį, kovo 15 d., elek
troniniu paštu gautos žinutės
iš Ateitininkų federacijos būs
tinės. Pateikiame tų žinių
santrauką.
Sekmadienį, kovo 12 dieną,
Kaune vyko Ateitininkų fede
racijos valdybos posėdis, daly
vaujant AF tarybos prezidiu
mui ir AF XIII kongreso or
ganizacinio komiteto nariams.
Dalyvavo AF pirmininkas V.
Malinauskas, AF vicepirmi
ninkas V. Abraitis, AF sekre
torė E. Bagdžiūtė, ASS pirmi
ninkas P. Plumpa, ASS vice
pirmininkas
L. Serapinas,
ASS sekretorė R. Sopranaitė,
SAS pirmininkė A. Permiakova, SAS vicepirmininkas D.
Mickevičius, SAS vicepirmi
ninkė I. Grigalionytė, SAS
sekretorė D. Malinauskaitė,
MAS pirmininkas K. Bagdžius, MAS vicepirmininkas
A. Šukys, JAS vicepirmininkė
R. Vareikienė, AF tarybos pir
mininkas S. Girnius, Kauno
studentų draugovės pirmi
ninkė J . Abraitytė, AF rašti
nės sekretorė A. Kazlauskaitė,
Kauno studentų draugovės
narė G. Kuliavaitė, AF reikalų
vedėja L. Mikuckienė, AF vie
šųjų ryšių referentė S. Sadževičiūtė, G. Tūnaitytė ir svetys
prof. dr. Justinas Pikūnas.
Posėdžio metu Kongreso or
ganizacinio komiteto darbo
grupių pirmininkai supažindi
no su savo darbais. Buvo nu
tarta Kongresui pagaminti su
venyrus; programą Jaunųjų
ateitininkų sąjungos nariams
suruošti pasitarus su Ateiti
ninkų vietovių valdybomis šio
mėnesio gale: parengti ir kon
greso svarstymui pateikti šių
rezoliucijų projektus — „Dėl
valstybinės jaunimo politi
kos", ,J3ėl atekininkijos ir
Bažnyčios bendradarbiavimo",

„Del Lietuves žiniasklaidos at
sakomybes" ir JDčl Lietuvos
tarptautinės politikos". Bend
ru sutarimu buvo n u t a r t a at
stovų skaičius Kongrese, „kad
AF XIII kongrese dalyvautų
po 100, balso teisę turinčių
ASS, SAS, MAS a t s t o v ų . Išei
vijos atstovu skaičius neribo
jamas. Kiekviena sąjunga sa
varankiškai n u s t a t o savo at
stovų rinkimo principus".
Buvo pasiūlyta preliminari
pirmos Kongreso dienos pro
grama, prasidedanti 12 va
landą registracija ir 14 vai.
atidarymo šv. Mišiomis. Pa
vesta A F valdybos prezidiu
mui galutinai s u s t a t y t i trijų
dienų programą.
Kongreso ženklo konkurse,
slaptu balsu premijuotos II ir
III vieta. Aljana Rekašiūtė,
Viekšnių kun. Ilskio kuopos
narė ir Lina K u k a u s k a i t ė iš
Kauno. Premija po 50 litų.
Patvirtintas praėjusio posė
džio protokolas. N u t a r t a „su
rinktą nario mokesti atiduoti
vietovių valdyboms ir sava
rankiškai ieškoti lėšų ateiti
ninkų ženklelio klišės gamy
bai". Sutarta, k a d p u s ė su
rinkto nario mokesčio kiekvie
nos vietovės valdyba k a s me
tai iki rugsėjo 15 d. perduoda
Federacijai. Buvo p a t e i k t a in
formacija apie Lietuvos j a u n i 
mo
organizacijų
tarybos
asamblėją. Atidėta korporaci
jos „Gajos" įstatų t v i r t i n i m a s .
Patvirtinta n u s t a t y t o s sąlygos
ir stipendijų p r a š y m o a n k e t a
A.V.V. Užupių-Lukų fondui.
Paskolos SAS s v a r s t y m a s ati
dėtas; paskola a t e i t i n i n k i š k ų
šeimų Gavėnios rekolekcijoms
1998 nubraukta. P a t v i r t i n t o s
Jūratė Aglinskaitė, J A S CV
iždininke ir J u r g i t a Borisevičiūtė JAS CV n a r e .
LS

ATEITININKŲ
K O N G R E S U I ARTĖJANT

S i a u r ė s Amerikos ateitinin
kų s e n d r a u g i ų vasaros stovyk TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
la, Dainavoje ruošiama Nijo
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
lės Balčiūnienės ir Vytauto
Tel. 708-349-0887.
Šoliūno, vyks š.m. liepos 23- Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
30 d. Šiuo m e t u svarstomas
Nuolaida naujai atvykusiems.
p a s i ū l y m a s stovykloje suaugu
sius a t e i t i n i n k u s paruošti įžo
Ramoną C. Marsh, MD SC
džiui, k u r į b a t ų galima pra
Obstetrics & Gynecology
382S Highland Avenue Suite 4A
vesti iškilmingose stovyklos
Downers Grove, IL 60515
pabaigtuvėse.
630-852-9460
Valandos pagal susitarimą

A S Y A S E G A L E N E . M.D.
R u e h UniversJty Consuftante in
AMenjy a n d hnmunotogy
Konsultacijos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
alergiškiems maistui, vaistams,
vabzdžių įkandimui bei įvairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
Dr. Segalene sėkmingai suderina
medicininį išsilavinimą JAV su
dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
1 7 2 5 VV.Hamson S t - 2 0 7
Chicago, IL 6 0 6 1 2
Tai. 312-942-6296.
G E D A S M. GRINIS,
MD
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS'
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
10400 75 St. Kenoaha, Wl 53142

(414) 687 6990
Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
naujai prisijungusi prie vienos
geriausių pietvakarių pusėje dr.
G . Skarpathiotis pediatrinės
praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairiais
vaikų ligų klausimais.

PaJoe Pediatrtea
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500
DR. ARVYDAS J.DAJUDB
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. MeJn S t

taammmm m w
Tai. 700-746-0033

valandos pagal tutitartmą

DAUA A. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
T M e y Park. IL 60477
708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kat). 773-73*4477
Ftez. 708-246-0087 artM 706-246-6501
6446 8. PuhssMRoad
Valandos pagal auaKartma,

Ateitininkų XIII kongresui
artėjant, prašome siųsti pa
siūlymus dėl dabar galiojan
čių AF įstatų redagavimo, pa
pildymo ir pakeitimo. Turin
tieji galimybę naudotis elek
troniniu
paštu,
siųskite
mailto: af@ateitis.lt
Oro paštu galima siųsti į
Ateitininkų būstinę adresu:
Laisvės ai. 13, Kaunas 3000,
Lietuvos
Respublika,
LITHUANIA. Siūlymus adre
suokite Aušrai Kazlauskaitei,
Ateitininkų federacijos sekre
torei.

DR. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
16643 W. 127* Str.
8ua»101
Lemont.IL
T e t 630-243-1010

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPEC4AUSTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kertate Ave., CNoago
773-778-6888 arte 773-488-4441

DR. EUGUUS LELIS

ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

("'ikonos ir ;i|)vhnkiu Dauinanto-Diclinkuifio jaunųjų ateitininkų kuopos
naros runv.isi flaryti metini plakatą ..Atidarykime luris Kristui".

pereme dr. P. ruasekau*
prakaitą. V e i oueaaTuą. arte
18111d-11-7, antrd, 8-6,
104.pw88d.104.hea
i e t a l 10-2.1443 8. 80
Ai«a., Ctoero, IL
Tel. 708-882-4168.

DR. PETRAS 2LIOBA
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Kab. tel. 773-586-3166
Namų tel. 847-381-3772
6745 West 63rd Street
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p.
Kitomis dienomis — susitarus.

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
15300 Weet Ave.
Orland Park
706-3494100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgalius

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1301 CoppemekJ Ave., Suite 113,
Jo6ot.lL 60432

DR

\EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W . 1 0 3 S t , Oak. Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
|diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Tel. 815-723-1854
priimami absoliučiai punktualiai.
RAMUNE MACIJAUSKAS Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708422-8280
DANTŲ GYDYTOJA
9366 S. Roberte Road
HJctoiy Hite
DR. JOVITA KERBUS
Tel. 708-588-2131
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
9525 S.79th Ave., Hfckory HJte, IL

DR. VIUUS MIKAmS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMtt-Y MEDtCAL CUNIC
15606-127 St. Lamont IL 60430
PiMsuso Palos Communrty Hospital
Stfver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai 630-257-2266
Ccrdtec Dimgnoam, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-438 7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. UNA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
8434-A S. Kedzie, CHICAGO. IL 60652
Tel. 773-434-4440
Valandos pagal susitarimą
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERR1DALLASPRUNSKIS,MD
OREOORY SUELZLE, MD
IMnote Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, geVos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mavmnelm R d
Wertcheetef.lL 60154
Tai. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chteągo, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.
DR. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W . 8 3 St., Burbank, IL
TaL 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. RUSSELL MULER

ŠEIMOS ŠVENTĖ IR
GEGUŽINĖ
Čikagos ateitininkų šeinos
šventė birželio 11d. vyks kar
tu su Ateitininkų namų gegu
žine Ateitininkų namuose ir jų
ąžuolyne.

S E N D R A U G I U VASAROS
STOVYKLA
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DR. KENNETH J.YERKES
DR. MAODALEN BEUCKAS
Dantų gydytojai
Penėk ankams nuolaida
4007 W 50 St. Cbtcago, IL
Tel. 773-736-5566
4707 8. Gabert. La Oranga. IL
Tel. 700-362-4407

T e l . (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR.L PETREH0S
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite. IL
1 myha į vakarus nuo Hartem Ave.
T e l . (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIZNAS. MD., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbama lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9986
Valandos pagal suailartmą
ARAS2UOBA.MD.

INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS- CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
NapervMe, IL 60563

Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Dovvners Grove. IL 60515
Tel. (630) 436-0120
LINAS SIDRYS,
M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9 8 3 0 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
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Paruošė Bronius Nainys

Nejaugi tik žydų
kančios
minėtinos?

VĖL AKIBROKŠTAS PARTIZANAMS
„Chicago Tribūne"* užsienio
korespondentas Colin McMahon šiame milijoninio tiražo
žymiausiame Vidurio Ameri
kos dienraštyje kovo 12 d. pas
kelbė straipsni „Maža tauta
suvaidino didelį vaidmenį So
vietų Sąjungai sugriauti". Il
gokame rašinyje „Tribūne"
bendradarbis aplamai neblo
gai aprašo Lietuvos laisvėjimo
laikotarpį, pabrėždamas to
įtaką sovietijos griuvimui, kai
kur net ir pagrindinį vaidme
nį jam priskirdamas. Teigia
mai vertina Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo pažangą
iki praėjusios Kovo Vienuolik
tosios. Trumpai apžvelgia ir
okupacijos laikotarpius, pami
nėdamas net caro laikus. At
rodo, kad McMahon šį tą iš
Lietuvos istorijos žino, yra
„užgriebęs" net ir ankstyves
nius laikus. Tačiau keista,
kad jis susipainioja paskiau
sių dviejų okupacijų laikotar
pį, apie kurį turėtų geriausiai
žinoti. Jis rašo, kad 1918 me
tais iš caro išsikovotą nepri
klausomybę Lietuva 1939 me
tais prarado sovietams. (Iš
tikrųjų sovietai Lietuvą oku
pavo 1940 metais). Paminėjęs.
kad, į Maskvą žygiuodami, vo
kiečių kareiviai okupavo ir
Lietuvą, McMahon rašo: „Per
mažiau negu ketverius metus
naciai kartu su dažnai labai
uoliais (eager) lietuvių dali
niais išžudė apie 200,000 žy
dų".

lijaus Čepaičio pavardes. Ar iš
tų pastarųjų dviejų McMahon
apie partizanų susikruvintas
rankas girdėjo? Jeigu iš jų.
arba gal dar ir iš kitų, kodėl
tų žinių jis negalėjo pasitik
rinti pas pačius partizanus, jų
buvusius vadus, kurių Vilniu
je taip pat nesunku buvo ras
ti, arba įrodymui kokių nors
dokumentų paieškoti? Tai,
matyt, rašinio autoriui nerū
pėjo, o gal jis ir žinojo, kad to
kiam teiginiui nė kokių įro
dymų neras. Laikas ir mada
taip reikalauja, taip jis ir
rašo.
Prie rašinio pridėta prezi
dento Valdo Adamkaus ir
1991 metais Vilniuje griūvan
čio Lenino nuotraukos.

• A s s o c i a t e d P r e s s („Chi
cago Sun-Times", 2000 kovo
14 d.) pranešė-, kad kovo 12 d.
rusų kariai Čečėnijoje sugavo
vieną sukilėlių vadų, Salmąn
Radujev. Rusijos laikinasis
prezidentas Vladimir Putin
pareiškė, kad Radujev yra
„vienas iš šlykščiausių ban
ditų... Dabar jis yra kalėjime,
ten, kur jis turi būti". Pagal
Rusijos vadovų pranešimus,
Radujev
yra
aukščiausio
laipsnio čečėnų sukilėlis, pa
gautas šiame paskiausiame
šešių mėnesių kare. Prieš ket
verius metus vykusiame kare
jo vadovaujamas dalinys buvo
užpuolęs
Rusijos
miestelį
Kizljarir įkaitais paėmęs šim
„Antrą kartą grįžusi Raudo tus jo gyventojų, už paleidimą
noji armija atnešė dar dau reikalavęs įvairių lengvatų.
giau žudynių, — tęsia McMa Jis esą susprogdinęs dvi gele
hon — sovietai vėl šimtais žinkelio stotis ir 1998 metais
tūkstančių t r ė m ė lietuvius į kėsinęsis nužudyti Gruzijos
fc^birą, ir tie patys partizanai, prezidentą Edward Shewardkurie priešinosi
sovietams nadze. Rusijos teisėsauga ap
pirmosios okupacijos laikotar kaltino jį terorizmu ir grei
piu, grįžo vėl į kovą su sovie čiausiai teis. Toks teismas ga
tais, kai kurie jų susikruvinę li sukelti ir didelį Vakarų pa
rankas žydų žudymu (holo- saulio susidomėjimą. Tikėki
caust). Apie dešimtį metų me, kad jis bus atviras ir pa
stipriai kovojo, Miško broliais našus į Vakarų pasaulio teis
vadinami, partizanai, kurių mus. Koks gali būti to teismo
paskutinius sovietai sugebėjo sprendimas? Ar Salam Radupribaigti tik 1960 metais". Ir jev bus teisiamas, kaip kovotokur „Tribūne" bendradarbis jas dėl Čečėnijos nepriklausotokias žinias gavo ir kodėl jis mybės, ar kaip teroristas
jas taip neatsakingai sklei
džia, žino turbūt tik jis pats.
15 jo rašinio matyti, kad, ži
nias rinkdamas, jis kalbėjo su
daugeliu lietuvių, t a r p jų — ir
su Užsienio reikalų ministru
Saudargu, atrodo, - r net ir su
pačiu prezidentu, kuris apie
tas kovas j a m šį tą pasakojo.
Tačiau rašinyje jis mini ir bu
vusio sovietinio žurnalisto Vi
liaus Kavaliausko, ir buvusio
Landsbergio pavaduotojo, vtliau įtarto KGB agento, Virgi-

banditas? Kaip jį vertins Va
karų pasaulis, kuris, kaip ir
iš čia aptarto McMahon
straipsnio „Chicago Tribūne"
matyti, Lietuvos ' partizanus
dabar jau pripažįsta kovoto
jais dėl Lietuvos laisvės, nors
•iš pačios Rusijos tokio pripa
žinimo dar nebuvo girdėti.
Bus įdomu stebėti Rusijos at
garsį apie šį pavasarį, birželio
12-14 d., Vilniuje Lietuvos
laisvės kovotojų ruošiamą ko
munizmo nusikaltimų įverti-

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
Tęsinys
Nr.41

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS

Moteriškumas — svarbiausia. Moteris be mo
teriškumo nenatūralus tvarinys. Man .patinka tik
vyriški vyrai. Aš taip bijau vadovautis jausmais, juk
jie gali pražudyti, protu, atvirkščiai, galima pasiekti
gerų rezultatų. Bet tai sunkiai įmanoma, nors aš
dažnai vadovaujuos ir protu. Vladas... jo pabalęs vei
das, apsuptas juodais plaukais.
Nesu įsimylėjusi, nieko nereikalauju, juk tarp mūsų
nieko bendro ir negali būti, be to, jis rimtas vyras. Jis
kilnus, doras,'teisingas, tyras ir t.t. Norėčiau, kad jis
mylėtų Stasę, ji būtų dorovingoje globoje, o aš mylė
čiau jį kaip savo dėdę. O, Viešpatie, kaip būtų gera,
duok Stasei laimę. Vladą dar aš norėčiau matyti, pasi
kalbėti, jis gi man draugiškas. Aš tikiuosi, kad mano
dvasiai subrendus aš būsiu moteriška ir švelni. Švel
numas moteryje atstoja jos grožį.
Gėlės, pavasaris, paukščiai, miškai — o lauktoji va
sara.
Jei bus ramu, mama pasiųs rausvą, gražią suknutę,
o pataisysiu truputį plaukelius ir eisiu į gamtą.
O, gamta, pradedu tave pamilti, tokie žavūs užplūdo
jausmai.
Vandutei nusiųsiu gražų paveikslėlį su užrašu, gal ji

Bindokienė

Lietuvių maldininku grupei.-, dalyvavusi KrikšCionyb. s 2000 m. jubiliejaus šventėje Romoje š.m. kovo 3-4 d. Iš
kairės: PLB pirm. Vytautas Kamantas, kun Edis Putrimas, Vida Baltrušaitienė, vysk. Paulius Baltakis. OFM.

nimo .konferenciją, kurioje, be
abejo, bus kalbama ir apie
partizanų kovas. Konferenci
joje dalyvaus ir Rusijos disi
dentų atstovai, laukiama ir
Sacharavo našlė Helena Bonner. Į konferenciją pakviesta
taip pat ir Čečėnijos Respubli
kos informacijos atstovybės
Lietuvoje vadovė Aminat Aįjeva, taigi čečėnų kovos tikrai
iškils. Kaip Radujev bus čia
įvertintas, jeigu konferencija
norės į tą balą bristi?
Kovos Čečėnijoje Vakarų pa
sauliui turbūt dar nelabai aiš
kios arba jo vadai apie j a s
daug žinoti „nenori", nes ne
ketina į šį rusų - čečėnų ginčą
įsivelti, nors už žmogaus tei
sių pažeidimus ir civilių gy
ventojų žudynes Rusiją ir
smerkia. Kas iš tikrųjų jiems
yra čečėnų - rusų karas: kova
dėl nepriklausomybes, ar tik
terorizmas, banditizmas, ar
dar kas "nors? Įdomi, nors irgi
neaiški, užuomina apie tą ka
rą yra amerikiečių kultūros
žurnalo „Chronicles" 2000 m.
kovo laidoje. Straipsnyje „NA
TO juodos dienos" (NATO's
Dark age) autorius Thomas
Fleming šią organizaciją deda
į šuns būdą, kaltindamas ją
už Irako bombardavimą, kur
jau po karo NATO aviacija
išžudžius! apie milijoną šio
krašto civilių gyventojų, J u 
goslavijos bombardavimą ir
nekaltų serbų žudynes, ir ki
tais, pagal autorių, tiesiog te
roristiniais veiksmais bei im
perialistiniais siekiais pasau
lyje. Pagal autorių, Rusijos
gynybos pajėgos
Karaliau
čiaus srityje jau suskaičiavu
sios net 1,100 svetimų lėktuvų
skrydžių jos pasienyje. Fle
ming teigia, kad „kol kas
NATO vadovai vengią remti
čečėnų sukilėlius, nors Clinton ir skelbia, kad civiliai gy

ventojai netur. kentėti del jų nesius žuvusių rusų karių ga
vadų sukilin. .• prieš rusus". li būti net apie 5,000. O kiek
„Norėdamas -užmoti, kaip toli nieku nekaltų civilių gyven
JAV prezidentas žada eiti, ku tojų ten išžudyta? Ir jeigu
ris nors korespondentas Va NATO pasiųs lėktuvus čečėnų
šingtone turėtų Clinton pa žudytojams išvyti, Thomas
klausti apie 15 tonų NATO Fleming NATO lakūnus tur
karių uniformų, kurių siuntą būt irgi žudikais išvadins. Ko
rusai nusavino. Vyriškais dra kia logika dabartiniame pa
bužiais pavadintų, 3,000 uni saulyje vyrauja?
formų buvo siunčiama iš 15
a s m e n ų susidedančiai JAV
• Vilniuje įvyksiančioje
karinei tarnybai Gruzijoje", — komunizmo nusikaltimų įver
tęsia Thomas Fleming, pasi tinimo konferencijoje iškils ir
š a i p y d a m a s , kad — a r b a Gru religijos persekiojimo klausi
zijoje žiemos labai šaltos, ir mas. Kaip jį reikės įvertinti?
amerikiečiui kariui šiltai a p  Kiek čia žalos padaryta ir ko
sirengti reikia 200 uniformų, kie jos padariniai? Labai bū
a r b a jos skirtos čečėnams su dingą pavyzdėlį apie religijos
kilėliams, kurie lyg ir p a n a  padėtį komunistinėje Kinijoje
šius drabužius dėvi".
pateikia Oklahoma universi
Gal ir čia yra viena priežas teto profesorius Allen D.
žurnalo
„First
čių, kodėl Rusija priešinasi Hertzke
Baltijos valstybių įstojimui į Things" kovo laidoje, straips " mynams skriaudų.
NATO — nebe lietuviškos, bet nyje „Ką aš patyriau Kinijoje".
Didesnio pavojaus ženklus.
NATO kafių uniformos prie Į JAV konsulato Shenyang ypač Baltijos valstybėms, rodo
jos sienų? Karas Čečėnijoje nedidelį kambarį susikvietęs kaimynas iš Rytų, nuolat ste
Rusijai kainavo jau labai daug šimtinę angliškai kalbančių bėdamas jų vidaus bei už
jų karių gyvybių. „New York Kinijos studentų ir paskaitęs sienio politikos kryptį. Po ruTimes" kovo 15 d. išspaus jiems paskaitą apie bažnyčių siakalbių ir apskritai „savo pi
d i n t a s platus Michael VVines vaidmenį Amerikoje, profeso liečių" (nepaisant, kad jie viso
straipsnis apie Pskove įvyku rius susilaukė daugybės ne mis jėgomis laikosi įsikibę į
sias laidotuves Čečėnijos kal tikėtų klausimų. Studentai Lietuvos, Latvijos,
Estijos
nuose žuvusio, iš Pskove sto klausė: Ar tu tiki į Dievą? Ar žemę atsisako grįžti į savo
vinčio Rusąjos kariuomenės tu krikščionis? Kur Dievas kilmės kraštą — Rusiją) gyni
pulko ten kovoti nusiųsto, 84 yra? Kaip suderini mokslą ir mo vėliava, Maskva nemažiau
karių dalinio vado kapitono tikėjimą? Ar t u tiki, kad žmo uoliai įsijungia į bendrą kalti
Roman Sokolov. Tūkstančiai nės kilę iš beždžionių? Ar ga nimų chorą, suteikdama jam
Pskovo gyventojų laidotuvėse lima moralė be tikėjimo? Pro reikšmės, tad ir vakariečiai,
liūdėjo žuvusio kario ir vargu fesoriui labiausiai
patikęs ypač JAV. visai kitaip tuos
a r suprato, kodėl jis ir jo va klausimas: Jeigu Biblija yra kaltinimus vertina.
dovaujamas dalinys iš viso Dievo žodis, kodėl Dievas nie
„Chicago Tribūne" kovo 17
ten turėjo būti ir žūti. Nesu ko nežinojo apie Kiniją? Ta d. laidoje, tas pats dienraščio
p r a n t a m ne m e s , lietuviai, ne čiau iš tų keistų ir kitų klau korespondentas Colin McMa
seniai iš Rusijos nepriklauso simų profesoriui visgi pasi hon, prieš kelias dienas rašęs
mybę išsikovoję, kodėl Čečėni darė aišku, kad ir per 50 metų apie Lietuvą jos nepriklauso
jos o k u p a n t a s negali išsineš ateistinio švietimo komuniz mybės atkūrimo dešimtmečio
dinti taip. kaip jis išsinešdino mas tikėjimo daigų iš kiniečių proga, dabar jau savo straips
iš Lietuvos. Ir dėl ko Pskove neišrovė. J klausimą, ar ko nyje „Latvia tries to face past,
gyvenantieji r u s a i t u r i tuose munizmas yra religija, Allen raises furor" gan plačiai pami
svetimuose kalnuose kovoti D. Hertzke atsakęs: „Taip — ni ketvirtadienį Rygoje vyku
bei žūti? Pagal Michael VVi dvidešimtojo amžiaus dievas, sias iškilmes, kuriose latviai,
nes, per šiuos šešis karo mė- kuriam nepasisekė".
Waffen SS dalinių veteranai.

pyksta, tai nenorėčiau jai daryti nemalonumo, ji tokia
gera, verta pagarbos ir meilės!
Jėzau, buk mano vadovu. Kokios pareigos manęs
laukia? Marija Motina, esi moteris, suprask mar.c ir
padėk man rimtai ruoštis toms pareigoms. Reik man
ruoštis gyvenimui, auklėti savyje kantrybę, meilumą,
kad būčiau gera gyvenimo draugė.
Viešpatie, duoksveikatos, jėgų!
1942 vasario 8. S e k m a d i e n i o v i d u d i e n i s
Saulutė šildo. Sniego daug pripustyta, kai kur man
net iki kelių. Šiandieną su Zose buvau pas Jakštienę
dėl megztuko. Kalbėjomės įvairiais klausimais. Zosė
man patarė nenešioti juodos suknelės, nes mano figttra yra nepavydėtina. O. aš puikiai žinau savo vertę,
bet del to neliūstu. Kam graudintis dėl to... Tai ^ra
truputį tuščia.
Aš niekuomet negyriau savęs, nei savo pasisekrnų.
Mano nuomone, tegul kiti mane giria. Toliau ji manės
paklausė, ar aš rūkysiu? Atsakiau neigiamai, tam ma
no nusistatymas yra griežtas. Bet Zosė nuo to neatsi
sakysianti* žinoma, kai bus vyresnė. Rūkymas — pa
mėgdžiojimas silpnesnės vyrų puses. Ne — to nebus.
Taip norėčiau išeiti į laukus pakvėpuoti tyru T U ,
pasidžiaugti saule..,
w •

Antrojo pasaulinio karo de
jonės ir atodūsiai tebeaidi Eu
ropoje, nors paliaubos buvo
pasirašytos prieš daugiau kaip
pusšimtį metų. Galima net
prileisti, kad kaltinimai ir
priekaištai niekuomet nepa
liaus, net ir po to, kai išmirs
senosios kartos, tiesiogiai to
karo baisumus ir sunaikinimą
patyrusios. Daugeliui kyla
klausimas, kodėl visomis prie
monėmis stengiamasi, kad
niekas nebūtų užmiršta ir net
vaikų vaikai priversti atsily
ginti už jų tėvų ar protėvių
nusižengimus?
Galima spėlioti, kad prie
žastys nebūtinai tokios, ku
rias stengiamasi pasauliui pa
rodyti. Kai kurios tautos sten
giasi nuolat mesti šešėlį ki
toms ir garsiai šaukia, kad tik
jos patyrė baisias kančias ir
genocidą II pasaulinio karo
metu, o kitų kraujas ir prara
dimai net dėmesio neverti. Pa
saulis virpa nuo to šauksmo ir
kaltinimų, mėgina nukentė
jusius kompensuoti, bet vis
susiduria tarytum su lietu
viškos pasakos bernu, kuris iš
velnio už darbą paprašė gan
kukiaus užmokesčio: pilno sa
vos kepurės aukso. Velnias,
mokėdamas „algą", nusiste
bėjo, kad ir kelių maišų aukso
neužteko jai pripildyti, nepa
sižiūrėjęs, kad kepurė be dug
no ir užtupdyta ant gilios, tal
pios duobės... Antra vertus,
puolant ir kaltinant kitus, ne
sunku nukreipti dėmesį nuo
savos valstybės daromų kai-
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1942 kovo 6. Penktadienis
Esu patenkinta, dabar mokaus ir atlieku savo parei
gas. Artėja pavasaris, bet dar labai šalta...
Neseniai kalbėjausi su Narcizą, ji iš tikrųjų save že

1

mina, tapo savęs budeliu ir žudo savo sielą. Kam tie
dažai, kam t a s purvas?
Mergaitė j u k yra gražesnė už žemiškas gėles, nes ji
turi sielą. Mergaitė žavinga kuklumu, meilumu, dora.
Kam reikia niekinti save, daryti žaizdas krūtinėje.
Narcizą pastatė save pajuokai, nes jos elgesys nepa
vydėtinas. Gyrėsi man, kad išteka už advokato.
Bet a r advokatas neturi akių? Žmonės sako, kad ji
rūko...
1942 k o v o 12. Ketvirtadienis
Pas mus sniego iki kelių, pusto, vėjas baisiai kaukia.
Neturiu daugiau ką rašyti. Kažkaip tuščia, nyku. Ro
dos, buvo tiek minčių, užmojų, o dabar liko tik dyku
ma.
Su Janą kalbėjomės apie vienuolynus. Aš esu jų šali
ninkė, o ji — priešininkė. Man kažkaip malonu prisi
minti tą mitologinį ramumą, šaltus mūrus ir aidinčias
giesmes... Tačiau Janą tam priešinasi, nors ji, daug
šnekėjusi su vienuolėmis, visgi nepalinko jų pusėn. Janos žodžiai ir dabar man tebeskamba, kad daug dides
nis nuopelnas, kai gyveni pasaulietiškai, negu vienuo
lyne. Ten sako ji, moteris nekovoja su pagundomis...
Irka ginčijasi, užsigauna ant Janos.
Neturiu noro daugiau rašyti.
1942 k o v o 16. Pirmadienis. Rekolekcijų diena
Kas gražiausia pasaulyje? Dangaus žvaigždės, gelių
žiedai ir nekaltos kūdikio akys... Tos akys, kurių
žvilgsnis — toks kilnus ir dieviškas, tos akys. kurios
atvirai žvelgia į mamos akis, tai yra tos akys, kurio

paminėjo savo įnašą, kovojant
su sovietų imperija,. McMahon
labai skeptiškai žiūri i latvių
veteranų tvirtinimus, kad jie
nebuvo susidėję su naciais, o
stengėsi gelbėti savo tėvynę
nuo bolševikų okupacijos...
„Latvija tebesigrumia su
savo praeitimi", rašo kores
pondentas, o tas grumtynes
stebi ir Maskva, nes esą rusų
tautybės asmenys (jų tarpe ir
77 m. amžiaus Yasilįj Kunonov, už karo nusikaltimus
sėdintis kalėjime) persekioja
mi, bet dar nenuteistas nei
vienas latvis, susidėjęs su Vo
kietijos naciais ir kartu su jais
vykdęs žudynes — ypač tūks
tančių vjetinių ir iš kitų vals
tybių suvežtų į Latviją žydų.
kurie buvo sunaikinti. Iki šiol
kaltinami tik yra kovoję prieš
nacius...
Nėra abejonės, kad a n t
tokių kaltinimų laužo naujų
degalų šūstelėjo praėjusiu ket
virtadienio iškilmės Rygoje.
Juo labiau, kad artėja prezi
dento rinkimai Rusijoje, o
Vladimir Putin, pataikauda
mas šovinistiniams rusų nusi
teikimams, jau ne kartą už
uominomis prižadėjęs
..su
jungti išsisklaidžiusias žemes"
į vieną tvirtą Rusijos Federa
ciją. Galima spėti, kad jis ne
kalba vien apie Kaukazo kalnvno tautas...
Sakykim, kad minimos iš
kilmės Latvijoje užmynė tiek
Maskvai, tiek Tel Aviv-ui ..ant
skaudamos nuospaudos", bet
latviai
niekuomet
neslėpė
savo pasirinkimo: geriau Vo
kietija — nors ir nacistinė —
negu komunistine,,..60 v ietij a.
Antra vertus. Lietuve ypa
tingų simpatijų nerodė na
ciams: lietuviams okupantas
buvo okupantas, nepaisant, ar
jis rudas, ar raudonas! Kaž
kodėl vengiama' prisiminti,
kad Lietuva buvo vienintele
Vokietijos okupuota valstybe,
atsisakiusi jungtis į SS legio
nus ir dėl to nukentėjusi, kai
naciai nemaža būrį lietuvių
intelektualų įkaitais išvežė į
koncentracijos lagerius, o kai
kuriuos ir sunaikino.
Su žydų priekabumu ir kal
tinimais lietuviams jau teko
neblogai susipažinti. Tačiau
Maskvos ..jautrumas", prime
nant sovietų padarytus nusi
kaltimus ir vykdytą okupuotų
valstybių gyventojų genocidą,
darosi vis opesnis. Jdomu.
kaip Kremlius reaguos į šią
vasarą Vilniuje ruošiamą tri
bunolą komunizmo vykdytam
genocidui teisti...

mis žiūri pats Viešpats. O gėles, miškai ir žieduotos
pievo, ar tai nėra darnus Dievo kūrinys, ar visa tai
nėra mums, mūsųjausmams kelti?
Kalnas juk susideda iš smulkių smėlio grūdelių,
miškai iš atskirų medžių, jūros iš pavienių lašų. o
nuodėmes argi nesusideda iš smulkučių kasdieniniu
pagiežos ir savimylos darbelių 0
Taip, Jėzau, aš kreipiuosi į Tave. kaip vargšas, ver
kiantis kūdikis, paliktas be motiniškos globos. Jėzau.
Tu esi geriausias mano Vadovas, ištikimiausias mano
Draugas ir teisingiausias Teisėjas. Tu vienas. Kristau.
neteisi beginklio, nesityčiosi iš jo. neleisdamas j a m
prabilti, ne. Tu. Saldžiausias, šitaip nedarai, leidi tai
sytis ir grįžti pas Tave. Jėzau, pravirkdink mane, aš
gyvenu Tau. Mano siela atremta į Tavąją sieną, nes ji
yra stipriausia, o į ją atremtos sielos tikrai nežūsta.
Vienintelis mano troškimas, amžinoji mano svajone
būti Tavyje. Prisipažįstu — nusidėjau daug. Daug kar
tų liūdinau Tave. Mariją. Angelą Sargą. Kiek kartų
turėjo verkti mano angelėlis, nes buvau jam nepalan
ki, aš buvau purvina, o jis skaistus ir baltas. Jėzau,
prikaliau Tave vel. uždėjau tau erškėčių vainiką, pla
kiau Tave. Marija. Motina mano. pasigailėk manės.
atleisk, aš įžeidžiau tavo mieliausiąjį Sūnų. Nesu mei
lės Tavo verta, o Jėzau, verta maloniu ir palaimos. Be
gu nuo Tavęs, lyg tas vėjavaikis sūnus nuo savo tėvo.
O. Jėzau, Jėzau, tai be galo skaudu, juk aš esu savo
budelis... aš esu savęs pačios nelaime. Ach. J e / a u . ne
moku, neturiu žodžių išsireikšti, kaip aš noriu Tau pa
tikti, būti gera ir meili.
(Bus daugiau I
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NUO LIETUVIŠKUMO NIEKAD
NENUSIGRĮŽAU

—Sulaukęs 65 metų ir ati
dirbęs Čikagos diecezijos baž
nyčiose 36 metus, išėjau į peosiją. Misijon atėjau tik padėti
ir jaučiu džiaugsmą, kad po
daugelio metų galiu pasitar
nauti vėl saviesiems. Bet, ir
dirbdamas pas amerikiečius,
kaip chormeisteris porą metų
pašvenčiau Kazio Steponavi
čiaus vadovaujamam
^Pir
myn", po penkerius metus Lie
tuvių meno ansamblio „Daina
vos" ir Lietuvių operos cho
rams. Po penkerius metus
vadovavau Čikagos Lietuvių,
Styginiam ansambliui ir j a u 
nimo chorui „Audra" bei 14
metų studentų vokaliniam ir
vaidybiniam vienetui „Vaiva".
O šiais metais sueina 40 me
tų, kaip vadovauju Lietuvos
Vyčių chorui.
— K a i p kilo m i n t i s s u 
r u o š t i T. Dubois „ S e p t y n i ų
K r i s t a u s Žodžiu" c h o r i n į
koncertą?

Muz. Faustas Strolia.

Muziką Faustą Strolia pa
žįstame visi. Jis iš jaunų
dienų pamilus muziką, dainą,
giesmę, visą gyvenimą jų ne
apleido. Artėjančio „Septyni
Kristaus Žodžiai" kantatos
proga norėjosi išgirsti apie
muziką, jo nueitą bei einamą
kelią, nes jis šio koncerto vy
riausias vadovas. Paprašytas
mielai sutiko atsakyti i keletą
klausimų.
— Kokios gyvenimo ap
l i n k y b ė s p a s k a t i n o J u s pa
sukti muzikos keliu? Kada
ir k a i p t a s kelias prasi
dėjo?
— Gimiau muzikų šeimoje.
Tėvelis Juozas Strolia ir ma
mytė Zenta Grubaitė Stroliene
— abu buvo baigę Klaipėdos
konservatoriją. Tėvas — Tau
ragės ir Šiaulių Mokytojų se
minarijų muzikos mokytojas,
smuikininkas ir kompozito
rius, m a m a — dailininkė, tai
nuo lopšio dienų muzika buvo
t a m p r i gyvenimo dalis.
— K a d a ir k u r p r a d ė j o t e
m u z i k o s mokytis?
—Tėvelis mokė smuikuoti.
tai, šešerių metų būdamas, pir
mą k a r t ą pasirodžiau per mo
kyklos Kalėdų eglutę. Vėliau
įstojau į Šiaulių Muzikos mo
kyklą, k u r smuiko mokytojas
buvo Povilas Matiukas.
— K o k i a s muzikos sritis
p a s i r i n k o t e , k a i p j o s susi
formavo?
— Pasirinkimas buvo dik
tuojamas pokario sąlygų. Vėl
pas tėvelį mokiausi smuiko ir
harmonijos, nes pabėgėlių sto
vyklų gyvenime ne visada mu
zikos mokyklos, pianinas ar
kokie kiti instrumentai buvo
m u m s prieinami.
— A r puoselėjote daugiau
lietuvišką muziką?
— Pabėgėlių stovyklose pa
sišventusių lietuvių idealistų
mokytojų įsteigtos lietuviškos
gimnazijos įdiegė meilę lietu
vybei, o lietuviškų liaudies
dainų p a p r a s t a s nuoširdumas,
s u b t i l u m a s ir kilnumas, poe
tines vaizdingumo ir jausmin
gumo priemonės pagavo mano

širdį. Todėl nuo lietuviško kie
mo niekada nenusigrįžau.
— K u r ir ką k a i p m u z i k a s
dirbote?
— Prasidėjo nuo to, kad dar
kaip gimnazistą pasikvietė
mano direktorius, tuometinis
Uchtes stovyklos lietuvių baž
nytinio choro vedėjas K. Ka
valiauskas jo chorui akompa
nuoti per kalėdines mišias.
J a m 1948 m. pradžioje iš
emigravus į Austriją, buvome
su broliu Vytautu pakviesti
paruošti chorą šv. Velykų
iškilmėms. Brolis dirigavo, o
aš grojau vargonais. Muz. Sta
siui Gailevičiui išemigravus į
Kanadą, buvau pakviestas \
Vytauto Didžiojo vardo Lietu
vių sargybų kuopą Bamberge,
Bavarijoje, vadovauti vyrų ok
tetui. Kuopose vadovavau vo
kaliniams vienetams (su trum
pa pertrauka) šešerius metus.
— A r iš m u z i k o s č i a , iš
eivijoje, g a l ė j o t e p e l n y t i s
sau pragyvenimą?
— Kol buvau nevedęs, pra
gyvenimas nesunkus, juk duo
nos Amerikoje niekad nestigo.
Amerikon buvau pakviestas
vargonininku kun. dr. Petro
Celiešiaus į Čikagos pašonėje
buvusią Šv. Pranciškaus lietu
vių parapiją Indiana Harbor,
Indiana. Klebonui prelatui
Bičkauskui pasimirus, padėtis
pasikeitė. Atsidūriau trejus
metus juodųjų
amerikiečių
katalikiškoje parapijoje. Dievo
Apvaizda taip mane lydėjo,
kad dar prieš vestuves man
gerai apmokamą darbą užtik
rino nelietuviškos Šv. Kotry
nos Genovietės klebonas, pa
siklausęs mūsų juodųjų rasės
vaikučių choro. Naujoje vie
toje išdirbau 14 metų, vaka
rais lankydamas Čikagos Kon
servatorijos kolegiją, kurią per
aštuonerius su puse metų bai
giau muzikos magistro laip
sniu su teise dėstyti ameri
kiečių mokyklose. Mokytoja
vau 19 metų.

— Lietuvos Vyčių choras
norėjo pažymėti mūsų 40
metų nueito bendro kelio su
kaktį. (Pats choras įsteigtas
1916 m. ilgamečio „Draugo"
vyr. redaktoriaus Leono Šimu
čio iniciatyva 1 . Norėjome per
eilę metų mūsų pamėgtą reli
ginę kantatą šį kartą atlikti
lietuviškai nes ją giedoda
vome amerikiečių bažnyčiose
angliškai, prisijungę prie kitų
chorų). Pritarus Palaiminto
Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionui Algirdui Paliokui ir
sutikus misijos chorui su diri
gente Birute Mockiene pri
sidėti, pradėjome siekti min
ties įgyvendinimo. Kūrinys
melodingas, dramatiškas ir la
bai tinkantis Gavėnios laiko
tarpiui.
— K a s tą k ū r i n į a t l i k s ?
J u k šalia choro, reikia ir
solistų, ir muzikinės paly
dos. Ar turimomis jėgomis
p a j ė g s i t e šį g a n a s u n k ų
u ž d a v i n į atlikti?
— Per daugeli metų turėjau
visokio lygio orkestrantų, bet
ilgainiui nuo daugelio atsiribo
jau ir susirinkau ne tik gerus
instrumentalistus, bet ir įver
tinančius šios rūšies pasirody
mus. Ilgus metus vienu solistų
buvo buv. Metropolitan ir Lie
tuvių Operos solistas Algirdas
Brazis (jam joks muzikinis
projektas niekada nebuvo nei
per žemas, nei per menkas;.
Po 40 metų norėjau pristatyti
jaunosios kartos solistus: Lijaną Kopūstaitę-Pauletti, Algi
mantą Barniškį ir savo sūnų
Povilą Kęstutį Strolia.
— K u r ir k a d a visa
įvyks?

tai

— Koncertas įvyks sekma
dienį balandžio 2 d., 1:30 vai.
po pietų, Pasaulio lietuvių
centre. Lietuvių fondo salėje,
14911-127th. St., Lemont, IL.
Po 11 vai. šv. Mišių, belau
kiantiems koncerto, misija rū
pinasi pietumis.
— Kokie ateities planai?
—Būtų gera. kad Lietuvos
Vyčių chorą sutiktų perimti
jaunesnio amžiaus vadovas/
vė. Nenorėčiau laukti, kol, se
natvei beldžiantis į duris, kas
paprašytų daugiau nebevado— D a b a r J ū s d i r b a t e Pa vauti.
l a i m i n t o J u r g i o Matulaičio
Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi
misijoje, a r d a r k u r k i t u r ?
Bronė N a i n i e n ė

Lietuvos Vyčių choras su vari

J. Tamulaičio

Atsisveikinant su bt'usiu Lietuvos ambasadorium Jungtinėse Tautose dr. Oskaru Jusiu. Iš kaires: ambasado
rius Anicetas Simuti? Janina Simutiene ir dr. Jusys. Nuotr. S. Narkėliūnaites

LIETUVOS DIPLOMATIJOS
% ĄŽUOLAS
New Yorko lietuviai a t s i s v e i k i n a s u LR a m b a s a d o r i u m
Jungtinėse Tautose
P . PALYS
Jau tokia* užs: nio šalyse
besidarbuojančių
diplomatų
dalia. Jie vienoje valstybėje,
ištarnavę t a m t krą metų
skaičių, toms pač:>ms parei
goms atlikti būna perkeliami į
kitą. arba atšauk.imi į savo
kraštą.
LR ambasadores
Jung
tinėse Tautose dr. Oskaras
Jusys irgi nebuvo Rimtis. Jis,
tose pareigose tarnavęs 6 me
tus, iš ambasadoriaus pareigų
atšaukiamas ir skriamas už
imti LR Užsienio rt.kalų mini
sterijoje viceminist-o postą.
Dr. O. J u s y s , gyvendamas
New Yorke, neuži sklendė tik
savo tiesiogėse pareigose, nuo
lietuviškos visuomenės nesišalino, su ja glaudžiai bendra
darbiavo.
Su į Lietuvą išvykstančiu
ambasadorium dr. O. Jusiu at
sisveikinti pakvietė NY LB
Manhattan* apylinkės valdy
bos pirmininke Laima Šileikyte-Hood.
Atsisveikinimas
kuriame,
kartu su ambasados ir kon
sultanto tarnautojais, dalyva
vo kviesti lietuviai visuomeni
ninkai. LR ambasados patal
pose, įvyko kovo '/, d.
Oficialią atsisveikinimo dalį
pradėjo dr. Rimas Vaičaitis.
Jis taupiai pažvelgęs į dr. O.
Jusio biografiniu- duomenis,
žodžiui tarti pakv;etė ambasa
dorių Anicetą Sinvitį.
Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, pirmuoju amba
sadoriumi Jungtinėse Tautose
buvo paskirtas, didelę diplo
matinę patirtį turmtis, Anice
tas Simutis. Jis firminį savo
žvilgsnį nukreipę- į 1918-tųjų
metų Lietuvą ir prisiminęs,
kokius didelius sunkumus
Lietuva turėjusi pakelti dėl
stygiaus nepakankamai išsi
lavinusių žmonių, kurie ga
lėtų reikštis
diplomatinėje
arenoje sakė: „...Šiandien Lie
tuva
turi
didelį
skaičių
aukštąjį išsilavinimą turinčių
žmonių. Dabar Lietuva galėtų
turėti 5. ar ir daugiau univer
sitetus ir juose užtektų profe
sorių. Aš tiesiog su pagarba
žiūriu, kaip mus-i diplomati
joje dirba tiek daug gražių,
jaunų ir gabių diplomatų, kai
anais laikais apie tai galėjome
tik svajoti..." Atsisveikinimo
kalbą baigė: „Savaime aišku,
mes gailimės, kad amba>adonus dr. O. Jusys mus palieka.
Bet. žiūrint iš arnros pusės, ir
gerai. Jis, grjzdamas j Lie
tuvą, nuveš ten ir naujų, Lie
tus ai labai reiki.ingų, idėjų.
Linkėdamas amltsadormi il
giausių metų ir p riausios klo
ties, tikiuosi, kad jis mūsų
nepamirš".
«
Atsisveikindamas su dr. O.

Jusiu, LR generalinis konsu
las Rimantas Morkvėnas kal
bėjo: „Diplomato gyvenimas,
nors aš juo esu tik devinti
metai, galėčiau pasakyti, sa
votiškai įdomus. Gyveni, gyve
ni vienoje vietoje ir staiga turi
kraustytis kur nors kitur, kai
tuo tarpu, mes lietuviai, ne
taip kaip čigonai,
esame
sėslūs. Aš įsivaizduoju, k a s
dabaf vyksta, mielo kolegos,
ambasadoriaus galvoje. Be
abejo, jis nori į Lietuvą grįžti,
bet kartu ir gaila, ką jis čia
palieka. Vis dėlto ambasado
riaus Lietuvoje laukia įdomi
ateitis. Per tuos metus, atsto
vaudamas
Lietuvai
Jung
tinėse Tautose, įsigijęs didžiu
lę patirtį, parveš į Lietuvą ir,
be a b e j o j a ten panaudos. Lin
kiu j a m geros sėkmės".
Atsisveikina NY LB apygar
dos valdybos pirmininkas Kęs
tutis Bileris: „Dr. O. Jusys, di
plomatinį laivą perėmęs iš
patyrusio diplomato ambasa
doriaus Aniceto Simučio, jį
tvirtai vairavo. Mes galime
juo didžiuotis, j a m Lietuvai
atstovaujant Jungtinėse Tau
tose. Man yra garbė NY LB
apygardos valdybos vardu dr.
O. Jusį atsisveikinti ir pa
linkėti daug ir didelių diplo
matinių pasisekimų ateityje".
Dar atsisveikino dr. Giedrė
Kumpikaitė. Tautos fondo ta
rybos pirmininkas Jonas Vilgalys ir LB Manhattan apy
linkės
pirmininkė
Laima
Šileikytė-Hood. Ji, kad dr. O.
Jusys nepamirštų New Yorko.
prie sveikinimo prijungė ir pa
dovanojo „New Yorką".
Atėjo eilė prabilti ir ambasa
doriui dr. O. Jusiui. Jis kalbą
pradėjo dėkodamas: „Labai
ačiū už jūsų šiltus žodžius ir
kad jūs suradote laiko čia at
vykti. Nenorėčiau sakyti, kad
atvykote mano garbei, bet, gal
būtų tiksliau pasakius, mūsų
diplomatinio korpuso garbei,
paminėti tam tikrą Lietuvos

misijos prie Jungtinių Tautų
nuveiktų darbų etapą" (šioje
vietoje atskirai pamini asme
nis ir jiems dėkoja). Toliau,
gan netrumpoje kalboje, pri
simena jaunystę ir pasakoja,
kaip jie klausydavęsi Ameri
kos radijo, ne tiek žinių, bet
muzikos. Jis į radijo stotį net
laišką rašęs su prašymu, kad
atliktų jo pageidaujamą kū
rinį. Žinoma, tas laiškas atsi
radęs saugumo stalčiuje. „Ma
nau jūs puikiai žinote, kad
mes sovietmečiu gyvenome
dvigubą gyvenimą, — kalbėjo
dr. O. Jusys, — vienas šei
moje, o kitas visuomenėje...
Lietuva niekuomet nebuvo, su
laužyta, ar parklupdyta. Ma
nau sutiksite su manim, kad
Lietuva yra iš tų tautų tu
rinčių didelį užsispyrima »—

priešingai nepriklausomybės
nebūtume pasiekę". Plačiau
žvelgia į darbą Jungtinėse
Tautose ir sako: „Man labai malonu paminėti' ambasado
rių Anicetą Simutį, kuris yra
neprilygstamas Lietuvos di
plomatijos ąžuolas, iš jo mes
sėmėmės ir semiamės iš
tvermės bei pavyzdžio, maty
dami, kaip jis gynė Lietuvos
reikalus Amerikos civilinėse ir
tarptautinėse bylose. Dabar
mes turime į ką lygiuotis ir at
siremti..."
Ilgoką, bet
nepabodusią
kalbą baigė: „Aš manau, kad
mano išvažiavimas nėra paka
synos ir liūdėti nėra reikalo.
Nepakeičiamų žmonių nėra.
Tarp kitko, aš iš čia išnykti
nežadu. Pagal mano naujas
pareigas,
tik
jau
kitoje
plotmėje, tikiuosi j u s aplanky
ti. Visiems jums linkėdamas
viso geriausio, sakau iki pa
simatymo".
Vyriausia šio atsisveikinimo
organizatorė Laima ŠileikytėHood kvietė neskubėti skirsty
tis ir dar valandėlę pasižmo
nėti ir pasivaišinti.
- •
* Prestižiniame Baltimorės „Elkrige" golfo k l u b e
Jungtinis alaus centras pri
statė „Kalnapilio" ir „Utenos
alaus" produkciją. Kaip paste
bėjo Baltimorės Pasaulio pre
kybos centro vadovas George
Mickalonis, lietuviškas alus
buvo populiariausias renginio
alus. Kaip informavo Lietuvos
ambasada Vašingtone, golfo
klube surengtame priėmime
savo vynus ir alų pristatė 20
valstybių.
(EKa)
* Sausio mėnesi išlaidos v
reklamai Lietuvos žiniasklai- '
doje sudarė 12.05 mln. litų.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
EUCHARISTINIS KONGRESAS LIETUVOJE

U--

Ši speciali kelionė įvyks
i. m. gegužės 29 d. — birželio 14 d.
Sudaryta labai įdomi programa, keliaujant retai
turistų lankomomis vietomis. Dėl informacijos ir
registracijos skambinkite
708-422-3000.
Žemiausios kainos skrydžiams į Vilnių
kovo 18 d. — balandžio 14 d. iš:
CHICAGO....
NEWYORK.

$449
$399

Taip pat turime specialias kainas i i
Vilniaus \:
CHICAGO
NEW YORK

$675
4875

Prie bilietų kainų reikia pridėti moke*6ua.

American Travel Service
9439 SKedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel. 708-422-3000; 800-422-3190
Fax 708-422-3163
E-mail: ATSVLeworldnet.att.net
Web:www.americantraVel8ervice.com

Ambasadoriaus dr Osvaldo Jusio išleistuvių pobūvyje. Pirmasis ii deAin**: NY LB apygardo* pirm. Kęstutis
Mileris Nuotr. S. Narkėliūnaites
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Jos lanko būrelius — choro, Marchertienei (tel. 630-243šokių, anglų kalbos. O mūsų 9488), į aplanką susegančiai
mažiausia penkerių metų turi padėkas Ramintai Lapšienei
gerą atmintį, išmoksta greitai ir „Saulutės" veiklos nuotrau
eilėraštį".
kų albumą vedančiai Marytei
Dėkojant už „rūpestingai pa Černiūtei. Didžiulė padėka sa
rinktus, mums naudingus, vanoriams, padedantiems pa
švarius ir gerus rūbus, batus", kuoti, krauti į talpintuvą.
Dzūkijos krašto Leipgalio mo
Rytuose Robert Dūda uoliai
kyklos mokiniai primena, kad darbuojasi, rasdamas paramos
„Kaime turbūt daugiau ir su- iš amerikiečių. Nuolat per Sisnešiojama drabužių. Vaikams ter Dot „Saulutę" remia St.
reikia daugiau muilo, vitami Patrick
parapijiečiai,
St.
nų. Dabartinis kaimas netur Charles, Illinois.
tingas. Būtumėm dėkingi, jei
Susirinkime aptartas trylikgalėtumėt dar atsiųsti..."
metės dainininkės Neringos
Dėkoja ir Vilniaus „Carito" Nekrašiūtės bei jos mokytojos
„Motinos ir vaiko" globos na Marijampolės „O lia lia" choro
mų (Odminių 12) direktorius vadovės Laimos LapkauskaiBalys
Stankus. Simno spec. tės koncertas su Čikagos lit.
Antakalnio TB*ir plautių ligų ligoninėje. U kairės: dr. Danė Šlapkauskienė, Lithuanian Mercy Lift direktorė Lithuanian Mercy Lift nuolatinis rėmėjas brolis Regia iš Salvatorian misi int. m-los mokiniai atsiuntė
m-los mokytojos Dalios Gedvi
jos
Wisconsin
valstijoje
(kairėje)
ir
LMJL
pirm.
Jurgis
Lendraitis.
Viligailė Lendraitienė, prof. Dalija Gaidamonienė ir viena ligoninės gydytojų.
piešinėlių.
lienės vaikų ansambliu gegu
Gaunama daug padėkų, bet žės 28 d., 3 vai. p.p. Jaunimo
siaukojantį darbą": „Jūsų su ir daug prašymų, kurie grąži centre, Čikagoje.
PASIAUKOJIMAS LIETUVOS ATEIČIAI didele
meile ir nuoširdumu nami į Lietuvą, kad „Saulu
LITHUANIAN MERCY LIFT DIRBA
Aušra Šaulienė vėl paruošė
Apie sąvartynus (šiukšly užsimokėti už autobuso kelio paruoštos 22 dėžės pasiekė tės" patikėtiniai prašymus pa
sąrašą
amerikiečių fondų, į
Kauno
vaikų
pensionatą tikrintų. Deja, nors „Saulutė"
Sausio mėn. pabaigoje LML bus siunčiamas Klaipėdos uni- nus) buriasi ypač vargingai nę į mokyklą.
kuriuos
bus kreipiamasi gauti
gyvenantys. Lapių sąvartyne
Keista, kad labdaros tikslais (Apuolės 11), kuriame iš visos išsiunčia apie 1,000 siuntinių piniginės šalpos. Marytė Zabposėdyje pirm. Jurgis Lendrai- versitetui.
tis pranešė, jog nuo pernai A. a. Azuko palikimą LML prie Kauno bei Trakų — Vil Vilniuje ruošiamas „Vienos Lietuvos mokosi ir gydosi apie per metus, turi „Konkretaus lockienė organizuos „Dviračių
gruodžio 2 d. iki š.m. sausio 20 valdyba nutarė skirti Antakal- niaus sąvartyne kartu darbuo balius" iššaukia didžiulius iš 200 vaikų, daugiausia po ce vaiko" rėmimo programą (au vajų".
d. buvo išsiųsta septyni talpin- nio vaikų tuberkuliozės ligoni- jasi tėvai su vaikais. Tai pag puolius, kai dešimtus metus rebralinio paralyžiaus". Už fi ka 240 dol. metams), sušelpia
Vasario 2 dieną Čikagos te
tuvai su nepaprastai didele nei Vilniuje pagerinti. Tuo rū- rindinis pragyvenimo šalti Kauno rotušėje didžioje menė nansinę ir materialinę para nemažai daugiavaikių ir in levizijos antro kanalo žurna
medicinos šalpa. Brolis Regis pinasi Viligailė Lendraitienė. nis. Jų namuose nėra elektros, je „Kalėdinis balius" praeina mą dėkoja Užpaliuose, Utenos validų šeimų ir per mecenatus listai filmavo reportažą apie
iš Salvatorian Mission Wis- Bill Durbin, senatoriaus Ri- patalpos vos šildomos. Šven su dideliu pasisekimu. Šįmet rajone, šeimyniniuose globos paremia studentus Lietuvoje, „Saulutę" ir jos savanorius.
rekordinė suma namuose 14 vaikų auginantys bet visų prašymų neįmanoma
consin valstijoje surinko šir- chard Durbin brolis, paaukojo čių laikas ypač svarbus — į surinkta
Reportažo trumpos ištraukos
dies gydymui vaistų ir reikme- 2,380 dol. Jurbarko ligoninei, sąvartyną atvežama daug li 24,807 Lt., iš kurių 20,107 Lt. Jūratė ir Eugenijus Kerami- patenkinti.
buvo rodomos įvairiu laiku
teko labdarai. Didžiulio torto nai. „Vilties Angelo" (Daukan
nų į talpintuvą, kurio vertė Viktoras Šatas, vizituojan- kučių nuo šventinių stalų...
1998 m. „Saulutės" ižd. Ra vasario 14-tosios savaitę. Ačiū
Vadovėlių padėtis kritinė. žvakutes užpūtė „Tėviškės na to a. 1, Vilnius) vaikų ir sava munė Račkauskienė į Lietuvą TV stoties direktoriui Monroe
buvo 3,189,806 dol. O kitas čių gail. seserų direktorius,
talpintuvas su vaistais, gau- paaukojo LML nuožiūrai pa Švietimo ministerija leidyk mų" auklėtiniai. Šiuose poky norių vardu dėkoja seselė išsiuntė apie 79,000 dol. Susi Anderson ir Illinois guberna
loms skolinga per 3 mln. litų. liuose dalyvauja arkivyak. S. Jolita Matulaitytė. Dėkoja ir 5 rinkime iždininkė pranešė, jog toriaus asistentei Pat Michalstais per Americares'Co. buvo dalinti 30,000 dol.
1,219,644 dol. vertės. Tai ne- Pasirodo, jog pasiaukoję ir Leidyklos skolingos vadovėlių Tamkevičius, V. Landsbergis, klasės mokinės iš Obelių.
1999* m. buvo išsiųsta mažiau ki, pas kurią, viešint Tijūnė
skaitant dar 5 talpintuvų prie- sąžiningi LML darbuotojai autoriams, spaustuvėms, po kitų valstybių diplomatai, am
Alytaus „Carito" reikalų ve — 72,772 dol. Buvo surinkta liams, teko M. Anderson porą
do, visos iki šiolei išsiųstos tikrai turi pasitikėjimą iš pieriaus tiekėjams. Jei šeimo basadų darbuotojai, visuome dėja Lina Radauskienė dėkoja 66,552 dol., o išsiųsta dau kartų susitikti.
pašalpos vertė dabar jau yra abiejų Atlanto vandenyno pu- je mokosi keli vaikai, sunku nės atstovai. Pagal Socialinės už buvusių alytiškių 1,000 dol. giau, panaudojant nuo praeitų
„Saulutė" vėl išsiųs anketas
vaikus aprūpinti vadovėliais. rūpybos skyriaus nurodymus, auką per „Saulutę" ir rašo: metų ižde likusius pinigus. Be
92,299,040 dol.!
sių.
PLB
kraštų valdyboms, dar
pinigai
naudojami
slaugos
na
„Nuoširdžiai dėkojam už dėžes to, per „Saulutę" buvo gauta
Vacys Šaulys posėdyje pra- Pr. Šlutienės vadovaujama Pvz., septintos klasės mokslei
kartą
bandant surinkti žinias
nešė, kad iš Ohio gamtos ap- ŽIV (HTV) programa Lietuvoje viui vadovėlių komplektas kai mams, beturčiams, invali su drabužiais. Jūsų dėka ir dar 50,000 dol. auka, kurią apie Lietuvos vaikų rėmimą.
nuoja apie 206 Lt. „Kauno die dams, daugiavaikėms šei nuoširdžiu rūpesčiu buvo ap anoniminis mecenatas pasky
saugos agentūros yra gautas jau veikia 3 metai,
Per keletą metų „Saulutės"
naujas dujų matavimo apara- Numatant vėl metinį LML nai" Kauno „Vyturio" mokyk moms. Dalis šių metų surink rūpintos daugiavaikės šeimos, rė įkurti benamių fondą. Fon veiklos ryšininkės Marytės
tas 10,000 dol. vertės. Jis bus lėšų telkimo pokylį, komitetui los direktorius Rimantas Lap tų lėšų teko šimtamečiams, vieniši žmonės. O žaislai nu das buvo įkurtas ne prie „Sau Čemiūtės anketų surinkti
keliavo į 'Zuikučių grupę', ku lutės", o prie Pasaulio Lietu
pasiustas aplinkos ministeri- pirmininkauti pakviesta Rima kus tvirtina: „Daugelis tėvų, kurių Kaune yra apie 50.
duomenys tikriausiai jau vėl
susiduriančių
su
didelėmis
fi
jos centrinei laboratorijai į Briedytė-Sidrienė. Linkime jai
Nei labdaros renginiai Lie rią lanko vaikai, turintys kal vių Bendruomenės fondo. Tai pasenę. Lietuvos vaikams tenansinėmis problemomis, ne tuvoje, nei Lietuvos vyriau bos ir komunikacijos sutriki naujasis „Dieviško Kryžiaus"
Vilnių. Taip pat oro taršai geros sėkmės.
bereikia visokeriopos para
fondas, Lietuvoje administruo mos, todėl PLB J5aulutė^sVa~:
analizuoti aparatų rinkinys
B. A. Vindašienė galės leisti vaikų į mokyklą, sybės biudžetas negali visų mų".
nesimokančių skaičių dar pa spragų užlopyti, bet yra vilčių,
Už Pal. J. Matulaičio misijos jamas arkivysk. A. Bačkio. tina vaikų labui besidarbuo
didinsime..."
kad netrukus Lietuva sulauks Lemonte vargonus ir „Saulu Daugumas „Saulutės" išlaidų, jančių nepavargti ir ieškoti
Šiemet Kauno mokyklų bib šviesesnio rytojaus. Todėl tės" siuntinius dėkoja kun. 2,853.66 dol., buvo spaudai, kuo daugiau paramos iš kita
liotekos truputį pasipildė tik užsienyje gyvenančių pagalba Jaunius Kelpša. Per „Saulu žiniasklaidai. Smulkiąsias iš taučių.
„Atviros Lietuvos" fondo dėka. dar vis reikalinga ir „Saulu tės" patikėtinę Kaune gavusi laidas, pvz., pašto, 'telefono,
I n d r ė Tijūnėlienė
Ką kalbėti apie kaimo biblio tės", Lietuvos vaikų globos pinigėlių, dėkoja šešių vaikų pakavimo, kelionių, padengia
DOKTORANTEI JŪRAI AVIŽIENYTEI
tekas? Ministro pirm. A. Ku būrelio, vasario 12 4 . susirin motina: „Pirmasis berniukas pačios „Saulutės" iš savo kiše
biliaus žmona suorganizavo kime vėl buvo peržiūrėti pa jau išaugęs. Antrasis, penkio nės. Ypatinga padėka sekr.
SUTEIKTA
akciją paremti biblioteką Uk dėkos bei prašymų laiškai.
likmetis, mokosi specialybės. Aušrai Šaulienei, ižd. Ramu
• Keliai vis tiesiami ir lygi
FULBRIGHT STIPENDIJA
mergės rajone.
Mokytoja Bronė Sabaliaus Trys mergaitės pametinukės nei Račkauskienei pakavimu nami, bet ne viskas automobi
Ramintai liais vežama.
Alytaus rajono vaikai negali kienė dėkoja už „kilnų ir pa mokosi vidurinėje mokykloje. besirūpinančiai
ginamąją literatūrą ir dėstė
lietuvių kalbą. Vasaros atos
togų metu Illinojaus universi
tete, Čikagoje, ir Indijanos
universitete Bloomingtone, ve
dė lituanistikos kursus.
9
Šių metų vasario mėnesį
Jūra Avižienytė aukščiausiais
pažymiais išlaikė doktorinius
egzaminus iš literatūros teori
jos ir kritikos, Centro ir Pietų
Amerikos literatūros ir XX a.
lietuvių autobiografinės lite
ratūros. Šiai labai gabiai dok
torantei paskirta Fulbright
stipendija.
Siųsdamas dolerius savo giminėms
Kovo 6 dieną J. Avižienytė
Lietuvoje per VVESTERN UNION,
dešimčiai mėnesių išvyko į
Vilnių rinkti medžiagą savo
galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė,
Jora Avižienytė
doktorinei disertacijai apie
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių
skausmą lietuvių atsimini
Jūra gimė Čikagoje. Lankė muose Sibiro tremtyje. Jūros
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų
lituanistines mokyklas, skau- Avižienytės vyras Artūras Tepersiuntimą per kelias minutes.
tavo. 1982 m. baigė Čikagos reškinas šiais metais įsigijo
universiteto laboratorinę vidu filosofjos daktaro laipsnį iš
Lietuvoje VVESTERN UNION agentai
rinę mokyklą. 1981 ir 1985 moderniosios Europos istorijos
aptarnauja 100 vietovių.
metais vasaros atostogų metu Harvardo universitete, šiuo
Be to, VVESTERN UNION
lankė Vilniaus universiteto metu tiesto Kauno Vytauto
kursus užsieniečiams.
kainos yra prieinamos.
Didžiojo universitete.
Kent State universiteto pa
Aleksandras Švedas
kviesta dalyvavo lituanistikos
seminaruose 1983 ir 1984 m.
Tais pačiais metais studijavo
Pedagoginiame lituanistikos
PAGAUSĖJO ŠEIMA
institute Čikagoje.
1986 m. Avižienytė įsigįjo
Rūta Sidrytė ir Tadas KulInformacija: tel. 1-800-325-6000
bakalauro laipsnį iš lingvisti- biai š.m. kovo 8 d. susilaukė
kos Čikagos universitete. Dir- pirmosios dukrytės — Vasaros
www.westernunion.com
bo keliose mokslinės lite Lilijos. Jaunieji Kulbiai, gyve
ratūros leidyklose marketingo, nantys Park Ridge, Illinois,
realizavimo ir redagavimo sri- jau augina tris sūnelius: Kotyse. Dirbdama redaktore, Iii- vas yra 6 metų, V;das — 4, o
VVESTERN M O N E Y
negaus universiteto lituanisti- Lukas 2 m. Mažąja Kulbyte
kos katedroje Čikagoje, gavo džiaugiasi seneliai Antanas ir
UNION
TRANSFER
magistro laipsnį. 1996 m. pa- Lilįja Kulbiai ii Brockton,
kviesta į Vašingtono universi- Mass, — tai šeštoji jų anūkėlė,
The faateat way to send money worldwideBM
tetą Seattle filosofijos daktaro o taip pat dr. Rimvydas Sidrys
laipsniui įsigyti, studįjavo ly- —tai jau 25-ji jo anūkė!

MŪSŲ ŠEIMOSE

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM,
NES AŠ PASITIKIU
WESTERN UNION!

•
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Virgis Tvaskus, CPA
užpildo pajamų mokesčių formas
(income tax). Skambinti 9 v.r.-5
v.p.p. tel. 312-382-4700, e x t l 3 0
arba vakarais tel. 708-448-8468.
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Parduodu '90 Cadillac
Sedan Deville; 100,000
miles, moonroof. $3,300
obo. Emilis 708-267-9189.
Parduodu '90 Lincoln
TownCar; 180,000 miles.
$2,200 obo.
Tomas 847-344-1872.
13 mėn. berniukui reikia auklės,
galinčios prižiūrėti savo namuose.
Pageidaujama gyvenanti nuo La
Grange iki Lombard apylinkės.
Tel. 708-482-4740.
M o t e r i s i e š k o d a r b o . Gali
slaugyti l i g o n i u s , prižiūrėti
vaikus, atlikti namų ruošą. Turi
savo auto. Kartu gyventi negali.
Tel. 708-422-2450.

Išnuomojamas 1 kamb.
savaitgaliams moteriai
Downers Grove centre. Tel.
630-435-0114 arba
630-789-0716.

A M E R I C A J V - r ^ S S * /vBROADi, INC.
MAIN OFFICE
5316N.MJLWAUKEE AVE.,
CHICAGO, JL 60630. TEL. 773-467-0700.

Išnuomojamas butas Vilniuje!
Jeigu važiuosite į Vilnių ir
norėsite gyventi atskirai, ne
pas gimines ir ne viešbutyje,
maloniai siūlome išsinuomoti
3 mieg. kamb. butą su visais
patogumais ir baldais. Būto
kaina parai US$40, savaitei
US$250. Butas Fabijoniškių
rajone Vilniuje.
JAV tel. 716-216-9254;
Kanadoje tel. 613-825-2828;
Vilniuje (011-370-2)48-18-11.

Dirbame kasdien 9 v.r. — 6 v.v.
Tel. 708-594-6604.
flUMidcMMt
For uniąue Lithuanian
Arts and crafts,
plea3e visit

innr.aaridana.coai
49 m. moteris ieško darbo.
Gali prižiūrėti senus žmones,
atlikti namų ruošą ir gyventi
kartu Tel. 708-422-6963.

Parduodamas 8 b t
namas Hot Springs, AR.
Duoda geras pajamas.
Tel. 773-778-7477.
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's hccnsc and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahoa Window W asnin*.
TeL 800-820-6155.

Mūriju akmenimis, plytomis,
kloju plyteles ir atlieku
įvairius remonto darbus.
Romas, tel. 773-863-9048.
Lietuvišku metodu dažau
antakius ir blakstienas, darau
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus
ir atlieku kt. plaukų paslaugas.
Nuimu su vašku nuo veido plaukus.
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773476-0513.

Parduodu dvi vestuvines
sukneles, 10/12 dydžio.
Skambinti
708-301-3824.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

GREIT PARDUODA

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUT®

<&
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ten ir atgal į vieną puse

Ryga
$409
Kijevas
$409
\
Lvovas
$609
/•: Mitukas
M09
.
VOmvs
80JRF
*"w Maskva
$809
W
St Peterburgas $409

3000 N.MILWAUKEE
AVE., CHICAGO, JL 60618.
TEL. 773-489-4999
Butai pensininkams, modernūs,
erdvūs, savarankiškai tvarkytis,
gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų priežiūroje.
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės:
Villa M a r i a , P . O. B o x 155.
Thompson, C t 06277.

35 metų vaikinas ieško buto
ar kambario su atskiru
įėjimu ir virtuvės privilegija.
Siūlyti tel. 708-974-2327.

773-935-M72
708-901-9343 pgr.
PnuBtt@aol.com F.-nuil
GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių
formas. (Accounting Tax
Services). Pageidaujant,
atvyksta į namus.

5637 W. BELM0NTAVE.,
CHICAGO, L 60634.
TEL. 773-237-4747.

8900 SOŲIU ARCHFJI ROAD. VffliHCtv SPRINGS, ILLUOIS T a . 708.839.1000

Pf^YrrV trTafcff - tinka įvairioms

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

AafOĮKOOfti
60 iki 1C3 svečių

^^Nt*lngaliK.t«NakrYJyiarljo«S«a«riml»
«•»
organizuoja ir priveda stovykla*
# •
•Neringos- įtovykijvietafr Vermorrta

MIGUJKALBA UETVVIŲKHJfeį
*Ql2
birželio 30- liepos 4 d.d. -šeimoms su mažais vaikučiais
rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų
INFORMACIJA - REOttTRAOiAJ

$98.00

L

12A-12 k g 10A-10 k g

1. Jautienos išpjova
2. Kiaulienos kumpis
3. Kiaulienos šoninė
4. Kiaulienos išpjova
5. Lašiniai „Naminiai"
6. Dešros: Šalto rūkymo
7. Dešrelės: Karšto rūkymo

2kg
2 kg
lkg
lkg
lkg
3 kg
2 kg
12 kg
26.4 lbs

V.likjIT.

$70.00
8A-8 k g

2kg
lkg
lkg
lkg
lkg
2 kg
2 kg
10 kg
22 lbs

lkg
lkg
lkg
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lkg
2 kg
2kg
8 kg
17.6 lbs

Siun
įuntinys bus pristatytas i namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos
Čeki
!ekius rašyti: DS Enfineering, Inc. TJZsaktymai priimami telefonu, faksu
arba paitu.
DS ENGINEERING, INC. TeL 830-257-2034
12421 ARCHER AVE„ LEMONT, IL 60439 Fa*. S30-267-5S62

Travcl Company anticipating representation agreement with

Airlines
Seeks highly motivated individual agent vvith at least two-three years
experience in the travei business. Knovvlcdge of
S A B R E or WorldSpan or Gabriel required.
Mušt speak Lithuanian and English fluently.

KMIEC*KREA(.TOR8
7922 S-Ptfasto Rd.
, 4365 SArchsr Avs.

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

Realnmrtf^jhsj

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

Skambinkite 815-723-7650.

BUDRAIČIUI
Bu*. 773.5S5-41SS Pager 3t2-3*M3t7
F u T73-5SS-3«*7

Aootnt
Homflflndors

$355 j mėn. + „security"

• •

SttlttM
22516 550 svečių

CARE GIVERS NEEDED!
English is requuired, experience and medical background.
Salary $85-$150 per day. Jobs
are in South VVisconsin, Pls.
Call 262-763-2615.
leikomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., td. 708452-2110.

SIŪLOME DARBUS!

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

,

•

Eiuutuymcut Agcncy

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 SL,
Oak U w n , FL 60453.
Tel. Raštinė 708-424-4425.

-800-449-MA5
TIKRAS K A I M I E T I Š K A S
SŪRIS P A G A M I N T A S
TRADICINIU B O D U !
ANDRULIO Seimą Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius.
Turime ją įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos.
sūriai su kmynais, ąu „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje.
sr^*^zVy*
Galite užsisakyti ir telefonu:
616-462-3301
arba per world wide web:
M*ctut«n Farm a»e*c iMry.iK
www andrulischeese.com
4293 Miikno*. FOMIUSS. MI 49410

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

Peria-atjstotne,
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas ir
šiukSles j sąvartyną.
Tel. 630-964-5898 arba
mobilus 630-814-7114.
STASYS ŠAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir ii lauko,
popieriuoja kambarių sienas.

MIGUNAS TV
GE/RCA

ATSTOVYBĖ

2346 W 691h Stresjt
Tel.: 773-776-1486

MARQUE1TE
PHOTO
SUPPLY

Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
TeL 773-927-9107.

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių

,Jay-away"

liekame visus foto

planu.

At

laboratorijos

Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.;

Povt

SALAMANCA
Voieansll
7734S0-M78
Pager
773-2se-3404
CdLteL
436^šee-59n

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

darbus.

9mat rsšmte*• mm of Havartl. m*m « v Uroa.
Tm bformmHtm cattūmgT>iMmmct

ASTA T.MIKUNAS
Protsstonakat ir tąžirsngaj pstsmauja
Įvairių nuosavybių ptrtcime ir psrdavima
missls Ir prisirssstiuoM

AUDRIUS MIKULIS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

ils t o LITHUANIA
fronv$0.21

9201S.Cfcsro
Os* Lawn, Ikrais 60453
Dussissi fTOS) 4234)111
VoesMsš (708) 233^374
Fsx (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
RSS. 708-423-0443

T d . 773-736-7900

IR MĖGĖJAMS

.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mesoa perdirbimo įmonė
Šiauliuose, naudoja vokiškos fsmybo* masinas, produktu* gamina ii
aukščiausio* kokybe* mėsos, patikrinto* Veterinarijos tarnybos skyriaus

Please apply in confidence and fax rcsume to
(312) 822 0048

KHIONES

7 n a k t y j Orl.m<l<.

$85.00

••

350 N. Clark, Chicago, D 60610
Tel. 312-644-7750
K e p y k l o s produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

iftj

KELIONFS

„INDUSTRINĖS PARAMOS S Ą J U N G A AMERIKOJE''
D?SA I N T E R N A T I O N A L
siūlo jiiurų giminėms ir draugams Lietuvoje
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinki n j

125 iki 176 svečių
•••

KAVINE

BAKEPORMCJ

Automobiliai
Ieškote - nupirksime
Patekote į avariją ar
sugedo auto. - suremootoasiine.
Norite išsiųsti į Lietuvą
-išstosime

TeL 773-778-1451

K E P Y K L A IR DELIKATESAI

IMMIMMMil
Hepos 9-23 d.d vaikams 10-16 metų
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų -f
£
liepos 23-29 Ad-vakams 13-16 metų » * © » •
liepos X - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

• Pensininkams nuolaida

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl.

6 2 1 6 W . A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638
T e l . 773-581-8500
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai
• V e s t u v i n i a i ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• S i u n č i a m e m ū s ų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

2000I

> Greitas ir sąžiningas pssamavirnas

Realty Groop Inc.
6602S.PulasURd.
Chkasjo.IL 60629

Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .
100 iki 136 svečių

Darius, arba Lietuvoje 011-37089-65-354 Andrius.

VELYKINE DOVANA

progom*

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

Ieškome biznio partnerių gyv.
namų
statybai
Lietuvoje,
Klaipėdoje. Ž e m ė patogioje
susisiekimui vietoje — tik 10
min. nuo jūros. Puikios galimybės
plėtrai. Tel. JAV: 614-882-7922

kreiptis į Daną Gajauskaite:
66 Salisbury Rd. VVatertoan UA 02472
617-9234583 neringai@yahoo.oom

NILES OFFICE
9509 N.MELVVAUKEE
AVE., NILES, JL 60714.
TEL. 847-581-9800.

AMBSt COMSTssVCnOM Co.
Dengiami stogai, kalamas ,*iding",
atlipami cemento, .^umbing" bei
kitii namų remonto darbai.
, JJcensed, insured, bonded"
Skambinti Wšįsn\
teLT73-7«7-1929.

G.L.Quality Body Shop

Išnuomojamas 4 kamb., 2 mieg.
bt. antrame aukšte vienam arba
dviem vyr. amž. asmenims. 73 St.
ir S. Whipple apyl. Tel. 708-4301934 lietuviškai, 773-476-7198
angliškai arba lenkiškai.

^HERUICOS" STOVYKLOS

• S-Benetk. tel. 630-241-1912.%

IMJm.

irrssjsss 4tit
RIMAS L.STANKUS

> Perkame ir parduodame namus

CHICAGO, IL 60638
TEL. 773-788-1000.

Vdkktnuo

(nems sai - N M

> Nuosavybių įkainavimas veltui

S I AŠYS
C ONSIKUC
//O/V
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; 'skings*.
•soffits". "decfcs*, "gutters", plokšti
ir 'shingle* stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudūną.

$385
$3857109 W ARCHER AVE

5150W. BELM0NTAVE.,
CHICAGO, 1 6 0 6 4 1 .
TEL. 773-685-2020.

Nerūkantis pensininkas
ieško kambario prie šeimos
95 ir Kedzie apyl.
TeL 773-472-1249.
Skambinti po 8 vai. vakaro.

32OB1/2WMt0ah8tTMt
T«L(70S)4a44»64
(773)581-8664

TEL. 773-838-8888.

9365

tuiir <t«' tojtotmt M OĮ.Ot.00
liimvmt 1 jkM—aa 01.3100

K a u n e p a r d u o d a m a s labai
gerai įrengtas
4 kambarių butas.
Kreiptis tel. 773-776-8261.

Agentas Fnr* Zsposs k 0 * Mgr. Aukss
S. Kans kata Istoriškai.
FRANKZAPOUS

$385
$385
$885 5058 S. ARCHER AVE.,
$385 CHICAGO, JL 60632.

RE/MAX

REM.T0RS
E(TM«2S71SJ

IR GYVYBE8 DRAUDIMAS.

O U T O F STATĘ
TEL. 1-800-342-5315

PAVASARIO KAINOS

*

IfT

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

7DTSOTrTTOmWTO

ALWAYS WITH FLOWERS

Gėlės visoms progoms!

S K E L B I M A I

seitd,

8 v.r.-4 v.p.p.;

sekmd.

uidaryta. Antrad. ir trecd. su

Kokybiškai atUekame malas fadtdelhts namų vidaus darbus:
dedame gipso seneles, dažome,
klojame plyteles, įrengiame
rūsius Skambinti Vladui,
ULuhrs^-?ag,
I
MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

sikalbėsite lietuviikai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998
Perkate antotnobti?
Turite kredito rjrublerrrų?
Ners kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KĄ tik stvykot į J A V
Ncprebtetna!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
GaIMte s t o n i vaire J
(636)207 2748

ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada ii accepong applicants for

PcrmaBent ReaMence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in imfmgrihon to
Canada
www.immigration-service.com
I LIETUVĄ. LATVUA BEI UMtAINĄ
M*-ESTU/V 25«.L£NKU\ 17«-MASKVA

PARDUODAME TELEFONU KORTELES
DĖL IŠSAMESNES INFORMACIJOS.
TEL ISSS-61V2I4S KVIESTI ERIKĄ

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona ŠmulkStienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, ūlinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436^906

KAI ELEKTRA NEVEIKIA...
•
Dažnai nekreipiame dėmesio į kasdieninius patogumus,
kaip elektrą, dujas, vandenį ir
pan. Atrodo, kad tie dalykai
visada buvo ir bus, ir nereikia
rūpintis. Niekada nepagalvojame, kad gali kas nors atsitikti ir tų patogumų neturėsiine. Visi gerai prisimename praėjusių kelių metų vasaros karščius, kada kai kurio8e Čikagos dalyse nutrūko
elektros tiekimas — sustojo
šaldymo, vėsinimo sistemos,
šaldytuvai, TV aparatai, keltuvai, daugiaaukščiuose namuose nebuvo vandens, nes
vanduo pumpuojamas, naudojant elektros jėgą. O prieš dvejus metus žiemą buvo nutrūkęs elektros tiekimas, ir vėl
bėda, nebuvo šilumos. Elek
tros tiekėjai labai stropiai vis
ką tikrina ir taiso — keičia se
nas dalis, kad, atėjus vasaros
karščiams, nebūtų tokių bėdų,
kaip buvo, bet bendrovės atstovai to visiškai negarantuo
ja, tik žada greitesnį sutaisymą... Šitoks elektros srovės
nutraukimas ypač jaučiamas
žmonių, gyvenančių dideliuose
.daugiabučiuose namuose. Iš
vengti elektros sutrikimų ne
galima, bet galima tiems atvejam» geriau pasiruošti ir juos
lengviau pergyventi.
Čia keletas patarimų, kad
tie elektros srovės sutrikimai
nebūtų per daug nemalonūs.
Įsigykite baterinių šviestuvų, ir
ir išdėliokite juos įvairiuose kambariuose, kad, rei
kalui esant, galėtumėte jais
greitai pasinaudoti. Šviestu
vai yra geriau- ir saugiau, ne
gu žvakės ir degtukai. Turė
kite ir atsarginių baterijų.
Įsigykite baterinį ar ranka
prisukamą laikrodį. Yra gerai
įsitaisyti bute bateriją varo
mas „spotlights". Jos yra pa
našios į „emergency lights",
kurios užsidega, kada užgęsta,
šviesa. įsigykite ir vandens
buteliuose atsargai, kad už
tektų kelioms dienoms. Turė
kite baterijinį radijo aparatą,
kad galėtumėte žinoti, kas de-

tas ilgiau išsilaikytų. Jei yra
pakankamai šalta lauke (žie
mą) padėkite maistą pvz., bal
kone. Tačiau turėkite galvoje,
kad per daug šalta tempe
ratūra gali sugadinti maistą,
kuris laikomas ne šaldiklyje, o
paprastame šaldytuve.
Jei temperatūra lauke yra
žemiau 0 laipsnių, truputį
atidarykite virtuvės a r prau
syklos čiaupus, kad vanduo
galėtų lašėti. Tai apsaugos
vandens vamzdžius nuo už
šalimo ir sprogimo. J e i vir
tuvės kriauklė yra prie lau
kinės sienos, atidarykite apa
tines spintelės duris, kad
vandens vamzdžiai gautų dau
giau šilumos ir neužšaltų.
Jei nusprendžiate miegoti
neapšildytame bute, apsiklo
kite keliais šiltais apklotais.
Kada reikia apleisti butą,
nesant elektros srovės? Tai
priklauso nuo atskiro žmo
gaus apsisprendimo, nors kar
tais miestas a r daugiabučio
namo tvakytojas jums liepia
apleisti pastatą. Jei gyvenate

dasi jūsų mieste. Jei turite
tiktai bevielį telefoną (cordless
phone), įsigykite atsarginį
(backup hardwire phone>, nes
bevieliui reikia elektros,
Jei gyvenate dideliame daugiabučiame name paprašykite
to namo tvarkytoją, kad patikrintų atsargines šviesas, ir,
reikalui esant, jos veiktų,
Jeigu reikia iš daugiaaukščio, daugiabučio namo
pasitraukti, planuokite, kad
jums reikės naudotis tik laiptais. Nenaudokite keltuvo, nes
jis gali sustoti tarp aukštų,
kai mieste neveikia elektra. O
jeigu jūsų išėjimas ar išėjimai
yra elektroniniai kontroliuojami, žinokite būdą, kaip tai
apeiti. Jei atsitinka, kad elek
tros nėra (eleetrie blackout),
sužinokite gyvenamos vietos
padėtį naudodami baterinį radiją, arba skambindami elektros įstaigai. Jei bus pranešta,
kad elektros nebus tik kokią
valandą, nurimkite, ateileiskite ir palaukite, kol ji atsiras.
O jei yra žinoma, kiek laiko, ir
kad ilgesnį laiką elektros ne
bus, jūs galite žiemos metu su
taupyti šilumą bute, uždaryti
langus, uždenkite juos užuo
laidomis, ar kitomis langų
dengimo priemonėmis, kad
šiluma kuo ilgiau neišgaruotų.
Kai pradeda darytis vėsu, renkitės atitinkamai šilčiau, keliais sluoksniais drabužių. Jei
bute yra.židinys, kūrenamas
malkomis ar dujomis, galite
juo pasinaudoti.
Vasaros metu darykite
viską, kad butą išlaikytumėte
kuo vėsiau ir langus atidary
kite tik, kai lauke atvėsta.
Uždengti langai sulaiko šilu
mą.
Kai nėra elektros, ar tai
būtų žiemą, ar vasarą, kuo
rečiau darinėkite šaldytuvą.
Juo rečiau ji atsidarysite, tuo
ilgiau jame išsilaikys šaltis.
Jei elektros nėra ilgesnį laiką,
įdėkite maistą į specialias,
temperatūros nepraleidžian
čias dėžes (cooler), į jas galite,
jei turite, įdėti ledų, kad mais-

viršutiniuose pastato aukš
tuose, atminkite, kad nulipant
daug aukštų, vėl reikės už
lipti, o tai gali boti sunku silp
niems ypač vyresniesiems.
Jeigu reikia pagalbos, ap
leidžiant butą, paskambinkite
ugniagesiams, jie visada mie
lai padės. Jeigu atsitinka taip,
kad nėra elektros, nekriskite į
paniką, po kiek laiko ji atsiras
— jos laidus sutaisys, vėl
turėsime elektrą ir visus gyve
nimo patogumus.
Atminkite, senais laikais
Lietuvoje, ir Amerikoje, kaime
žmonės neturėjo elektros, ir
gyveno. O šiais laikais bet
koks sutrikimas, bet koks ne
patogumas ir mums atrodo,
kad jau pasaulio galas
Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos.
• Nemunaitis.
Sausio 30 d.
Nemunaičio parapijos klebono
kun. V. Rudzinsko artėjančio
40-mecio ir kunigystės 15 me
tų sukakties proga prisiminta

jo kūryba. Renginys prasidėjo
šv. Mišiomis, kurias kartu su
klebonu V. Rudzinsku koncelebravo Rudaminos parapijos
klebonas kun. V. Striokas.
Giedojo Rudaminos parapijos
choras. Kunigą sveikino Aly
taus apskrities viršininkas I.
Aleškevičius, Alytaus rajono
meras A. Vrubliauskas bei vi
cemeras V. Gudukas, Alytaus
rajono savivaldybės Kultūros
skyriaus vedėjas A. Čižauskas
ir kiti. Kultūros namuose
kleboną sveikino jo kūrybos
vertintojai, ne tik parapijie
čiai, bet ir svečiai.
• Šiauliai. Vasario 11 d.
vysk. E. Bartulis lankėsi
Šiaulių centrinėje ligoninėje.
Su ligoninės vyr. gydytoju R.
Simaičiu vyskupas aptarė me
dikų problemas, aplankė li
gonius palatose Ligoninės ko
plyčioje vyskupas aukojo šv.
Mišias, kurių metu kalbėjo
apie kančią, sujungtą su Kris
taus atperkamąja kančia, ir
apie jos prasmingumą.

Pranešame
draugams
ir
pažįstamiems, kad Amžinybėn
iškeliavo

IRA G. MARKS
Janinos Monkutės Marks vyras,
Danieliaus, Petro ir Paul tėvas,
Sigito
Nagio patėvis. J o
paminėjimas ir pagerbimas įvyks
š. m. kovo 23 d., ketvirtadienį,
11:00 vai. ryto Chicago Sinai Tem
ple, 15 West Delaware, Chicago, IL
60610.
Nuliūdusi žmona ir šeimos
nariai.

-*-•-
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A.tA.

lt makes a vvorki of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.

Gyveno Čikagoje, Archer Heights apylinkėje. Mirė
2000 m. kovo 15 d. 12 vai. dienos, sulaukusi 81 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: vyras Benedict Jurėnas, sūnūs dr.
Albert C. Jurėnas, marti Donna, gyv. Jensen Beach,
FL, ir Edmund A. Jurėnas, marti Sally, gyv. Bath
Maine; anūkai Michael Jurėnas ir Jennifer Jacobs;
proanūkas Evan Jacobs; brolis Anthony Stancik.
Velionė pašarvota sekmadieni, kovo 19 d. nuo 3 iki
9 vai. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330
S. California Ave.
Laidotuvės pirmadieni, kovo 20 d. Iš laidojimo namų
Velionė bus nulydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
atnašaujamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a.
Stella bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

you fly Business Class

trip travel to Lithuania

or Economy Oass, you can be

easier and more convenient

sure our service will be worid-class,

than SAS. From Chicago. we
offer daily service to Vilnius with

anc wii! allovv you to amve rested and

just one hassle-free eonneetion

re'reshed - all for a reasonable fare.

through Stockholm. Our 4:30 p.m

_'F'nd out what a vvorkJ of difference

departure ojies you a retewd morrt-

į%AS can make for you r next trip.

ing amval for business or pleasure.

Just cali your Travel Agent or SAS

When you're ready to return. you'H

yt 1-800-221-2350. For more infor

enjoy same-day travel back to

.sfljation and special offers, visit

Chicago through our Copenhagen
RgM*

WBWI

SK946
SK»4

CMogo
StocMMJui
VMuS

SK743
SK943

STELLA JURĖNAS

.tub. And whether

No one makes round-

GRBRRJIBJM

JSur website at www.flysas.com.

-*—r

Departure Time

ArvfejJ Tin*e

StocNhoftn

4:30 pm

?40am*l

VMut

9-20 am+1

1030 a m + 1

Copenhage-

12:45 om

2!5pm

3:40 prr.

5:40 pm

Otago

Nuliūdę: vyras, sūnūs, marčios, anūkai ir
proanūkas.

*.

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

t
.1

LUKAS
ŠOLIUNAS
GRACE TRAVEL AGE«CY.
seifo INC.. DBA

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

SHIP TO t H O H t TRAVEL

mmrm

1977 m. gruodžio 27 d. —
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HICKORY HTT.T.S, 9236 S. ROBERTO ROAD

M T E S T I N N C A R I t t E A M O N T M I C O f T A C R U I S E LINES (VICTORIA)

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
I T I H I R A I nr

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
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Sun 1/07 F T . L A U D E R D A L E

ALLPHONES

1-708-430-5700

8 OOam 700cn

Mon 1/08 K E Y W E 8 T

8:00«m 1 OOp-n

Tu«» 1/09 P L A Y A D E L C A R M E N

Sff CucmrtĄ

Tuet 1/09 C O Z U M E L , M E X I C O

8 0 0 a m 7:00p^|.

Wed

PETKUS & SON

1/10 A f S e a

Thur«1/11 O C K O R I O t , J A M A I C A 8 OOam 5:30p*

FUNERAL DIRECTORS

Fri

MARQUETTE PARK 2633 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 36 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (4 DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES

Sun 1/14 F T . L A U D E R D A L E

1/12 O R A N D C A Y M A N

8 OOam 5:00c*

Sat 1/13 A t » » «

Airis

fton

Oiaambark

CATKORY

R A T I S Ptm

M»ION

(DOUBLE OCCUPANCY)

ln»W»
S 51900
Cat 1 or 2
568 00
Cat 3 to 6
OatsM*
Cat 7 to 9
669 00
Cat 10
(Oc«anview)
749.00
Cat 11
(Ocaanvia* Daluxe).
749.00
3rd & 4th Pa»»eng«ror ChikJ
199.00
PortCnargaa
134 75
Insurance (optionai)
92 00
(SINGLE OCCUPANCY)
Single Imide Guarantee
778.50
Slngle Outside Guarantee
$1003 50

moat m-ajor U S ctti«««nd Canacto ąt anaddtttonal co«t.
%WM p — p o r t s a— naqu*r»d.
FOft O U R O R O U F O N L Y
kantf tturt w H I play *or 8 nffjhtel
i d a R M T s w l l l b « « w i r d 9 R a prfc
Utthumntmn dlnrmrf

C H I C A G O 1-77S-47C-SM5

NATIONWIDE TOLL PREB (Mnokaautt) T*L 1400-994V7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

D I R O S I T - $299.99 • • ' partoii d u * at thna of boektng
f m AL F A Y M t N T Oatoftar 10. 2000

SUVKES AVAJLABU AT OTHER

P L E A S E CONTACT U S AT:

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATrONS

8 6 1 ) 6 2 6 - 1 1 1 8 dk*ct
fax
toNfrM

! 8 6 11))672869--17 41 84 80

CICERO, 1424 S. 90 AVENUE

Travel Aguncy. Inc.
1201 U S Hkflhvvay Ona). Sutt* 31
m B C M K * . Florida 33408

WESTCHESTER, 10801 W. CERMAK

CHICAGO, 6001 BELMONT

ALLPHONES
1 •700-652-5245

DRAUGAS, 2000 m. kovo 18 d., šeštadienis

LITHUANIAN EXTRAVAGANZA

i
ftta

Šv. Mišios už mūsų vienintelį Brolį ir Sūnų
aukojamos Čikagoje. St Clement parapijos
bažnyčioje, 642 W. Deming St. š. m. balandžio 4 d.,
antradienį, 9 vai. ryto ir Leipalingio parapijos
bažnyčioje balandžio 2 d.
Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje
už jo sielą.
Sesuo Mikah
Tėvai — Francine ir J o n a s Šoliunai

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

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

1-773-523-0440
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA
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•
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DRAUGAS, 2000 m. kovo 18 d., šeštadienis

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

Pranešame, kad ilgametis
„Draugo" skaitytojas Juozas
Laukaitis mirė šių metų kovo
10 dieną.
Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", kovo 22 d.,
trečiadieni, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo
„Lietuvos miesteliai"-„Švėkšna". Jeigu neteko to miestelio
aplankyti asmeniškai, pasi
vaikščioti apylinkėse, tai da
bar gera proga susipažinti su
Švėkšnos įsikūrimu, apylinkė
mis ir gyventojais, kurie prisi
dėjo, kad Švėkšnos miestelio
vardas būtų minimas žemėla
pyje. Visi maloniai kviečiami
ir laukiami įdomiai praleisti
laiką. Kaip ir įprasta, bus ben
dri pietūs. Atvykite!
Kaunietis Mindaugas Ka
valiauskas yra vienas iš lie
tuvių jaunosios kartos foto
grafų, kuris turėjo laimę su
rengti savo asmeninę parodą
Paryžiuje. Ji buvo išstatyta
Paryžiaus centre įsikūrusioje
„Pont NeuF galerijoje praėju
siais metais. Šią mūsiškio pa
rodą atidarė Prancūzijos pre
zidento Jacąues Chirac žmona
Bernadeta, dalyvaujant ki
tiems žymiems svečiams. Mū
siškio vardas tada nuskam
bėjo po visą Prancūziją. Kovo
24 d. ir Čikagos lietuviai galės
susipažinti su Mindaugo dar
bais, nes tą vakarą jo fotoparoda bus atidaryta Čiurlionio
galerijoje. Ji tęsis du savait
galius.
Jūsų talkos reikia, kad į
talpintuvą sudėtume dėžes su
rūbais ir žaislais šeštadienį,
kovo 25 d., 9:30 v.r. Lemonte
PLG prie Bočių menės. Vi
siems talkininkams bus dė
kingi Lietuvos vaikučiai ir
„Saulutė".

Solistų — Vladimiro Prud
nikovo ir Juditos Leitaitės bei
akompaniatorės Nijolės Raly
tės koncertai JAV LB apylin
kėse jau įvyko St. Petersburge, Seattle ir Omahoje su di
džiausiu pasisekimu. LB Kul
tūros taryba gauna padėkas
už tokio aukšto lygio suorgani
zuotus koncertus. Primename,
kad Čikagoje jų koncertai
įvyks kovo 26 d., sekmadienį,
3 vai. p.p. Jaunimo centre.
Nuoširdžiai kviečiama visuo
menė nepraleisti progos, daly
vauti koncerte. Bilietus prašo
ma įsigyti „Seklyčioje".
ALTo Čikagos skyriaus
valdybos ir tarybos posėdis
šaukiamas kovo 21 d., antra
dienį, 12 vai. ALTo centro pa
talpose Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.) Atskiri pakvietimai
nebus siunčiami. Visi kviečia
mi dalyvauti, nes yra svarbių
reikalų aptarti.
Lietuvos Vyčių 112 kuopos
pirmas susirinkimas šiais
naujaisiais 2000-aisiais me
tais vyks kovo 21d., antradie
nį, 7:30 val.v. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje pri
simenant šv. Kazimierą. Susi
rinkime nusipelniusiems na
riams bus įteikti I ir II pakėli
mo laipsniai. Kviečiami daly
vauti visi kuopos nariai ir jų
svečiai. Po susirinkimo bus
vaišės ir pabendravimas.
Antanas ir Danutė Bobe
liai, gyvenantys Massapeąua
Park, NY, Draugo fondo pa
vasario vajui atsiuntė 200
dol., pasiekdami tūkstantinę
ir tapdami Draugo fondo gar
bės nariais. Sveikiname nau
jus garbės narius ir dėkojame
už paramą „piramidės" užbai
gimui.

DRAUGO

FONDAS

4 5 4 5 VVEST 63rd STREET
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

PIRAMIDĖS VIRŠŪNĘ BESTATANT
Kopiant į aukštą kalną,
paskutiniai žingsniai visada
būna sunkiausi jau pavargu
sioms kojoms. Tačiau kelio
užbaigimo džiaugsmas, viršū
nės pasiekimas, jau netoli nuo
jos esant, suteikia naujų jėgų
ir naujo entuziazmo, kad pra
dėtas žygis būtų užbaigtas.
Per šešerius metus statytos
Draugo fondo „piramidės" vir
šūnė jau nebe toli. Sėkmingas
šių metų Draugo fondo lėšų
telkimo vajus „piramidę" už
baigs. Tik artinantis į viršūnę,
pavargusioms kojoms reikia
naujų jėgų. Bebaigiant sutelk
ti milijoninį kapitalą Draugo
fonde, reikia dar kartą paju
dinti žemę. Dar kartą visiems
„Draugo" skaitytojams, vi
siems Draugo fondo nariams,
garbės nariams ir rėmėjams
reikia atsiliepti į DF pavasa
rio vajaus laiškus, su kiek gali
ma didesniu čekiu, ir Draugo
fondo piramidės viršūnė bus
pasiekta. Turint milijono dole
rių kapitalą Draugo fonde, to
limesnė dienraščio „Draugo"
leidyba finansiškai bus už
tikrinta, nekeliant prenume
ratos mokesčio, dienraščio lei
dime tęsiant svetingoje tėvų
marijonų pastogėje.
Bebaigiant Draugo fondo
..piramidę" labai norėtųsi su
laukti paramos iš mūsų orga
nizacijų, jų vadovų, nes be
„Draugo" puslapiuose skelbia
mo? organizacinės veiklos, in
formacijos, tarpusavio ryšio
mūsų organizacijų veikla būtų
suparalyžiuota. Suparalyžiuo
tas būtų ir lietuvybės iš
laikymas išeivijoje bei teikia
ma parama Lietuvai, kuri
įprasmina mūsų buitį, darbus
t

ir Draugo fondo „piramidės"
statybą.
Pavasario vajaus įnašai
Su 1,000 dolerių:
Patricia Kamarauskas, gar
bės narė, iš viso 2,400 dol.,
Brookfield, IL.
Su 300-250 dolerių:
Janina Cukurienė, garbės
narė, iš viso 1.100 dol., Chicago.IL.
Ona Puzinauskienė, garbės
narė, a.a. Zenono Puzinausko
atminimui, iš viso 2,250 dol.,
River Forest, IL.
Su 200 dolerių:
Boleslovas ir Elena Novickiai, garbės nariai, iš viso
1,005 dol., Westmont, IL.
Benediktas ir Vita Ngverauskai, garbės nariai, iš vi
so 1,000 dol., SterlingHts. MI.
Juozas Vitas, iš viso 200
dol., Tillsonburg, Ont. Canada.
Dr. Nellie ir Gerardas Juškėnai, garbės nariai, iš viso
2,800 dol., Cleveland, OH.
Leokadija Pačkauskas, gar
bės narė, iš viso 1,600 dol.,
Leland, NC.
Su 100 dolerių:
Dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, garbės nariai,
iš viso 2,300 dol., Lansing, MI.
N.N., garbės narė, iš viso
1,700 dol., Quincy, IL.
N.N., garbės nariai, iš viso
1,200 dol., Gurnee, IL.
N.N., garbės narys, iš viso
1,200 dol., Chicago, IL
Saulius ir Lina Anužiai, iš
viso 200 dol., Lansing, MI.
Eugenija Minkūnas, iš viso
500 dol., Manhasset, N.Y.
Marija Jasiulevičius, iš viso
300 dol.. Cicero, IL.
Severinas ir Lucia Krutu-

Stase Laniauskienė, gyve
nanti Euclid, OH, pavasario
vajaus proga užbaigė tūks
tantinę Draugo fonde ir tapogarbės nare. Sveikiname
naują garbės nare ir dėkodami
džiaugiamės jos pastangomis
prisidedant prie milijono už
baigimo Draugo fonde.

KREIPIAMĖS
Į LIETUVIŲ FONDO NARIUS
Didžia Gerbiami Lietuvių Fondo j

Lietuviu Fondas, jo kūrėjų noru, tapo artimai sunitas su JAV Lietuvį Bendruomene idėjiniu
irteisiniupožiūriu. Pagal tebegaliojaačius Lietuvių Fondo įstatus / JAV LB Tarybos patvirtintu*
1962 m kovo 14 d. /, Lietuviu Fondas ir JAV LB skiria po tris atstovus į LF Febo drintvmo
komisiją, o JAV LB Taryba tvirtina gyveninio bei laiko iššauktus LF įstatu]
SBtmlbtmnmt
Ant Gaiuušis teigia, jog JAV LB Tarybos teisė tvirtinti Lietuvių Fondo
Fondo podėlį visuomenėjeirkėlu juo pasitikėjimą..", o fmrnaKtmu V
• BALTIC MONUMKNTB,
LFptatuosefeisintąbendriulmhimiimąjrttpmvaamęs "gyvuoja rysiu', m.~mes Lietuvių Fa
1108 AmberDrive, Lemont, IL,
yrame kas kuo, kaip tik gyva ir isumuįumi Liemenę Bendruouum it ssrafun įjĮja "/AM ^
60439. Prie pat PL Centro. T e l
iš leidinio LIETUVIŲ FONDAS, 19»3m
630-2434446. Leonidą ir Gedi
1999 m. balandžio 24 d įvykusiame Lietuvių Fondo suvažiavime nariai priešai Lietuviu
minas Kazėnai. Visų rūšių
Fondo Tarybos pasiūlytus LF įstatų paragrafų # 10,16 ir 17 pakeitimus. Po i
p a m m l r l a i *4»mjflUSTOe
frairu^
raštu bei žodžiu tarp LF ir JAV L3 Tarybos Prezidiumo, im. sausio 15 d 1
geriausiomis sąlygomis. Pa
pateikti JAV LB XV-sios Tarybos tvirtinimui. Santyki* 2:1 JAVLB i
geidaujant atvykstame į na
priei įstatų pakeitimus. Balsavime, JAV LB Taryba pritars buvusių JAV LB Krašto valdybos
mus.
pirmininkų Vytauto Vbkrto, JvozoGailos, AlgimantoGeOo, Vytauto Katkaus ir Vyto AšaciOutbd
• A. a. Antano Janonio
dabartinės krašto valdybos pirmininkės Beginąs NaruSienėt pasirašytam 2000 m. sausio 14 d
atminimą
pagerbdami, au
pareiškimui rekomenduojančiam JAV LB Tarybai nepritarti / atmesti LF įstatų ajslasslamk Prie
koja
Lietuvos
vaikams-naiminėta pareiškimo buvo prijungto detafi tuv. KV pmn Broniaus Nsiaio penios
7
laidams
$50
A.
K.
Eidukoniai,
trūkumų analyze ir V Kutkaus paasakymas dėl svarbos U rnlmnųtaisyklm paryškinti. JAVLB
V.
Graužinis;
$40
J. RimauamumumapmaMUmmuuuudųrmamm
vičienė. Ii viso $140. Reiikiame
trūkstama išdirbtų detalių kaip sau vykdoma "tiesioginis baUmvimas', tmp pat esama
užuojautą velionio artimie
nevienodumų įsMų terminologijoje, kiek tai Imom Sėtuvių ir antfųkalkas. Buvo atlyta, kad siems, o aukotojams dėkojame!
Lietuvių Fondo Taryba hei idcBSBS T SMUBm\ Fn*win BBaafiaaJBBsl v«mfrtt*UpaaritĖ"*? Hwi«—y dtT
„Lietuvos NaJUiėių globos"
karto persvarstytų iš esmės JAV LB Krašto valdybos pirmninkų pareiškimas karta w B.Naaao
komitetas, 2711 Weet 71 Str n
ir VKutkaus specifiniais komentarais buvo išspausdinti Draugo 2000 m. vasario 3 d laidoje.
Chicago, J i 60629.
Būtina pastebėti, kad skatindamas JAV LB Tarybos narius nepritarti 1999 m. LF suvažiavime
priimtiems įstatų pakeitimams, JAV LB Krašto valdybos pirmininkų pareiškimu reiškė vfltį, kad
• Neringos Nekraiiuiea
"...Lietuvių Fondo vadovybė supras JAV LB-nės vtsmomemrnępareigą urtnumumm
ir Laimos Lapkauskaitės
pusisakymus priims kaip geros valios uorę bendrai ieškoti tikslesnių spnudbnųLF
koncertas su Dalios Gedvi
balsavimo pažymėjimų/proxy/namdojbno klausime. VHiamts, kad m tkmttnis LF tr lienės vadovaujamu vaikų an
sambliu bus sokiaanlafiL sjeJAV LB vadovybių bendradarbiavimas šuto klausimu labai pmi&ų ttiMtiŠ)*
guiės 28 d , 3 vaL p.pw Jau-"
nepasitiksimo užuomazgas. Per 37-rius metus vykęs glaudus JAV LB ir Lietuvių
niaso centre. Visuomene, įs
FouuovaaovyHųbeHdrmdarbuvnmvuteislM
*
Deja, LF Tarybos pirm. Algirdas Ostis ir LF Valdybos pmtL?(r^lssK}hM nesiteikė ieškoti ahem kaitant vaikus, tėvus ir senelius
kviečia „Saulutė", Lietuvos
institucijom priimtino įstatų pakeitimo sprendimų. Š.m. vasario 23 d. lietuvių Fondo narams
vaikų globos barelis. Jūsų auka
iiauntinėtame pareiškime jie ryžosi teigti, kad "...JAV LB-uis vadovybė yra nusiteikusi prieš
— alkanų vaikų paramai!
daugiau teisių Jums /LF nariams/ sulakime,.. * Pamikime jie sittė sriraarlaasg Hunui y
• P r i e i užsisakydami
Fondonarių suvanavimeLF-do putųpakersimus įgyvendinubeJAVLu^vių Bendruomenės
paminklą aplankykite St.
Tarybos pritarimo, LF nariams užpakeitimus balsuojant m 75% baisepersvara.
Casfanir Memorialą, 3214 W.
Tenka apgailestauti, kad Lietuvių Fondo pirmininkąi pasirinko konfrontacijos priemonę, o ne
l l l t h St. Turime dideli pasi
siūlymą dar kartą iš esmės tienogmic balsavimo" klausimą suvažiavime apsvarstyti, išdirbu'
rinkimą: matysite granito
korespondencinio kandidatų statymo ir balsavimo taisykles, suderinti įstatų terminolomją «mj)ų ir spalvą, dydj ir t.t. Gaminame
lietuvių kalbose, kaip dera ilgametei sėkringai veilriančiai I i ^
Argi įsaku
paminklus mūsų dirbtuvėje
tikę 37-rius metus privalo būti keičiami lyg ir prievartos badu?
pagal jūsų pageidavimą, brė
Mes, žemiau pasirašę LB įdėjęs puoselėtojai ir LFpilnateisiai nariai, pastsakimt už gumulų žinius. Priei pastatant pamin
Lietuvių Fondoir JA VLietuvių Bendruomenės bmdrmlm bisvimą, tokįkmpjįprmmatčLietuvių klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip
Fondo kūrėjai. Pasisakome prieš "jėgos politika", kuri griauna, o ne stiprina Lietuvių Fondo
jau
buvo jūsų pageidauta. Ssnr.
pamatus Prašome JAV lietuvių BendrnontesuipatikMįtattvjimui/pr*^
LiUja
ir Vilimas Nelsonai.
balandžio 1S d. įvyksiančiam Lietuvių Fondo narių suvažiavime.
Tel. 773-233-6335.
'(ak.)

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE
ir jį pasirašius pasiusti \ JAV LB Washingtono įstaigą:
hAatricn ComtmmUj.imc.
Su padėka už pasitikėjimą

ir giha

11290
pagarba,

-JbOUM K ę - r c g ^

Asjfcajįjū >d«vuu^A)
dr. Vytoatas Bieliauskas
VLB nmmnm (iwn»i)

dr. Petras J
JAVLBTjfcm—yi (19S5-19I7)

VMMI a UtoSjBJe hwy I* tw*mm*a

JAV LB vyU.vxK|>nni (1994-2000)

VA M I * - 3 2 0 2

Orte, Sosto 17C

Tjuja^ls,*

!XMX^Ą

/ijkg*

rUasfisU

Marijai
JAV LB UUmm T«rj*»i««{l 994-3000)
iL»T«J«Mr

/.Ą/**-**?*

Gintaras Čepas /

Vytautas Katkus

Vytautas Votertos

JAVLBvmpatanMcn (1991-1994)
Bottoao LB Apvs»n»o» p n a s a k n

JAV LB dtffcSSSe* i (1979.1913)
• If.Ta

(1970-1973:19S7-19SS)

m*

^C*J3=—>

Vytos
-ytos Maciu
Maciūnas

Galą >
JAV LB KV nnuiMkM (1973-1976)

JAV LB K V p f c l * * a » (1991-1994)
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Dr. Pranas ir Aldona Ma
teikos, gyvenantys, Chicago,'
IL, Draugo fondo pavasario
vajui atsiuntė 1,000 dolerių ir
tapo garbės nariaia. Sveiki
name naujus garbės narius ir
dėkojame už stambia) paramą,
siekiant milijono Draugo fon
de.

•J9aafatėM, Lietuvos vaikų
globas barelis, dėkoja ui aukas
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms ir invalidams
Lietuvoje. Aukojo: Paul Kuaak
ir Meilutė Kusak $240 tęsia
mergaitės mėtine paramą;
Frank ir Mary Radis $100;
Bernard Slanfriauakaa $60;
Nijolė Kersnauskaitė $20; Gra
žina Kriauėiunienė $80, a.a.
Algos Paulikienės atm.; N.
Ankaenė, VYhitby, Ont., $240
metams paremti vaikutį; a.a.
Giedrės Augustinas atm. au
kojo Amy Hake $60, Tracy
Ruggiere $50, Kathleen Byczek
$25. Labai aera! s a u l u t ė " ,
418 Weidner Rd., Bnftalo
Grove, IL 60089. TeL 847537-7242. Aukos nurašomos
nuo mokeačiu. Tas U) i 36SUUooov*

Algimantas
Gečys
•ntasGečy

JAV I J KV tnmmmium
JAVLBKV
(1*76-1979, 19SS-19I6)

\

\
^

Regini Narušieae
Narušk
*

liai, iš viso 600 dol.. Darien,
IL.
Cleveland o „Ateities" klu
bas, iš viso 400 dol., Richmond
Hts., OH.
Juozas Briedis, iš viso 500
dol., W. Bloomfield, MI.
Vaclovas ir Vanda Mažeikos,
iš viso 600 dol., Park Ridge,
IL.
Birutė ir Jonas Svera, iš
viso 800 dol., Bloomfield Hill,
MI.
Vacius ir Ada Lėliai, iš viso
300 dol., SterlingHts. MI.
Petras ir Jadvyga Klioriai,
garbės nariai, iš viso 5,100
dol., Euclid, OH.
Albert Naudžiūnas, iš viso
150 dol., Boston , MA.
Kunigunda Šilinienė, iš viso
100 dol., Chicago, IL.
Jonas ir Ona Motiejūnai,
garbės nariai, iš viso 2,100
dol., Prescott. AZ.
Ona Mažionytė. garbės na
•
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rė, iš viso 1,900 dol., Lemont, LL.
Romas ir Birutė Butkūnai, iš
viso 720 dol. Crystal Lake, LL.
Su 70 doleriu:
Ona Adomaitienė, ii yiso
600 dol., Sunny Hills, FL.
Su 50 dolerių:
Dr. Ona ir dr. Albinas Garūnai, garbės nariai, iš viso
1,150 dol., Willowbrook, IL.
Danutė ir Algimantas Uo
gintai, iš viso 700 dol., Waterbury, CT.
Vytenis ir Sofija Statkai, iš
viso 750 dol., N. Riverside, IL.
Rožė ir Kazys Razauskai, iš
viso 62"> dol., Dearbom Hts.,
MI.
Kazys Kielius, iš viso 600
dol., Chicago, IL.
Zenonas Obelinis, iš viso
400 dol., Novelty, OH.
Narimantas Udrys, iš viso
350 dol, Farmington Hills,
MI
K. Las utis, iš viso 50 dol..

• Almos fondui aukojo:
Tauragės Lietuvių klubas Či
kagoje, pirm. Justinas Šidlaus
kas $300; a.a. Juozo Bace
vičiaus prisiminimą pagerb
dama, Patricia Nelia Pau
lauskai aukoja $100; a.a. Jono
Balskaus prisiminimą pagerb
dami, aukoja $50 Stasys Tiikevifiius, $25 Marija Valiuke
vičienė, $20 Sofija Pleniėnė,
Birutė Razmuienė, $10 Stasė
Vaišvilienė, $845 ii suaukotų
laidotuvių metu pinigų skiria
žmona Uršulė Batakienė. Ii viso
$470. Ernos Sereikienės
atminimą pagerbdami, vyras
Vytautas Sereika, krikito sū
nus Algis Sereika ir jo motina
Zuzana Sereika atsiuntė Almos
fondui $810. Almos vardu reiš
kiame užuojautą velioniu arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo
mokesčių. Tai LD 36-4124181.
Čekius raiyti JLietuvos Naš
laičiu, globa", pažymint, kad
skirta Almos fondui. Srusti:
2711 Weat 71 8tr., Chicasjo,

Waukegan, IL.
Su 40-30 doleriai:
Aleksas Smilga, ii viso 440
dol., Chicago, LL.
Vytautas Matulionis, iš viso
300 aol., Cleveland, OH.
Jonas Povilaitis, iš viso 50
dol., Peru, LN.
Su 25-20 dolerių:
Tadas Alinska8, garbės na
rys, iš viso, 1,025 dol., Ridgewood, N.Y.
John W. Kuncas, iš viso 100
dol., Export, PA
Ramūnas Vidžiūnas, iš viso
50 dol., Chesterland, OH.
Jūratė ir Jurgis Augius, iš
viso 75 dol., Oak Brook, IL.
Irena Paliulis, iš viso 260
dol;., Darien, IL.
Andrius Butkonas, iš viso
230 dol. Farmington Hts., MI.
Agota Mockaitis, iš viso 20
dol., Georgetov/n, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas U i

•DĖMESIO! VTOEO APA
RATŲ SAVDNINsLAU Norė
damii tikrai kokybiškai išversti
video įrašus i i Lietuvoje nau
dojamos PAL aiatemoa iamerisietiia^NTSCirafctiikieiai,
kreipkitėe į DNTBR.VIDBO
S588 a Areher Ave^ Chica
go, IL 60C29. TeL T78-M7M t l . 8av. Petras Dernotaa.
pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais Kraipkitėa į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 Weat Cermak R o a d .
TeL (T78) 847-7747.
• Automobilio, namų ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems i i Lietuvos ir kitų
kraštų. Kreipkitės pas AXauraitį, A. A L. Insurance Agency, 2 4 2 9 S. K e d a i e A v e . ,
Kvergreen Pk., DL 608052825. TeL 706 422 2455 (sk.)
• JLtu Juoao 8kladaicio
atmfnrmą pasjerhdaTna, Da
nutė Brazdžionienė, Bolton, CT,
aukoja Lietuvos nailaičiams
$50. Reiikiame užuojautą ve
lionio artimiesiems, o aukotojai
dėkojame! „ L i e t u v o a NaJl a i c i u f loboa" k o m i t e t a s ,
2711 Weat 71 Stn, Chicago,
IL 60629.
l^VlfisVĖS EV. LIUTBRONŲ
BAŽNYČIA
—4iaTroy8C,
ągamailMmiaia lOSft ral ryto
ir ••kakaMiMnioė iiiokyUsi

T«L

• Daug Amerikoe lietuviu
globoja v a i k u s - n a i l a i č i u s
Liotuvujo. Pratęsdami paramą
kitiems metams, po $150 vaikui
metams atsiuntė: Heidi Ann
Nordbrock, Chicago, DL; Our
Lady's Prayer Group c/o Jessica
Tamblin, Vermilion, OH;
Stasys ir Elena Barai, Oak
Brook, IL, Aleksandras h* Prances Domanskiai, Western
Springs, DL; Joana Balsis, Monroe, MI; dr. Arnold Grushnys,
Wichita KS.; Daiva Paulis,
Chicago, DL; O. Mary F. Jab
lonskis, Westhester, DL, at
siuntė $200. Lietuvos vaikų
vardu dėkojame globėjams!
„Lietuvos Našlaičiu globa'',
2711 Weet 71 Str., Chicago,
DL(

t M 7 8XiMlai»A^
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TeL 772-770-8700
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