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Konservatorių vadovai tikisi 
bendrauti su „ v a g n e r i š k a i s " 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) ginimai nesilpninti konserva-
— Konservatorių partijos va- torių partijos, neblaškyti jos 
dovybė pareiškė nepasitenki
nimą, kad buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius suskal
dė Seimo frakciją, tačiau iš
reiškė atsargią viltį, kad bend
radarbiavimas tebėra įmano
mas. 

Tai sakoma penktadienį iš
platintame partijos prezidiu
mo pareiškime, kurį pasirašė 
konservatorių vadovas, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

„Prezidiumas numato, kad 
grupės Seimo narių atskilimas 
į 'Vagnoriaus partiją' ne ką 
daugiau paveiks Tėvynės są
jungos (TS) branduolį ir struk
tūras, negu 'Andrikienės par
tijos' įsteigimas, o bendradar
biavimas vardan strateginių 
dalykų ir valstybės idealų liks 
visada atvira galimybė", tei
giama pareiškime. 

Prezidiumo nuomone, G. 
Vagnoriaus pareiškimai, 13 
Seimo narių frakcijos paskel
bimas bei 3 parlamentarių iš
puolis prieš Seimo pirmininką 
ir vyriausybę rodo, kad visi ra-

narių energijos „dabartiniu iš
mėginimo laikotarpiu atšoka 
kaip žirniai nuo sienos". 

Ketvirtadienį 13-ka Seimo 
narių „vagnorininkų" atskilo 
nuo Konservatorių frakcijos ir 
susibūrė į Nuosaikiųjų (kon
servatorių) frakciją. Idėjinis 
frakcijos vadas yra G. Vagno
rius, pernai pasitraukęs iš vy
riausybės vadovo bei konser
vatorių partijos valdybos pir
mininko pareigų. Vėliau jis 
sustabdė savo narystę parti
joje. 

Tą patį ketvirtadienį trys 
naujosios frakcijos narės Elvy
ra Kunevičienė, Jadvyga Du-
nauskaitė bei Nijolė Oželytė 
viešame laiške kritikavo Sei
mo pirmininką dėl sprendimo 
atleisti Lietuvos taupomojo 
banko valdybą ir jos pirminin
ką Romualdą Visokavičių. Sei
mo narės teigė, jog banko val
dyba buvo pakeista dėl politi
nių motyvų ir atsižvelgiant į 
neskaidriu banko privatizavi
mu sudomintų finansinių gru
puočių siekius. 

P o p i e ž i u s t ę s i a žmonijos 
s u t a i k y m o ke l i onę 

Jeruzalė , kovo 23 d. (Reu- per daugelį karčių š imtme-

Nuotr.: Penktadienį surengtose iškilmėse Lietuvos Kilnaus žaidimo (Fair Playj komiteto prezidentas, Lietuvos 
kūno kultūros akademijos (LKKA) rektorius prof. Kęstutis Miškinis 1999 metų Lietuvos Kilnaus žaidimo komi
teto diplomais apdovanojo rankinio trenerį Marcelijų Ze!ba. LKKA docentą Vytautą Jankų, irklavimo trenerę 
Janiną Aleksandravičienę, Lietuvos sporto metraštininką .Algimantą Bertašių, pedagogą Antaną Kaminską ir 
Žurnalistą Kazį Kilčiauską. Gtaunino Svitojaus (Eltai nuotr. 

Kauno „Inkare" iššvaistytos 
užsienio paskolos 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) skyrė dokumentinius patikri-

Po rinkimų atkuto modernieji 
krikščionys demokratai 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) vatyvųjį sparną. 
Viešpaties apreiškimo Šv 

Mergelei Marijai dieną, šešta
dienį, modernieji krikščionys 
demokratai rengia akibrokštą 
„motininei" partijai. 

Seimo Konstitucijos salėje 
šeštadienį rengiamas uždaras 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų bloko (MKDP) pasi
tarimas, kuriame bus aptarti 
savivaldybių tarybų rinkimų 
rezultatai ir tolesni MKDB 
veiklos tikslai. 

Kaip sakė MKD frakcijos 
Seime seniūnas, vienas naujo
jo padalinio vadovų Vytautas 
Bogušis, politikai tarsis „dėl 
valdžių sudarymo, numatyti 
ateitį". J is nekomentavo, ar 
MKDB atstovai kalbės apie 
galimą savo struktūrų forma
lizavimą, atsiskyrimą nuo Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP). 

Praėjusį rudenį LKDP suva
žiavime per partijos vado
vybės rinkimus moderniojo 
partijos sparno atstovai pa
tyrė triuškinamą pralaimė
jimą prieš vadinamąjį konser-

Netrukus 
„modernistai" paskelbė for
muoją MKDB ir savo frakciją 
Seime, tačiau nenutraukė sai
tų su „motinine" LKDP. 

Savivaldybių rinkimuose da
lyvavo „mišrūs" LKDP sąra
šai. Anot V. Bogušio, maždaug 
40 įgaliojimų iš LKDP laimėtų 
98 priklauso moderniesiems. 

Anot V. Bogušio, atsižvel
giant į tai, kad LKDP rinki
muose atstovavo 56 skyriai, o 
MKDP — 20 skyrių, „santykis 
yra aiškiai moderniųjų nau
dai". 

„Modernistai" teigia neskati
nę savo atskilimo prieš rinki
mus, nes norėjo, kad jų kandi
datai kartu su „konservaty
viaisiais" galėtų dalyvauti rin
kimuose. 

1997 metų savivaldybių rin
kimuose LKDP buvo laimėjusi 
180 miestų ir rajonų tarybų 
įgaliojimų ir turėjo 8 merus. 

Manoma, kad MKDB subūrė 
maždaug 4,000 iš 12,000 
LKDP narių ir kontroliuoja 20 
LKDP skyrių. 

„Antiliberalinė" sąjunga 
Vilniaus taryboje neturės 

daugumos 
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) likas teigė, kad ši deklaracija 

— Trys kairiosios jėgos ir cen- dar nereiškia, kad šios parti-
tristai sutarė sudaryti „antili- jos sudarė koaliciją. A. Čap-
beraline" sąjungą Vilniaus likas šią deklaraciją pavadino 
miesto taryboje, tačiau ji ne
turės daugumos. 

Penktadienį pasirašyta Nau
josios sąjungos, socialdemo
kratų partijos, Centro sąjun
gos bei LDDP deklaracija, 
kuri skelbia šių partijų susita
rimą kartu dirbti Vilniaus la
bui. Tokia sąjunga miesto ta
ryboje turės 21 įgaliojimą iš 
51. 

Koalicijos sudarytojai tikėjo
si, kad prie jos prisidės ir Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija 
(LLRA). Vilniaus mieste lai
mėjusi 5 įgaliojimus. Tokia 
koalicija būtų turėjusi dau
gumą Vilniaus miesto tary
boje. 

Spaudos konferencijoje 
penktadienį Lietuvos centro 
sąjungos Vilniaus skyriaus ta
rybos pirmininkas Algis Čap-

„precedento neturinčiu atve
ju", nes „keturios politinės 
partijos, atstovaujančios vidu
rio ir kairiosioms jėgoms, ban
do formalizuoti savo veiklą ne 
susitarimais, ne postų pasida
lijimais, o veiklos principais". 

Tuo tarpu LLRA akcija, 
laimėjusi 5 įgaliojimus Vil
niaus miesto taryboje, savo 
bendrininkais pasirinko dau
giausiai balsų gavusius libe
ralus. 

LLRA vadas, Seimo narys 
Jan Senkevič patvirtino, kad 
lenkai ir liberalai sudarė su
sitarimą, numatantį koalicijos 
sukūrimą. 

Ši sąjunga turėtų 23 balsus, 
ir, kaip tikimasi, prie jos pri
sidėtų konservatoriai, laimėję 
7 įgaliojimus. 

Pagal LLRA ir liberalų su-

— Akcinei bendrovei (AB) „In
karas" bus keliama bau
džiamoji byla dėl gautų už
sienio paskolų panaudojimo, 
penktadienį pranešė vyriau
sybės spaudos tarnyba. 

Generalinė prokuratūra in
formavo vyriausybę, kad Kau
no apygardos prokuratūra pa
tikrino ir panaikino neteisėtą 
Kauno miesto Viešosios polici
jos komisariato (VPK) Ekono
minių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus (ENTS) nutarimą at
sisakyti kelti baudžiamąją 
bylą medžiagoje dėl AB J n 
karas" gautų užsienio paskolų 
panaudojimo. 

Tai teigiama generalinio 
prokuroro pavaduotojo Kęs
tučio Betingio atsakyme vy
riausybės kancleriui Petrui 
Auštrevičiui. 

P. Auštrevičius kovo 16 die
ną, vykdydamas ministro pir
mininko pavedimą, kreipėsi į 
Generaline prokuratūrą, pra
šydamas įvertinti AB „In
karas" ir jo dukterinių bendro
vių veiklos tyrimą, o pri
reikus — imtis ati t inkamų 
priemonių. 

Generalinė prokuratūra taip 
pat pranešė, jog Kauno VPK 
ENTS, siekiant nustatyti gali
mus įstatymo pažeidimus, pa-

» 
* Lietuvos valst ieč ių par

tijos ir Krikščionių demok
ratų sąjungos koalicija su 
Centro sąjunga ir Naująja są
junga (socialliberalais) sutarė 
dėl strateginio bendradarbia
vimo. Pasak Lietuvos valstie
čių partijos pirmininko Ramū
no Karbauskio pranešimo, dėl 
bendradarbiavimo su šiomis 
partijomis sutarta „po pokal
bių ir derybų". <BNS> 

* Buvusios Adolfo Šle
ževičiaus vyr iausybės mi
nistrai kreipėsi į LDDP prezi
diumą, ragindami surengti pa
rašų rinkimą", kad būtų už
kirstas kelias žalingai privati
zacijai. „Mes nesame prieš 
privatizavimą, tačiau katego
riškai pasisakome prieš tokią 
privatizaciją, kuri pakerta val
stybės gyvenimo pamatus ir 
prisideda prie katastrofiško 
lito vertės mažėjimo", sakoma 
7-osios vyriausybės ministrų 
pareiškime. (Eitai 

sitarimą, anot J. Senkevič, 
LLRA gaus valdyti keturias 
Vilniaus seniūnijas ir dvi vie
tas Vilniaus miesto valdyboje. 

nimus UAB „Inkaro avalynė" 
ir UAB „Inkaro guma". Sie
kiant užtikrinti civilinį ieškinį 
bei galimą turto atėmimą, 
priimti nutarimai laikinai ap
riboti nuosavybes teises į UAB 
„Inkaro avalynė". UAB „Inka
ro koncernas", UAB „Inkaras", 
UAB „Techninė guma" turtą. 
Apribotos šią' urmų nuosa
vybės teisės į nekilnojamąjį 
turtą, transporto prierr, nf , 
akcijas, kilnojamąjį turtą, at
siskaitomąsias sąskaitas. 

Generalines prokuratūros 
pareigūnai atlieka patikri
nimą dėl AB Jnka ra s " ben
drovių administracijos gali
mos nusikalstamos veiklos 
įtariant ekonominiu pikt
naudžiavimu. Taip pat atlie
kamas tikrinimas, ar admini-

Iš kalėjimo grįžęs Seimo narys 
prieštarauja konservatoriams 

stracijos veikloje nebuvo tyči
nio bankroto požymių. įstaty
mų pažeidimo neišmokant 
darbo užmokesčio. 

Kovo 7 dieną prie bendroves 
„Inkaro avalynė" vartų pra
dėję badauti, šios bendrovės 
darbininkai jau yra kreipęsi į 
prezidentą Valdą Adamkų ir 
ministrą pirmininką Andrių 
Kubilių, prašydami padėti at
gauti uždirbtus pinigus. Kai 
kuriems „Inkaro" padalinių 
darbininkams atlyginimas ne
mokamas daugiau nei metus, 
bendrovės administracija dar
bininkams skolinga apie 1.3 
mln. litų. įmonė jau visiškai 
nedirba. 

Jei artimiausiomis dienomis 
nebus sumokėti 330,000 
litų, 50 UAB „Inkaro avalynė" 
darbininkų ketina kreiptis į 
visas užsienio valstybių amba
sadas Lietuvoje, prašydami 
minėtų pinigų. 

ters-BNS-AP) — Popiežius Jo 
nas Paulius II ketvirtadienį 
išreiškė apgailestavimą dėl to. 
kad krikščionys per amžius 
persekiojo žydus, bet neatsi
prašė už Katalikų Bažnyčios 
tylėjimą Holokausto metais. 
Tokio atsiprašymo siekė žy
dai. 

..Užtikrinu žydus, kad Ka
talikų Bažnyčia nuoširdžiai 
liūdi dėl neapykantos, perse
kiojimų ir antisemitizmo ap
raiškų, kurias kada nors yra 
parodę krikščionys", sakė po
piežius, lankydamasis Izraelio 
Yad Vashem Holokausto mu
ziejuje. 

Popiežius išreiškė didelę 
užuojautą dėl siaubo, kurį II 
pasaulinio karo metais patyrė 
Europos žydai. ,„Atminimas 
gyvas", sakė jis. „Nėra žodžių, 
kuriais galima Kutų išreikšti 
baisią Shoah tragediją', pridū
rė jis, pavartodamas hebrajiš
ką žodį. kuriuo žydai vadina 
holokaustą. Popiežius sakė at
ėjęs pagerbti milijonų žuvusių 
žydų. Daugelis ceremonijoje 
dalyvavusių žmonių negalėjo 
sulaikyti ašarų. 

Jonas Paulius II neatsipra
šė už Kataliku Bažnyčios ar 
jos vadovo karo metais Pijaus 
XII veiksmus. Daugelis izrae
liečių galvoja, kad Pijus XII 
pro pirštus žiūrėjo, kaip Hitle
ris naikina žydus. 

Izraelio premjeras Ehud Ba-
rak sveikino reikšmingą po
piežiaus Jono Pauliaus II vi
zitą į Holokausto muziejų. 
Premjero žodžiais, tai buvo is
torinės praeities žaizdų užgy-
dymo kelionės kulminacija. 
„Jūs padarėte daugiau už bet 
kurį kitą, kad pakeistumėte 
istorinį Bažnyčios požiūrį į žy
dų tautą... ir kad perrištumėt 
atviras žaizdas, kurios pūliavo 

čių", sakė E. Barak popiežiui. 
Pasak E. Barak, popiežius j a u 
anksčiau šį mėnesį „pakėlė 
brolybės vėliavą iki stiebo vir
šaus", kai būdamas Vatikane, 
paprašė atleidimo už kr ikš
čionių nuodėmes prieš žydus 
ir ki tas tautas . 

Penktadienį Šventasis Tė
vas savo pamoksle nuo Palai
minimų kalno, ragino padėti 
silpniesiems ir persekiojamie
siems. 

Krikščionys tiki, kad šioje 
vietoje Jėzus pasakė Kalno pa
mokslą. 

„Yra balsas, kuris sako: 
Palaiminti yra išdidieji ir 
smurt ininkai , lobstantys bet 
kokia kaina, neturintys sąži
nės ir gailesčio, nenuoširdieji, 
kariaujantieji ir persekiojan-
tieji j i ems trukdančius'. Blogio 
balsas sako: 'Jie laimi' ", sakė 
popiežius šv. Mišių po atviru 
dangumi homilijoje. 

Šios mišios ant Palaimini
mų kalno yra didžiausias ren
ginys per visą Jono Pauliaus 
II piligrimystę Šventojoje Že
mėje. 

Kalno pamokslas yra vie
nas žinomiausių Naujojo Tes
tamento tekstų, kuriame ap
rašoma, kaip Jėzus laimina 
vargdienius, romiuosius, taik-
dar ius , gailestinguosius ir ty
raširdžius. 

Nepaisant 79-meCio popie
žiaus silpnumo, jo balsas ant 
Palaiminimų kalno skambėjo 
stipriausiai nuo pat piligri
mystės pradžios pirmadienį. 

Šventasis Tėvas paragino 
tikinčiuosius, kurių buvo susi
r inkę apie 100,000, likti išti
kimiems krikščionybės pavel
dui, atsispirti šių dienų gun
dymams ir rinktis gėrį, o ne 
blogį. 

Krepšininkas Arvydas Sabonis 
patyrė kojos traumą 

Vilnius , kovo 24 d. (BNS) 
— Iš įkalinuno grįžęs Seimo 
narys Audri u- Butkevičius pa-
reiškėvkad, ..atvirai oponuoda
mas" konservatorių teisinei 
politikai, at- sako dirbti Sei
mo teisės ir t- isėtvarkos komi
tete ir perei: a į Žmogaus tei
sių komitetą 

Penktadi nį paskelbtame 
pranešime šiaudai A. Butke
vičius teigia nenorįs prisidėti 
prie, jo te _'imu, „žmogaus 
teises ir Liei -įvos visuomenės 
interesus ig: oruojančios Lie
tuvos kon.se "vatorių partijos 
(Tėvynės są; ingos) formuoja
mos ir vykd< įos teisinės poli
tikos". Be t jis teigia esąs 
įsitikinęs. Va i „konservatorių 
valdomas" ieisės ir teisė
tvarkos koi .tetas, kuriame 
dirbo iki su. nimo, „neketina 
svarstyti žn įgaus teises bei 
Europinius ^andartus atitin
kančios Li.tuvos baudžia
mosios ir b Jsmių vykdymo 
politikos ko: lepcijos, o užsi
ima vien sen », iš sovietmečio 
paveldėtų, teisinių standartų 
'kosmetiniai- pagražinimais". 

A. Butke-. čius pirmadienį 
grįžo dirbti Seimą po pus
trečių metu laisvės atėmimo 
už pasike~ rūmą sukčiauti 
stambiu ma u. Jis niekad ne
pripažino savo kaltės, teigda
mas, jog t a i " politines provo
kacijos auk kurią esą su
rengė Seim' T konservatorių 

A. Butkevičius iki suėmimo 
buvo Centro frakcijos narys, 
vėliau narystę frakcijoje su
stabdė. 

Pagal statutą, komitetų su
dėtį tvirtina Seimas, balsuo
damas už visą komitetų narių 
sąrašą. 

Seimo Žmogaus teisių komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Algimantas Salamakinas sake 
„normaliai" vertina? A. Butke
vičiaus apsisprendimą ir ne
matąs tam jokių kliūčių. 

vadovas 
gis. 

\V . iu tas Landsber-

* Floridos vasltijoje ofi
cialiai atidaryti du Lietuvos 
garbės konsulatai, ketvirta
dienį pranešė Lietuvos URM. 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas per kon
sulatų atidarymą St. Peters-
burg ir Palm Beach sakė, kad 
tai prisidės prie ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos ir Floridos val
stijos skatinimo. Lietuvos gar
bė konsulu į St. Petersburg 
paskirtas Algimantas Albinas 
Karnavičius, Palm Beach — 
Stanley Balzekas. Abu konsu
latai atidaryti miestų cen
truose. Garbės konsulatai iš 
valstybės biudžeto nefinan
suojami — konsulatus išlaiko 
ir jų veiklą finansuoja patys 
garbes konsulai. 1990 metais, 
visuotinio JAV gyventojų su
rašymo duomenimis, Floridos 
valstijoje gyveno 41.713 lietu
vių kilmes amerikiečiu 

Po r t l and , kovo 24 d. <AP-
BNS) — Penktadienį Portlan-
do „Trail H'.azers" krepšinin
kai NBA sezono rungtynes 
svečiuose žais be sužeisto Ar
vydo Sabonio, kuris liko Port-
lande. Greičiausiai tai bus ne 
vieninteles rungtynės, kurias 
teks praleisti lietuviui. Kiek 
truks A. Sabonio kojos gydy
mas, medikai nežino. 

Trečiadienį NBA rungtynė
se iki trečiojo kėlinio pabaigos 
likus keturioms minutėms, A. 
Sabonis smarkiai pasitempė 
dešinės kojos sausgysles ir 
aikštele paliko tik padedant 

* Lietuvoje g y v e n a n t y s 
ar la ikinai b e s i l a n k a n t y s 
Rusijos piliečiai kovo 26 dieną 
galės dalyvauti savo preziden
to rinkimuose. Kaip pranešė 
Rusijos ambasada, Rusijos pi
liečiai Lietuvoje galės balsuoti 
penkiose rinkimų apylinkėse 
— Vilniuje. Kaune. Klaipė
doje. Šiauliuose ir Visagine. 
Lietuvoje gyvena beveik 15.000 
Rusijos piliečių. Maždaug 
4.000 jų dalyvavo Rusijos Dū
mos rinkimuose pernai gruo
dį. Absoliuti dauguma iš Lie
tuvoje gyvenančių maždaug 
300,000 rusų turi Lietuvos pi
lietybę ir Rusijos rinkimuose 
nedalyvauja. 

* Š iemet Dani jos v y r i a u 
sybė Lietuvoje vykdomiems 
90 gamtosaugos projektų keti
na skirti 30-35 mln. daniškų 
kronų. .nu.. 

komandos draugams. Nelem
toje situacijoje A. Sabonis po 
varžovų krepšiu viena ranka 
pagavo Rasheed Wallace per
duotą kamuolį, tačiau šią aki
mirką dešine alkūne į nugarą 
lietuvį stumtelėjo „Nuggets" 
puolėjas Christian Laettner. 
A. Sabonis slystelėjo kaire ko
ja ir nepatogiai griuvo. 

Ant grindų lietuviui dejuo
j a n t iš skausmo, Ch. Laet tner 
buvo skirta asmeninė pražan
ga. 

„Sabonio t rauma atėmė 
kvgfiavimą iš komandos", po 
rungtynių sakė 5 taškus pel
nęs lietuvį pakeitęs Je rmaine 
ONea l . 

„Mes turime greitai rasti 
išeitį iš šios situacijos, ypač jei 
Sabas negalės žaisti ilgesnį 
laiko tarpą", kalbėjo „Trail 
Blazers" vyriausiasis treneris 
Mike Dunleavy. Pasak jo, po 
NBA lygos „Visų žvaigždžių" 
savaitgalio A. Sabonis buvęs 
komandos sėkmės garantu . 

NBA lygoje A. Sabonis 
žaidžia penktą sezoną. 2 m 21 
cm ūgio vidurio puolėjas per 
šio sezono 62 rungtynes kas
k a r t vidutiniškai pelnė 11.8 
taško bei po krepšiais atkovojo 
po 7.8 kamuolio. 

KALENDORIUS " 
Kovo 25 d.: Apsireiškimas Svc. 

Morcrloi Marijai; Haroldas. Vaiš
vilas. Kant(\ 

Kovo 26 d Gavėnios III sekma
dienis Feliksas. Kasijonas. Tekle, 
Vyg.tndas. Gėla. Liudgaras. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
http://kon.se
file:///V.iutas
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

CLEVELANDO ATEITININKAI 
GYVUOJA 

Metinis Clevelando sen
draugių ateit ininkų susirinki
mas įvyko kovo 5 d. Dievo Mo
tinos parapijos konferencijų 
kambary. Susirinkimas pra
dėtas kapeliono kun. Gedimi
no Kijausko malda. Reginos 
Šilgalienės rašytą praėjusio 
susirinkimo protokolą per
skaitė Stasė Kazlauskienė. 
Dalyviai išklausė pirmininkės 
Ados Stungienes, iždininkės 
Marijos Mikonienės ir Revizi
jos komisijos — Džiugo Sta-
niškio pranešimų. 

Valdyba dirbo su entuziaz
mu ir visų narių nuoširdžiu 
pri tar imu. Surengtas įspūdin
gas Clevelando ateitininkų 50 
metų veiklos paminėjimas — 
pokylis. Gerai pavyko tradici
nės metinės rekolekcijos. Gra
žiai veikia sendraugių globo
jami moksleiviai bei jaunučiai 
ateitininkai. Sendraugių sky
rius, reikalui esat , juos remia 
finansiškai. Iždininkė pasi
džiaugė, kad beveik 100 proc. 
nariai susimokėjo nario mo
kestį. Susirinkimui pritariant 
buvo paskirta aukų paremti 
ateitininkų veiklą bei šalpos 
organizacijas. 

Valdybai, sutikus dirbti to
liau, išreikšta visų nuoširdi 
padėka ir pasidžiaugta gera 
praėjusių metų veikla. 

Valdyboje pasiliko: Ada 
Stungienė, Marija Mikonienė, 
Stasė Kazlauskienė ir Eduar
das Brazauskas. .Taip pat į 
valdybą sutiko įeiti Dalia Sta-

niškienė ir dr. Eugenijus Šil-
galis. Sekmadienio parapijos 
kavinėmis rūpinsis Ramutė 
Čepulienė, Ona Rociūnienė ir 
Ona Skardienė. 

Artimiausiuose veiklos pla
nuose — sendraugių narės 
Esteros Alšėnienes knygos 
„Įšalusi valtis" sutiktuvės 
rengiamos balandžio 9 d. 

Kovo 25-26 d. Clevelande 
lankysis Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijolas kun. An
tanas Saulaitis. Sekmadienį, 
kovo 26 d., po šv. Mišių Dievo 
Motinos parapijoje, jis kalbės 
tema: „Lietuvos jaunimas: da
bartinė švietimo padėtis, 
žvilgsnis į ateitį"\ Nariai buvo 
raginami šiame pranešime 
gausiai dalyvauti. 

Labai džiaugiamės ir gražiu 
būriu jaunučių bei moksleivių 
ateitininkų, kurie jau laukia 
vasaros stovyklų. Jaunučiams 
vadovauja Teresė Beržins-
kienė, Regina Idzeiienė, Kris
tina Sušinskienė ir Ramunė 
Totoraitienė. Moksleivių glo
bėjai — dr. Marius Laniaus-
kas ir dr. Vida Švarcienė. 
Moksleiviai šiuo metu laukia 
savo metinių rekolekcijų, ku
rios vyks Camp Corde, balan
džio 8 ir 9 d., vadovaujant 
kun. Sigitui Žiliui iš Vašing
tono. 

Clevelando ateitininkai gy
vuoja, pozityviai nusiteikę ir 
su viltimi žvelgia į ateitį. 

Garbė Kristui! 
Dalia S t an i šk i enė 

MOKSLEIVIŲ SAVAITGALIS VILNIUJE 
Kovo 4 ir 5 d. Vilniuje vyko 

Vilniaus krašto moksleivių 
ateitininkų savaitgalis, su
ruoštas ir vadovaujamas stu
dentų ir jaunųjų sendraugių. 

Šeštadienio ryte vaikams la
bai sparčiai renkantis , vado
vai rinkosi daug vangiau. Ta
čiau atėjusieji vadovai buvo 
labai gerai pasiruošę užimti 
vaikus. Žaidėm viską, ką mo
kėjom ir ko nelabai mokėjom... 

Oficialioji programa prasidė
jo atidarymu, kur iame kalbėjo 
sendraugių pirmininkas Pet
ras Plumpa ir Federacijos val
dybos vicepirm. Vidas Abrai-
tis. Po kalbų vaikai buvo su
skirstyti į būrelius ir turėjo 
laiko juose tarpusavyje susi
pažinti. Vėliau visi vėl su
kviesti į salę (jos vaidmenį at
liko Vilniaus Jėzuitų gimnazi
jos koplyčia) klausėmės įvai
rių kuopų pranešimų. 

Po pietų visi patraukėme į 
Vilniaus Taikomosios dailės 
muziejų, kur dabar yra paroda 
„Krikščionybės menas Lietu
voje". 

Vadovai labai stengėsi rasti 
jauną kunigą šv. Mišioms Ar
kikatedroje, kad vaikams šv. 
Mišios neprailgtų ir pamoks
las įdomus būtų. Ir rado! O 
gal šiaip pasitaikė jaunas ku
nigas... Bet pasirodo kartais ir 
jauni žmones mėgsta pašne
kėti. Šv. Mišios truko valandą 
ir manau būtų trukusios dar 
ilgiau, jei nebūtų buvę kitų šv. 
Mišių... 

Vakare buvo labai smagus 
talentų vakaras ir linksma-
vakaris. Jau labai seniai Ka
ziukas buvo ne per Gavėnia 
Tai ir linksminomės. Prisi-
šokom — net devyni prakaitai 
žliaugė. Daug kas svajojo apie 
dušus ir vonias, bet tai neuž
gožė linksmybių. 

Dainavos Rūpintojėlis, pasii lgęs jaunimo krykštavime kantriai laukia va-

Po vakaro maldos, poilsis. 
Sekmadienį po šv. Mišių Šv. 

Kazimiero bažnyčioje, prie jos 
visi kartu sudainavome spe
cialiai Kaziuko mugei išmoktą 
dainą („Sėjau žirnius ir pu
pas") ir keletą giesmių. Tada 
visas didelis mūsų būrys pa
traukėme į Kaziuko mugę. Ka
ziuko mugėje dar kartą pakon
certavome ir būreliais išsi
skirstėme atlikti vadovų su
galvotų užduočių. Ir sužinojo
me, kad: 

... 50 proc. žmonių mugėje 
nežino, kur yra Šv. Kazimiero 
bažnyčia; 

... beveik niekas nežino, kas 
yra verbos ir kodėl jos parda
vinėjamos per Kaziuko mugę; 

... storiausi pardavėjai pre
kiauja bandelėmis; 

... vyriausiam pardavėjui 80 
metų, jauniausiam 10; 

... daugiausiai pardavėjų at
vykę iš Vilniaus ir iš Kauno; 

... dauguma pardavėjų sle
pia savo kepinių receptus; 

... bandeles ir saldainius 
dažniausiai perka vaikai ir pa
gyvenę žmones, o meduolius, 
visi. 

saros ir l inksmų stovyklautojų. 

2000 M E T Ų V A S A R O S 
STOVYKLOS D A I N A V O J E 

Birže l io 17 - 24 d. — De
troito „Baltijos" ir "Gabijos" 
tuntų skautų stovykla. 

L iepos 3 - 11 d . — Mokslei
vių ateitininkų stovykla. 

L iepos 13 - 22 d . — JAS -
jaunųjų ateit ininkų stovykla. 

Liepos 23 - 30 d. — Sen
draugių atei t ininkų stovykla. 

Liepos 30 - r u g p j ū č i o 6 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

R u g p j ū č i o 6 - 13 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugsė jo 1 - 4 d . — Ateiti
ninkų Studijų savai tgal is . 

Rugsė jo 5 - 10 d . — Lietu
vių Fronto bičiulių stovykla. 

L iepos 30 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

Savaitgalis va ikams baigėsi 
nelabai graudžiu uždarymu, o 
vadovams gana liūdnu aptari
mu. Sužinojau, kad ne viskas 
buvo taip gerai, kaip man at
rodė. Buvo išsakyta daug kri
tikos už vėliavos negerbimą, 
už netinkamą suskirstymą bū
reliais, už programos privalo
mumą ir tai , kad visi buvo pri
versti mugėje koncertuoti ir 
neturėjo jokios alternatyvos... 

J u s t i n a J u r ė n a i t ė 

N-otr. J o n o U r b o n o 

ATEITININKU 
KONGRESUI ARTĖJANT 

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: ai@ateitis.lt 

Oro paštu galima siųsti į 
Ateitininkų būstinę adresu: 
Laisvės ai. 13, Kaunas 3000, 
Lietuvos Respublika, LI-
THUANIA Siūlymus adre
suokite Aušrai Kazlauskaitei, 
Ateitininkų federacijos sekre
torei. 

JAUNUČIŲ STOVYKLOS 
REGISTRACIJA 

JAS stovykla Dainavoje 
vyks liepos 13 - 22 d. Registra
cijos lapai ir informacija jau 
pasiųsta kuopų globėjoms, ku
rios juos išdalins norintiems 
stovyklauti. Pavieniai nariai, 
gyvenantieji toli nuo kuopų, 
registracijos lapus gali gauti 
iš stovyklos registratorės Lo
retos Grybauskienės, 72 Šilo 
Ridge Rd., Orland Park, rL 
60467. Tel. 708-349-7426. 

Stovykla visuomet būna 
perpildyta, todėl pirmenybė 
teikiama JAS nariams. Regis
tracija turi būti atlikta iki 
gegužės 15 d. Laukiame sma
gių stovyklautojų. 

J A S C e n t r o valdyba 

Bostono jaunųjų ateitininkų „fltpmimo" susirinkime įspūdžiais dalinasi 
Vytis Butkus, Aras Karosas ir Andrius (sąsparoms 

ĮDOMI PASKAITA 
JAUNUČIŲ TĖVAMS 

Mindaugas Bielskus jau
nučių tėvam; kalbėjo tema 
„Sibiro kankinės, ateit ininkės 
Adelės Dirsytės gyvenimas 
bei veikla" Daumanto — Die-
lininkaičio kuopos susirinki
mo metu š. n. kovo 12 dieną 
Ateitininkų tarnuose, Lemon-
te. M. Bielskus išryškino Dir
sytės ateitininkišką veiklą 
prieš ištrėmimą iš Lietuvos. 
Iškėlė pasišventusią krikš
čionišką veiklą tremtinių tar
pe Sibire, jos rašytos pagar
sėjusios „Sibiro maldaknygės" 
bruožus, jos ankstyvą mirtį 
dėl tremtyje palaužtos sveika
tos. Supažindino ir su pasau
liečių judėjimu Lietuvoje, sie
kiant jos paskelbimo Bažny
čios šventąja. Po išsamios, to
bulai paruoštos paskaitos, vy
ko diskusijos, kurias praturti
no Daumanto— Dielininkai-
čio narės motina Nijolė Savic
kienė, pati užaugusi Sibire. 
N. Savickienė prisiminė pa
sakojimus savo motinos Linos 
Vaiščiūtės - Bujanauskienės, 
Sibiro stovyklose kalėjusios 
kar tu su Adele Dirsyte ir iš 
jos susilaukusios gilaus dvasi
nio įkvėpimo bei stipraus mo
ralinio užnugario. Programos 
dalyviams tai buvo aktualus 
pavyzdys, kaip stipriai Dir
sytė paveikė žmones, kurie su 
ja susidurdavo. Paskaitoje bei 
dikusijose dalyvavo 16 tėvų. 

Ateitininkiškos minties pas
kaitos vyksta pageidaujan
tiems tėvams bei svečiams 
atei t ininkams Daumanto — 
Dielininkaičio jaunučių kuo
pos mėnesinių susirinkimų 
metu. Paskaitas paruošia pa
tys tėvai. Per ateinantį kuo
pos susirinkimą, vyksiantį ba
landžio 2 dieną, dr. Linas Sid-
rys supažindins su katalikų 
judėjimu „Opus Dei" ideologi
ja , teologiniu samprotavimu, 
bei tapatyste su Ateitininkų 
sąjūdžiu. 

Dr. P e t r a s Vy ten i s 
Kis ie l ius 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE 

Detroito apylinkės ateitinin
kų Šeimos šventė vyks sekma
dienį, gegūžėl 21 d. 10:30 vai. 
šv. Mišios. Po jų įžodžio iškil
mes, kuopų veiklos praneši
mai, jaunukų pasirodymai ir 
kt. 

ASYASEGALENE,M.D. 
Ruah Untveralty ConauRants in 

Afleryjy and Immunology 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukertoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 W.Harrteon St-207 
Chfcago.IL 60612 
Tel.312442-6296. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Valkų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Palos Pediatrics 
706-023-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTU GYDYTOJAS 

21470 amunst 
MattaaaonJL 00443 
Tel. 708-748-0033 

DAUAA.CEPEL£,D.D.S. 
DANTU GYDYTOJA 

7915 W. 171 8t 
THey Park. R. 60477 

708-6144871 
Valandos papai susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rei. 70*246-0097 « t * 706-2466561 
6449 8. Putes* Road 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaicų gydytoja 

900 Ravfnia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-3494687. 

Priklauso Palos ir Christ igoninems. 
Nuotakia naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JOOWAJJS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127*8*. 

Šute 101 
Lofpont, IL 

Tel. 830-243-1010 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
J Į 3 2 8 . KecMe Ava., Chtoaoo 

1773-4884441 77>77S«988Mt£T 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perem* dr. P. KisieHaus 

praktiką. VaL suatarua, arDe 
n«pJrrnd.11-7,enW.9-6, 

treod. 108. penktu 104, kas 
antrą telki 10-2.1443 š. 50 

Ave., Ctaera, IL 
Tel. 708-862-4159. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora MedfcaJ Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJtor St, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfteld Ave.. Suite 113, 

Jofet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHHs 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15605-127 St, Lamont IL 60430 
PtMauso Palos Community Hospital 

Silvar Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T*. 630-257.2265 

Cartiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTU GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO. IL 60652 
TeL 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

X>NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų dartjovefeie 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.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd 
Wetlcheater.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, I L 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St.,Burbank. IL 
Tai. 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 West63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis — susitarus. 

DR. DOMAS LAPKUS 
vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weat Ave. 
Orland Park 

706-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

sava 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak, Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem urvto 

|diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 
už prieinamą kainą. Pacientai 

priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickoiy H«a, IL 
Tel. (708) 598-8101 

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 PETREIKJS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd., Hickory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
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Amerikoje ir pasaulyje 
Paruošė Bronius Nainys 

LIETUVIUS GINA LATVIS 
Praėjusį šeštadienį, kovo 18 Taigi ir latviai, nors ir SS dali-

d., aptariau Colin McMahon nių sudėtyje, nekovojo už Hit-
„Chicago Tribūne" kovo 12 d. lerio nacizmą, bet tik už Latvi-
paskelbtą straipsnį, kaltinantį jos laisvę bei nepriklausomy-
Lietuvos partizanus, neva su- bę, o jeigu ta kova sutapo su 
sikruvinusius rankas „uolio- Vokietijos karu prieš Sovietų 
mis" žydų žudynėmis. Kovo 17 Sąjungą ir Baltijos tautų ko
ri, tame pačiame dienraštyje votojai nacių buvo išnaudoja-
laiškų skyriuje į jį atsiliepė mi, tai jau nebe jų kaltė. Ir jei-
Latvijos garbės konsulas Či- gu buvę kovotojai nori tas ko-
kagoje Norbert Klaucens. „Be- vas prisiminti, pagerbti žuvu-
prasmiška būtų atsakinėti į sius savo bendražygius, apie 
tokius nepagrįstus, absurdiš- tai rašantys kitataučiai pir
kus puldinėjimus, tačiau ten- miausia turėtų istoriją išsiaiš-
ka tik nusistebėti, kad straips- kinti, suvokti ir įvykius teisin-
nio autorius, ne kartą dėl to gai vertinti, bet ne, nežinia 
terliojęs lietuvius, latvius bei 
estus, niekada 'nepamatė' to 
uolumo, kuriuo KGB bei jo 
pirmtakas NKVD kankino, 
trėmė, žudė tų kraštų žmones, 
sunaikindami net trečdalį Bal
tijos tautų. Juk tai irgi buvo 
genocidas, per kurį Stalinas 
išžudė 40 milijonų žmonių, 
tarp jų — daug žydų", — rašo 
mus ginantis kaimynas. 

O kur pasidėjo lietuviai? 
Juk Čikagoje turime ALTą, du 
konsulus, JAV LB Krašto val-
uybą, Visuomeninių reikalų 
tarybą, du kartus per metus 
su Lietuvos Seimu Vilniuje po 
savaitę iš tuščio į kiaurą pils
tančią, Lietuvą į NATO ve
dančią, komisiją, — kur ta 
visa svita yra? Turbūt niekas 
iš jų nesusipras nė garbingam 
latviui padėkoti. Tad, gerbia
mas Latvijos garbės konsule, 
nors šiomis pora eilučių leis
kite J u m s padėkoti už viešą 
Lietuvos laisvės kovotojų gy
nimą teisingu laišku tenden
cingam, susipainiojusiam 
„Chicago Tribūne" bendradar
biui. 

Bet Norbert Klaucens reikės 
dar vieną laišką rašyti. „Chi
cago Tribūne" kovo 17 d. Colin 
McMahon vėl parašė straips
nį, taikiniu pasirinkęs jau pa
ties Norbert Klaucens tėvynę 
Latviją. JLatvija bando žvelgti 
į praeitį, sukelia siaubą; pa
gerbimas už vokiečius kovoju
sių pykdo Rusiją, žydus", — 
iššaukiančia antrašte skelbia 
žinią iš Rygos „Tribūne" žur
nalistas. Taip pat, kaip ir 
Klaucens, supratęs, kad be
prasmiška ginčytis su išanks
tinio neigiamo nusiteikimo 
Latvijos atžvilgiu rašeiva, no
rėčiau tik pabrėžti, kad Antro
jo pasaulinio karo laiku .nė 
vienas nei latvis, nei lietuvis, 
nei estas nekovojo už vokie
čius, bet tik už savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Ly
giai taip pat, kaip ir Suomija, 
ir visi kiti sovietų pavergti bei 
pavergiami Europos kraštai. 

kieno įkvėpti, tendencingai 
postringauti užgaulias nesą
mones. 

Įdomu tik, ar atsiras lietu
vis, kuris dabar viešai gins 
puolamus latvius? Būtų gra
žus atpildas Latvijos garbes 
konsului Norbert Klaucens. 

Bet ne viskas taip tamsu ir 
tame „Chicago Tribūne". Kar
tais sąžiningi laikraščio bend
radarbiai ir gražiai apie mus 
parašo. Kovo 19 Annemarie 
Mannion dienraščio „Family 
Southwest" dalyje rašo apie 
Pasaulio lietuvių centrą, jame 
įsikūrusią Maironio lietuvišką 
mokyklą, vieną jos mokytojų 
Rasą Poskočimienę ir tos mo
kyklos mokinę, Rasos dukrelę, 
dvylikmetę Liną. „Motinos 
kalba" (Mother Tongue) pava
dinusi savo rašinį, autorė ja
me teigiamai piešia lietuviško 
telkinio Lemonte veiklą, nese
niai čia įsigytoje lietuviškoje 
pastogėje ir pastangas išlai
kyti gyvą lietuvių kalbą, kul
tūrą, papročius, tradicijas, ta
čiau į tai žiūri visgi per savo 
akinius. Pagal ją, Poskočimų 
trims vaikams — Linai, Ma
riui ir Sigitai lietuvių kalbos 
reikia susikalbėti su savo mo
čiute ir tėvuku, kurie kalba 
tik lietuviškai. O jų mamai 
Rasai lietuvių kalbos prireikė, 
kai ji. dar aštuoniolikmetė 
mergaitė, skrisdama į Pietų 
Ameriką dirbti su lietuvišku 
jaunimu, pakely, viename oro 
uoste, dėl vėluojančio lėktuvo 
buvo sutrukdyta ir. nežinoda
ma, kur kreiptis, telefono kny
goje surado lietuvišką pavar
dę, prisiskambino ir gavo mie
lą bei vaišingą pagalbą. Aštuo
niolika metų prie lietuviškų 
pamokų — rašinio autorei lai
kas atrodė naudingai sunau
dotas. 

Tame pačiame straipsnyje 
Annemarie Mannion rašo ir 
apie lenkų telkinį Palatine, 
kur taip pat veikia lenkiška 
mokykla, prasidėjusi su 150 
mokinių, dabar jau turinti 750 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 25 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Tyla garsiau kalbėjo 
kaip žodžiai : 

ją lankančio "lenkiško jaunimo. 
Autorė pastebi, kad tą mo
kyklą yra baigęs bei joje len
kiškai mokęsis ir didžiausios 
lenkų organizacijos JAV-Po-
lish American Congress prezi
dentas 32 metų Christopher 
Kurczaba. Tačiau autorė pa
brėžia, kad šis trečios kartos 
lenkų kilmės amerikietis len
kiškai išmokęs visgi namie, iš 
savo tėvų, kurių tėvai čia at
vyko iš Lenkijos. 

Savo rašinį Annemarie Man
nion papuošė ir dviem lietu
vaičių nuotraukom. Vienoje 
seselė Daiva Kuzmickaitė mo
ko antraskyrius , o kitoje — 
darželio mokytojos padėjėja 
Giedrė Kazlauskaitė rankose 
laiko penkerių metų mokinę 
Eriką Weir. 

O dar vienas „Chicago Tri
būne" rašinys, paskelbtas ko
vo 20 d. — autorė Lola Small-
\vood — parodo, kad, įsigyda
mi čia centrą ir sutelkdami 
Čikagos priemiesčiuose gyve
nančių lietuvių kultūrinę bei 
lietuvybės išlaikymo veiklą, 
lietuviai neapsiriko. Pagal au
torę, per 20 metų šis, 5,000 
mėlynkaklių darbininkų apgy
ventas , miestukas išaugo iki 
20,000 gyventojų turinčią 
puošnią viduriniosios klasės 
gyvenvietę, namų kainos paki
lo net tris kartus, o žemė — 
dar daugiau. Ant didelių skly
pų dygsta puošnios pilaitės, 
kurias statosi ir nemažai jau
nų lietuvių profesionalų. Ar 
ne puiku? 

• P a s k i a u s i o m i s s a v a i t ė 
mi s skaitydami Lietuvos ži-
niasklaidos pranešimus apie 
iš kalėjimo paleistus sukčius 
— Stašaitį, Urką, kyšininką 
Seimo narį Butkevičių, besi
slapstantį vagišių Bulatovą, 
besigiriant) uždirbus 40 mln. 
dol. ir neva žadantį grąžinti 
indėlininkams iš banko pavog
tus pinigus, iš naujo stebėjo-

Šiemetinė Kaziuko mugė Vii:.: v N'uotr Indrės Tųūnėlienės 

mės, iš kur Lietuvoje atsirado draudimo bankų, skolinančių 
tiek daug stambių sukčių ir Rusijai pinigus. Tai atsiliepė 
kaip jie tiek daug pinigų ga- ir kandidatui į prezidentus vi-
lėjo pagrobti. Skaitėme ir apie ceprezidentui Al Gore, įtaiga-
bent pusę milijardo litų, per vusiam pasitikėjimą Rusija. 
porą metų pavogtų iš „Ma
žeikių naftos" bendrovės. Ir 
daug k'am kilo į tar imas, ar 
visa tai galėjo atsitikti be kai 
kurių valdžios žmonių žinios 
bei pagalbos? Tačiau pavartę 
užsienio spaudą, pamatysim, 
kad mūsų sukčiautojai yra tik 
mažos žuvytės, lyginant juos 
su kitų kraštų tokio pat verslo 
atstovais. besiverčiančiais 
tarptautiniu mastu. „News-
week" vasario 28 d. išspaus
dino dviejų savo bendradarbių 
Mark Hosenball ir Bill Powell 
straipsnį apie „vaikymąsi" 7 
milijardų dolerių, kurie iš Ru
sijos per \ew York banką 
buvo „išplauti" į Vakarus . Spe
cialistai dvejus metus negalėjo 
nė vagysčių pėdsakų surasti, 
kol jiems nepasisekė prikal
binti du įtariamus asmenis 
prisipažinti ir padėti sukčia
vimą išaiškinti, prižadėdami 
jų netraukti į teismą. Tie, su
tikę bendradarbiauti, yra vy
ras ir žmona, Peter Berlin ir 
Lucy Edvvards. rusų emigran
tai , aukštais pareigūnais dirbę 
Vakarų bankuose. Žmona Lu
cy Edwards dirbo New Yorko 
banko Rytų Europos skyriuje, 
o jos vyras įsteigė tris mažas 
finansų įstaigas, per kurias pi
nigai keliavo į Vakarus. Ši 
pora ir buvo pagrindiniai pi
nigų „plovėjai". Nutvertas siū
lo galą.-, aiškintojus grąžino į 
Maskvą, atvedė į 1996 metais 
Jelcin rnkimus finansavusį 
banką, o per jį — ir prie Jelcin 
dukters draugų Aleksandr 
Smolensky ir Boris Berezovs-
kij. žinomų Maskvos milijar
dierių. Praėjusią vasarą pra
dėjęs aiškėti pinigų plovimo 
kelias į g a d i n o ir Rusijos-
JAV santykius, nes Kongrese 
tuojau kilo abejonių dėl ap-

Įdomu, kur nuves to tyrinėji
mo baigmė? Ar ne del to ir Jel
cin ankstyvas pasitraukimas, 
o po to Putin paskelbtas jo 
nuodėmių atleidimas0 

• Krepš in i s televizijai da
ros i nuos to l ingas . Pasaulyje 
geriausiam krepšinio žaidėjui 
Michael Jordan pasitraukus, 
šis verslas žymiai pablogėjo. 
Apie tai kovo 20 d. rašo „New 
York Times" bendradarbis Bill 
Carter. Pagal autorių, prieš 
dvejus metus krepšinis buvo 
viena pagrindinių žiūrovų 
traukų. Apklausos rodė nuolat 
didėjantį žiūrovų skaičių, gau
sėjo skelbimai ir kilo jų kai
nos. Stotys varžėsi dėl sutar
čių, ypač atkrintamosiose var
žybose. O baigmėje kainos bu
vo pasakiškos. Bet tai buvo 
paskutiniaisiais Michael Jor
dan žaidimo metais. NBC tele
vizijos bendrovė už teisę ket
verius metus rodyti rungtynes 
praėjusiais metais sumokėjusi 
1.75 milijardą dol. — dvigubai 
daugiau negu už tokį pat 
ankstyvesnį laikotarpį. — pa
juto, kad. Jordan nebežai-
džiant, žymiai sumažėjo ir 
žiūrovų trauka, ir skelbimai. 
Nukrito ir jų kainos. Tai tur
būt atsiliepė ir į sporto mėgėjų 
lietuvių televizijos programų 
pasirinkimą, kurie, Bulis žai
džiant, prie televizijos ekranų 
buvo tiesiog prigulę. O kas da
bar nori žiūrėti, kai Bulis iš 
29 NBA lygos komandų tvirtai 
stovi paskutinėje vietoje. Ka
žin ar šia komanda dabar do
misi ir Valdas Adamkus, tuo
jau po išrinkimo Lietuvos pre
zidentu pareiškęs, kad iš JAV 
puoselėtų pomėgių Bulis rung
tynių stebėjimo per televiziją 
jis visgi nenorėtų atsisakyti? 

Daug kas abejojo, ar po
piežius Jonas Paulius II 
pajėgs įvykdyti suplanuotą ke
lionę į Šventąją Žemę, nes jo 
jėgos tiesiog regimai silpsta, 
sveikata prastėja. Daug kas 
manė, kad apskritai tokia ke
lionė yra nepatartina, bent kol 
neišsilygino žydų ir palesti
niečių santykiai, kol tebe-
sproginėja teroristų bombos ir 
skraido pikti abipusiai kaltini
mai. Tačiau popiežius, atrodo, 
neatkalbamas, jo valia ir no
ras savo pareigas atlikti iki 
paskutinio atokvėpio, nepa
laužiama. Tad net ir Bažny
čios priešai ilgainiui turi nu
lenkti galvas prieš šį Kristaus 
vietininką Žemėje ir jo atlie
kamą sutaikinimo, artimo 
meilės, net daugeliu atvejų — 
žmonijos sąžinės, darbą. 

Nepaisant, kad katalikai 
Amerikoje nesudaro daugu
mos, popiežiaus kelionės, dar
bai ir žodžiai visuomet susi
laukia nemažai žiniasklaidos 
dėmesio. Tuo būdu ir kelionė į 
Šveutąją Žemę plačiai aprašo
ma spaudoje, paminima žinių 
laidose. Žinoma, dalis to dė
mesio galbūt yra ne vien iš pa
garbos seneliui popiežiui, bet 
dalis net tam tikro smalsumo: 
kaip jis pasielgs, ką sakys, 
susidūręs su priešingų nusis
tatymų žmonėmis, galbūt tie
siog su atvira neapykanta bei 
galimais pavojais. Nors popie
žius visuomet būna apsuptas 
specialios sargybos, bet, kaip 
jau ne kartą atsitikę, niekas 
tikrai negali apsaugoti nuo 
piktos valios žmonių, kai as
muo apsuptas nesuskaičiuo
jamos minios, triukšmo ir iš
kilmių. 

Kam yra tekę lankytis 
Šventojoje Žemėje ir vaikščioti 
takais, kuriuos prieš du 
tūkstančius metų lietė Jėzaus 
kojos, būti vietovėse, apie ku
rias tiek daug žinome iš 
Šventojo Rašto, bene, geriau
siai gali papasakoti apie 
įspūdį, kokį ta kelionė paliko. 
Tas įspūdis, be abejo, dar gi
lesnis popiežiui, kurio pareiga 
čia. mūsų planetoje, tęsti Kris
taus darbą, skleidžiant Jo 
Gerąją Naujieną visoms tau
toms, visai žmonijai. 

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II kelionė į Izraelį buvo ypač 
atidžiai stebima. Žydai tikė
josi, kad jis papildys neseniai 
Katalikų Bažnyčios vardu pa
reikštus atsiprašymo žodžius 
už per 2000 metų padarytus 
nuklydimus ir skriaudas, ku
rias per tai patyrė kitaip ti

kintys, arba visai-netikintys. 
Daugelį tie atsiprašymai nu
stebino, net nugąsdino. Ir, jei
gu galima spręsti iš laikraš
čiuose po to pasipylusių skai
tytojų laiškų, net atnešė abejo
nių: nejaugi BažnyčiaJklystu° 

Žydai kol kas savo tautiečių 
kančias nacių • viešpatavimo 
metais vertina, kaip didžiau
sią skaudulį visos žmonijos is
torijoje. J ie taip pat kaltina: 
kadangi žmonija nesustabdė 
holokausto, kai jis buvo vyk
domas, net stengėsi jo nema
tyti, žudomųjų šauksmo ne
girdėti, ji yra taip į>at kalta — 
turinti ne tik atsiprašyti, bet 
ir atsilyginti (vadovaujantis 
motyvu, kad nekaltųjų krau
jas krinta ant visos tautos, ne
paisant kokia nedidelė jos da
lis yra tikroji kaltininkė). 

J kaltinamųjų šuorą sodina
ma ir Katalikų Bažnyčia, ypač 
Vatikanas. Tad popiežiaus Jo
no Pauliaus 11 viešas atsipra
šymas už visas Bažnyčios klai
das bei padarytas skriaudas. 
žydų tautos nepatenkino — jie 
tikėjosi atskiro kreipimosi, 
kur kas nuolankesnių atgailos 
žodžių. 

Deja, nesulaukė jų ir Šven
tojoje Žemėje. Tačiau po to. 
kai popiežius kovo 23 d. apsi
lankė Jad Vašem- muziejuje, 
skirtam holokausto aukoms, 
kritiškos pastabos labai su
mažėjo. Šv. Tėvas, tiesa, neat-
siprašinėjo, bet jo tylus susi
kaupimas prie pilku' granito 
gabalo, simbolizuojančio neži
nomųjų holokausto "aukų ka
pus, buvo iškalbingesnis už 
bet kokius žodžius. Baltutėlio, 
sukumpusio senelio veidas iš
reiškė skausmą dėl žmogaus 
nežmoniškumo •>iW»£tii — ne 
vien žydų tautybių aukoms, 
bet visoms, kuriu kraujas 
buvo pralietas Antrojo pasau
linio karo metu. prieškario ir 
pokario laikais. ..Katalikų 
Bažnyčia liūdi dėj visų perse
kiojamųjų, dėl neapykantos, 
ypač pasireiškiančios prieš 
žydus''. — popiežius'vėliau pa
sakė, o į tai Izraeliu ministras 
pirmininkas Ehud Barak pa
stebėjo, kad ..Popiežiaus atsi
lankymas Jad Vašem muzie
juje yra šios istorinės susi
taikinimo ir senų žaizdų gydy
mo keliones aukščiausioji vir
šūnė". 

Nėra abejonės, kad šis po
piežius, skirtas vesti Katalikų 
Bažnyčią į trečiąjį tūkstant
metį, savo atsakomybe su
pranta ir. nepaisant fiziniu 
negalių, nuolat vykdo. 

KETVERI BAIMĖS IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMIN1ENĖ 
Nr.3 
(Tęsinys) 

Tėvelis su darbininkais triūse laukuose, namai ir 
vaikai — babūnėlės ir mamos darbas. 

Mama kas savaitę kepa po 12 kepalų duonos. 
— Kaip greit mes suvalgome duoną, anksčiau ilgiau 

užtekdavo, — kartą" pasakiau mamai. 
— Kai darbininkai daugiau dirba, daugiau ir valgo. 

— atsakė mama. 
Šventa tiesa, dabar pusryčiams, pietums ir vakarie

nei mama virdavo žymiai didesnį katilą. Atsisėdusi 
prie stalo, ėmiau stebėti, kas kiek valgo. Mano nuosta
bai — visi valgė tiek pat. kiek ir anksčiau, tik katile 
buvo dar geras bliūdas sriubos ir keli gabalėliai 
mėsos. 

Vieną rytą.papusryčiavus, šeimyna išsiskirstė prie 
darbų. Besisukiodama virtuvėje, nužiūrėjau, kad ma
ma iš katilo į bliūdą sudėjo nuo pusryčių likusią pus-
marškonę košę, užpylė pamirkalu. Bliūdą įstatė į rėtį, 
kuriuo nešdavo vištoms lesalą, įdėjo kelis medinius 
šaukštus. J didelį molinį uzboną įpylė rūgusio pieno. 
po prijuoste paslėpė gerą abraką duonos ir skubiai 
išėjo. 

Eina į vištininką, rakina duris. 
— Kur neši tą košę?— pasivijusi paklausiau. 
— Atstok, ko visą laiką sekioji lyg šešėlis, juk matai. 

einu vištų lesinti, — pyktelėjusi pasakė mama. 
— O kam vištoms šaukštai? Mamyte, kodėl jus nuo 

manęs kažką slepiate? Aš moku tylėti, juk apie „pa
klydėlius" ir bunkerį alkieriuje niekam neišplepe au... 
— Teisybę sakai. Birutėle, bus geriau jei pasak>sma 

tau visą tiesą, nuo tavęs labai sunku ką nu.-iėpti. 
Mažieji nieko dar nesupranta, jiems nieko nesaky
sime. Sėskimės ant slenksčio, aš tau pasakysiu Kai ką 
labai svarbaus. 

Atsisėdome. Buvo labai įdomu, ką pasakys mana. 
— Atsimink visada, jei bent kas sužinos šią rousų 

paslaptį, kurią dabar išgirsi, vokiečiai sušaud\^ visą 
mūsų šeimą ir dar daug kitų nekaltų žmonių, o naūsų 
namus sudegins! 

Atidžiai klausykis, tai ne tik mūsų šeimos, ta; dau
gelio žmonių gyvybės ar mirties klausimas. Mes priva
lome padėti mirti pasmerktiems žmonėms išgyventi. 
Prisimeni ..paklydėlius"? Vaikeli, juos atsivežė tėvelis 
iš Telšių geto. Tai žydai, kuriuos vokiečiai pasmerkė 
mirčiai. Juos uždarė į getą. būriais varo į mi-ką ir 
šaudo. Tuos, kur matei, irgi būtų sušaudę, jei tėvelis 
nebūtų išvedęs iš geto ir parvežęs į mūsų namus 

Mama nutilo, žiūrėjo į mane ir laukė, ką pasakosiu. 
— Mamyte, o kur jie dabar, ar jų dar nesuracio, ar 
nesušaudė? Padėkime jiems.... 

— Dabar jie pas mus. saugūs, mes jais rūpir. »mės. 
Nuo šiol ir tu privalėsi padėti juos saugoti. — P įsakė 
mama. 

— Būtinai padėsiu ir niekad niekam, nieka:v. apie 
juos nepasakosiu, man jų labai gaila. Kur jie iabar, 
vargšeliai, labai norėčiau su jais susipažinti. 

— Tuoj pamatysi: 

Mama atrakino vištidės duris. Sukudakavo, suklego 
didžiulis vištų pulkas. Išvaikiau vištas, kurios kišo 
galvas į rėtį, į bliūdą su koše. fėjome j antrą vištidės 
kambarį. Jame vištų nelaikėme. Ten tėvelis buvo įsi
taisęs meistarnę. Viduryje stovėjo varstotas, pasienyje 
lentyna, prikrauta staliaus įrankių, ant grir.dų metėsi 
keli lentgaliai ir krūva sakais kvepiančiu -kiedrų. Ant 
palangės ir rąstigalio buvo padėta lenta. Kai įėjome į 
meistarnę, ant jos sėdėjo šeši žmones. Tai buvo žmo
nės, su kuriais man buvo lemta tą dieną susipažinti, 
su kuriais bendravau visą gyvenimą. 

— Tai Birutėlė, susipažinkit. — pasakė mama. — Ji 
jau viską žino apie jus. Nebijokite, ji tylės. 

Pirmoji prie manęs priėjo jauna juodaplaukė, labai 
gražaus veido mergaitė, apkabino ir tyliai pasakė: 

— Vadink mane Vanda, tu būsi mano mažoji sesutė 
visą gyvenimą, — pravirkusį nusisuko. 

Antrosios mergaitės vardas buvo Mania. paskui pri
ėjo Dovydas, Blatienė, Blatas ir Todosiene. J ie visi 
bučiavo mane ir prašė, kad tik niekad niekam neprasi
tarčiau apie juos. Pažadėjau tylėti. 

— Dabar mes jau pažįstami. — nusijuokė Dovydas. 
Aš tave prisimenu nuo tada, kai žiemos naktį stovėjai 
tarpduryje vienmarškinė. Būdami už sienos, alkie
riuje, girdėjome kaip kartą naktį rėkei, kad „baido", 
seniai norėjome su tavim susipažinti, bet vis bijojome. 

Pirmasis bunkeris buvo alkieriuje, antrasis vištinin-
ke. Jis buvo iškastas po vištų laktais, priėjo nelengva 
buvo prieiti, reikėdavo pasidėti lentgalį, norint neiš
sitepti kojų. Dieną mūsų globotiniai būdavo meistar-
nėje. ten nedvoke, buvo šviesu ir jauku, nors ir vieti
ninko, ir meistarnes langai iš vidaus buvo užtepti 

kalkėmis. Miegodavo bunkeryje, buvo paklotas vienas 
guolis visiems. . '„ 

Kad į bunkerį patektų oras. pamate iškalė skyle. 
Vištininkas šiaurine siena prigludęs prie. klėties. 
Klėtis pastatyta ne ant pamatų, o ant didžiuliu ak
menų, po ja galima būdavo palįsti. Kietu- patikimai 
saugojo ventiliacijos anga nuo pašalinių akm, bunke
ryje pakako oro visiems. 

I gyvenimą 

Praėjo keli mėnesiai nuo to laiko, kai tėvelis parvežė 
į namus pirmuosius šešis mūsų globotinius iš Telšių 

Slinko dienos. Mus pasiekdavo vis šiurpesnės žinios 
apie vokiečių žiaurumą. Getu gyventojai bųyp be gai
lesčio naikinami. 

Alsėdžiuose gyveno tėveliui gerai pažįstamas kailia
dirbys Faktoras. Neturtingas buvo žydelis, turėjo daug 
vaikų, seną motiną. Vokiečiai kol kas jo i getą neuž
darė, liepė dirbti chromo ir jukto odas batams, avikai
lius — kailiniams. Daugiau kailiadirbių neDŪvo visoje 
apskrityje. Odos buvo labai reikalingos. 

Iš pažįstamo policininko tėvelis sužinoję, kad greitu 
laiku Faktorų šeima atsidurs gete 

įsimetės į vežimą kelis avikailius, tėvas nuvažiavo i 
Alsėdžius pas Faktorą — įspėjo kas jam gresia. Tarė
si, kaip galima būtų išsigelbėti. Faktoras vę/fedamas 
prašė padėti jo šeimai. 

Tėvas pažadėjo netrukus atvažiuoti, hepę._Faktonn 
dirbti ir nieko nesakyti namiškiams. Palikt;? avikai
lius, išvažiavo. 

(Bus daugiau • 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
LIETUVĖ MUZIEJAUS KURATORĖ 
N o r t h a m p t o n , Pa. ra jono is tori jos muziejaus k u r a t o r e 

pakvies ta d r . R ū t a Saliklienė. 

Pristatydamas vietos vi- Šių metų pradžioje, gavusi 
suomenei Northampton rajono pasiūlymą, Rūta pradėjo dirb-
istorinio muziejaus rinkinius ti Northampton rajono muzie-
bei programas pakviestą tvar- juje kuratore. Sąrašas pa-
kyti Rūtą Saliklienė, VVilliam reigų, kuriomis Rūta užsiims 
J . Ford, Easton, Pa., laik- muziejuje, yra labai ilgas, 
raštyje „The Morning CaH", kaip W. J. Ford savo straips-
pažymi, kad į muziejų Rūta nyje pastebi, j is būtų 
ateina su giliu žinių ir patir- „mylios ilgumo". Pagrindinė 
ties bagažu senovinių audinių jos tarnybos užduotis būtų 
tyrinėjimuose bei jų istorijos. muziejaus pristatymas bei 

Toliau jis rašo, kad Rūta su bendravimas su visuomene, 
šeima į Easton atsikėlė prieš „Aš norėčiau, kad kuo dau-
dvejus su puse metų, kur jos giau žmonių bendrautų su 
vyras, prof. dr. Edmondas Sa- muziejui daug laiko pašven-
liklis, dėsto inžineriją Lafay- čiama istorikų draugija, pačia 
ette kolegijoje. Rūta mokslo muziejaus kuratore ir gausiai 
studijas baigė 1995 m. ir gavo dalyvautų turininguose mu-
daktaro laipsnį iš audinių is- ziejaus renginiuose bei ek-
torijos Wisconsin universitete, sponatais turtingose parodose. 
Madison mieste. Northampton rajono muziejus 

š i a proga paminėsime dar turi labai didelį rinkinį ver-
vieną Rūtos studijų tarpsnį, tingų eksponatų, su kuriais 
1993 metais Rūta, kaip Fulb- daugelis vietos gyventojų dar 
right stipendininkė, praleido 6 nėra galutinai susipažinę", 
mėnesius Lietuvoje, rinkdama sako Rūta. 
medžiagą diplominiam darbui Pirmą savaitę kuratorės pa-
apie taut inių raštų skirtumus, reigose Rūtai teko parodos 
užtinkamus audiniuose skir- ruošos darbai ir atidarymas, 
tinguose Lietuvos etnografi- Paroda „Mūsų bendruomenės 
niuose rajonuose, o taip pat ir istorinis palikimas" vyksta 
tautinių rūbų reikšmę bei nuo vasario mėn. pradžios iki 
įnašą j lietuvių tautinės savi- gegužės galo Kemerer dekora-
monės vystymąsi XIX amžiaus tyvinio meno muziejuje Beth-
pabaigoje bei XX pradžioje, lehem. Rūtai tenka bendra-
Būdama Lietuvoje, Rūta daly- darbiauti dar ir su šiuo mu-
vavo Vilniaus universiteto Is- ziejumi, su kuriuo ryšius už-
torijos instituto profesorės dr. mezgė, vos atvykus į Easton. 
Reginos Merkienės vadovauja- Jei kam tektų kada keliauti 
mose ekspedicijose po visą po šį spalvingą istorinį kam-
kraštą, ku r ji turėjo progą su- pelį rytiniame Amerikos pa
sitikti su senesnio amžiaus kraštyje, netoli Filadelfijos, 
žmonėmis, išsikalbėti jai rū- prie New Jersey valstijos sie-
pimais klausimais atokiau- nos užsukite į Easton ir aplan-
siuose provincijos uzkampiuo- kykite Rūtos prižiūrimą mu
se, stebėti įvairiais raštais ir ziejų, kuriame rasite daug 
spalvomis išmargintus audi- vertingų istorinių, šį regioną 
n ius bei jų turimus auten- reprezentuojančių, ekspozicijų 
t i škus tautinius rūbus. iš ankstyvesnių Amerikos lai-

Nesut rukdė Rūtai jos su- kų. Įdomus yra ne tik pats 
planuotą mokslinę kelionę į Easton ir jo muziejus, bet ir 
Lietuvą a t l ik t i nei šeimyniniai plačios apylinkės, turinčios 
rūpesčiai , auginant dvi ma- turtingą ir turiningą istorinę 
žametes dukreles — Sigitą praeitį. 
šešerių ir Iną ketverių su puse Reikėtų taip pat dar pa
metu, f Lietuvą jos nuvyko minėti, kad Berg knygų lei-
kartu su mama, kur praleido dykla, Oxford, U.K., neseniai 
6 mėnesius. Ten jos lankė išleido knygą „Folk Dress in 
vaikų darželį, draugavo su Europe and Anatolia: Belief 
vietos l ietuviukais ir puikiai About Protection and Fertili-
įsisavino lietuvių kalbą. ty". Rūta yra viena knygos au-

Atsikėlus gyventi į Easton, torių. Ji paruošė skyrių „The 
Rūta įsijungė į netoliese esan- Dynamic Relationship be-
tį, Bethlehem, Pa., mieste, Ke- tween Lithuanian National 
merer muziejų, kur praleisda- Costumes and Folk Dress". 
vo laisvalaikius, tyrinėdama Knygą galima gauti per Inter-
muziejaus eksponatų kilmę, jų netą: www. amazon. 
autent iškumą, o taip pat ren
gė progines parodas. J . Konč ius 

LIETUVIAI KANADOS 
CHEMIJOS ŽURNALO 

R E D A K C I J O J E 

Mėnesinis „Canadian Jour
nal of Chemistry" turi 11 re
daktorių, iš kurių 2 yra lietu
viai: Romas Kazlauskas iš 
McGill universiteto Montrea-
lyje dėl natūralinių produktų 
ir Viktoras Sniečkus iš 
Queen's universiteto King-
stone dėl organinės chemijos. 
Lietuviai nesudaro 18 proc. 
Kanados gyventojų. T a i yra 
ypatingas pasiekimas. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 

IŠVYKO I AFRIKĄ 

First Personai banko vyr. 
viceprezidentė Rūta Staniu
lienė išvyko į Zimbabwe, 
Afriką, kur du mėnesius dirbs 
konsultante vienoje to krašto 
didžiausioje finansinėje insti
tucijoje. Ji dirbs Zimbabwe 
Sostinėje Harare, bet t a ip pat 

stengsis plačiau susipažinti su 
šia Afrikos valstybe. 

Zimbabwe y ra pietrytinėje 
Afrikos dalyje ir anksčiau va
dinosi Rodezija. Staniulienę 
išsikvietė Kingdom Financial 
Holdings bendrovė per JAV 
federalinės valdžios remiamą 
International Executive Ser
vice Corps organizaciją. Šios 
organizacijos dėka, 1997 m. ji 
tris mėnesius konsultavo Ma 
nilos banke, Filipinų salose, o 
1995 m. dės tė bankininkystę 
Vilniuje. Staniul ienė grįš į 
Čikagos apylinkę gegužės mė
nesio viduryje ir vėl įsijungs į 
First Personai banko veiklą. 

Linkime Rūta i geriausios 
sėkmės, darbuojantis tokiame 
tolimame kraš te! 

* V iešose v a r ž y t i n ė s e j u 
r i d i n i s a s m u o iš užsienio už 
1.301 mln. litų įsigijo 21.79 
proc. didžiausios Lietuvos dur
pių eksporto bendrovės ,,Re-
kyva" akcijų. (Eitai 

Edmundas, Sigita, totą ir Ina Salikliai. 

„BENDRUOMENĖS BALSO" 
PROGRAMOS FILADELFIJOJE 

Northampton, PA, rajono istorijos muziejaus kuratore <\x 
lien* 

Rllt.'! S: ihk-

Kiekvieną sekmadienį, 9 
vai. ryto, Filadelfijos lietuviai 
girdi lietuvišką radijo pro
gramą. Daugeliui vyresnio 
amžiaus klausytojų, kurie ne
labai pajėgia apsilankyti lietu
viškoje parapijoje, tai pagrin
dinis informacijos šaltinis, 
pranešantis naujienas, skelbi
mus, žinias. 

Nepailstanti radijo laidų 
koordinatorė Julija Dantienė 
jau daugelį metų sumaniai 
vadovauja redaktorių grupei 
ir draugiškai paskirsto vi
siems, šiuo metu net 12 
pranešėjų, sekmadienines ra
dijo laidas. 

Viena jauniausių mūsų 
būrio redaktorių — Dalia Kai-
riūkštienė, jau pačia pirmąja 
savo laida atkreipė klausytojų 
dėmesį. Pradėjome laukti to
lesnių jos programų. Ir ne vel
tui! 

Dalios redaguojamos radijo 
laidos nepaprastai gilios, vi
sus vedamuosius ji parašo 
pati, įterpdama savo asmeni
nius įspūdžius, prisiminimus, 
išgyvenimus, tuo suteikdama 
programoms šiltumo, tikrumo 
įspūdį. Šalia istorinių faktų 
išradingai įterpia poezijos ei
lutes, puikiai viską suderinda
ma su temai parinkta muzika. 
Jos laidos yra tikrai ilgam 
įsimenančios, prasmingos, stip
rios, verčiančios susimąstyti, 
o kartais ir ašarą nubraukti. 

Dalia Kairiūkštienė atvyko į 
JAV 1996 metais. Rensselaer 
Politechnikos institute Trojoje 
įsigijo magistro laipsnį ap
švietimo srityje. Lietuvoje ji 
buvo baigusi architektūros 
studijas, Maskvoje apgynė ar
chitektūros mokslų kandidato 
disertaciją, už kurią nepri
klausomoje Lietuvoje jai buvo 
suteiktas daktaro laipsnis ar
chitektūros srityje. 

Prieš metus Dalia su vyru 
Alfonsu ir sūneliu Edvardu ap
sigyveno Filadelfijoje. įsidarbi
no privačioje apšvietimo pro
jektavimo firmoje Grenald 
VValdron Associates Labai 
džiugu, kad, šalia darbo ir 
šeimos rūpesčių. Dalia dar su
randa laiko įsijungti i visuo
menine veiklą ir nuoširdžiai 
prisideda prie lietuvybės iš
laikymo >ioje šalyje. Nuo
širdžiai dėkojame Daliai už 
puikias programas, linkime 
ištvermės ir kūrybinio įkvė
pino visose radijo laidose. 

Dalios Kainūkštienės vė
liausioji radijo laida, skirta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo dešimtmečiui pa
minėti, susilaukė labai šiltų 
klausytojų Įvertinimų, štai ci
tatos iš šios programos veda
mojo: 

„Kovo 11-ąją, Lietuva švente 
Nepriklausomybe atstatymo 
dešimtmetį. Ne:ketina — jau 
dešimt metų praėjo nuo tos 
dienos, kada b t usi okupuota 
Lietuva išgirdi ilgai lauktą 
žinią — kad j i , Letuva, vėl ne
priklausoma, k;.j ji — ir vėl 
laisva! O, atrod tai buvo tik 
vakar — tokie gyvi prisimini
mai iš tų įkv pimo ir pa
siryžimo, švent lūkesčio ir 
ėjimo į nepriklausomybę me
tų! 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos aktas :ėl nepriklau
somos valstybes atstatymo 
buvo priimtas. 'pasirašytas ir 
paskelbtas per dieną. Iš tiesų 
gi, kelias į nepriklausomybę 
buvo ilgas, irer.ajuo ilgai. 

Lietuva ėjo Į nepriklausomy
bę nuo 1988-ųjų. Gorbačiovo 
paskelbta „perestroika" palais
vino varžtus. Tapo galima tai. 
kas sovietu ia:kais buvo ne
įmanoma. Galėjai atverti bur
ną — nepuok- jos tuojau pat 
užčiaupti. Už :iesos žodį, iš
tartą garsiai, r.ebečiupo už pa
karpos, nebetapdė už grotų. 
Tas garsiai pasakytas tiesos 
žodis turėjo netikėtinai stiprų 
poveikį — žmonės jo nuščiuvę 
klausėsi, po to — klausė, tiks
linosi ir norėj( girdėti dar ir 
dar! 

Galėjai kalbt-ti — atsirado 
norinčių ir tur.nčių, ką pasa
kyti. Tokių buv-o daug: tai ir 
gyvi praeitie> liudininkai — 
išlikę gyvi pat izanai . Sibiro 
platybėse ne;uvę politiniai 
kaliniai ir treaitiniai, pokario 

įvykių liudininkai. į užsienius 
pasitraukusieji lietuviai. O 
pasakyti buvo ką — . reikėjo 
išaiškinti tikrąją tautos isto
riją, nuo 1939-ųjų slėptą ir 
neatpažįstamai iškraipytą; 
reikėjo suvokti, kokioje san
tvarkoje gyvenome ir kokiai 
valstybei dirbome; reikėjo ži
noti, kas ne mūsų, lietuvių, 
valia vyko su mumis. 

Tiesos žodžiai, kaip gaivi
nanti rasa krito į širdis; gėrėm 
kiekvieną lašą, siekem tos tie
sos, kaip sausa suskeldėjusi 
žemė geria kiekvieną lašą gy
vybę nešančio vandens. Jau
tėm širdim, kad kiekvienas 
girdimas žodis — tiesa. Lašų 
buvo negana. Lašų daugėjo, 
atsirado maža srovelė, po to 
upeliukas... Dar„ dar! Norime 
žinoti — viską, visą tiesą! Tie
sos žodis sutraukė klausan
čiųjų minias. 

Buvo kalbantys, ir buvo 
klausantys. Vieni, iškankinti 
ilgo priverstinio tylėjimo, jau 
nebegalintys tylėti, kiti — 
trokštantys išgirsti, žinoti, su
prasti. Žinoti viską apie Lie
tuvą, savo šalį, visas nepri
klausomybės praradimo aplin
kybės 1939-aisiais, visus to
lesnės istorijos vingius — re
zistencijos kovą, tremtį ir 
kalėjimus, ir melą, istorijos 
klastotes, svetimos valstybės 
primestą pasaulio sampratą 
— viską, viską! 

Dialogas vyko visur, dialo
gas plėtėsi — iš pavienių pri
vačių suėjimų išsiliejo į dides
nius ir viešus, išėjo į spaudos 
puslapius, radiją ir televiziją, 
pagaliau — į gatves ir aikštes. 

Žinojimas gimdė panieką 

Rota Staniulienė. 

f);ili.i K . t i n u k ^ t i c t 

tuometinei sovietinei tvarkai , 
nenorą taikstytis su j a . Buvo 
aišku — reikia ją atmest! Argi 
galima toleruoti apgaulę, me
lą, niekšybes? Ar įmanoma pa
kęsti nepakenčiamą? N e ir ne! 

Tiesa išaugino sparnus . 
Gimė jėga ir pasiryžimas — 
atitaisyti, kas buvo neteisu, 
nusimesti primestus pančius, 
išsukti iš svetimos valstybės 
nubrėžto kelio. Istorija suteikė 
galimybę išsilaisvint, vienin
telį tokį per pusę šimto metų; 
ir būtiną — kaip būtina buvo 
gyvent ir kvėpuot — pasinau
dot juo! 

„Lie-tu-va! Lie-tu-va!" — 
skambėjo lūpose 1988-ųjų va
saros mitinguose. .Lie-tu-va" 
— kilo į aukštą padangę. „Lie-
tu-va! Lais-vė"! — kilo rankos, 
kilo miškas rankų. Švietė vei
dai, ryžtu žėrėjo akys — „Lie-
tu-va!" „Laisvė — Lietuvai!" 
— degė širdys. 

Tų pačių metų rudenį Gedi
mino bokšte suplevėsavo tri
spalvė, dar beveik po metų per 
Lietuvą ir jos seseris, kai
mynes šalis (Latvija, Estija) 
nusitiesė Baltijos kelias. 

1990-aisias Lietuvos žmonės 
— pirmąkart per 50 metų — 
laisvai išsirinko Aukščiausiąją 
Tarybą. Ji buvo rinkta tautos 
valiai įvykdyti. „Laisvė — Lie
tuvai" (šimtus kartų skanduo
ta, dainuota, svajota) — buvo 
toji valia. Tauta išsirinkusi 
valdžią, susikaupusi ir pasi
ruošusi, nuščiuvusi i r sulai
kiusi kvapą, dabar laukė Di
džiojo žingsnio. 

Didysis žingsnis buvo ženg
tas 1990 m. kovo 11 d., vakare. 
Pirmajame Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos posėdyje buvo 
atkurta nepriklausoma Lietu
vos valstybė. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, reikšdama 
tautos valią, nutaria ir iš
kilmingai skelbia... — skai
tome lakoniškas oficialiojo 
dokumento eilutes. O t a rp 
eilučių — tau ta girdi savo 
balsą, užčiuopia pačią doku
mento esmę: Mes, lietuviai su
vokiant save, kaip tautą: mes 
esam tauta su savo gyvenimo 

ir pasaulio samprata , savo 
būdu, savitu ir nepakartoja
mu, pasaulio t au tų šeimoje. 

Mes, lietuvių tauta," gyve
name savo žemėje, kuri nuo 
senų senovės, da r iki Mindau
go, priklausė mūsų protė
viams, čia gyveno mūsų kartų 
kartos nuo neatmenamų lai
kų. Čia mūsų žemė, mylima ir 
vienintelė mūsų tėvynė. Mes. 
lietuviai, esame atsakingi už 
ją. Mes, t au t a , prisiimam 
šventą pareigą tvarkyti savo 
žemę savo išmanymu, kaip ir 
šventą pareigą ginti savo tė
vynę, jei pr iešas ją užpultų. 

Nei viena k i ta pasaulio val
stybė, kad ir kokia stipri ir ga
linga ji būtų, ne tur i teisės nu
rodinėti mums , kaip gyventi, 
a r primesti savo pažiūras, ar 
įs tatymus. Mes esame sava
rankiški. Čia yra mūsų žemė 
ir mūsų valstybė, su savo sie
nomis, valstybė, kuri buvo ir 
vėl yra nepriklausoma. 

Mes, kaip t a u t a ir valstybė, 
a teiname į pasaulį, į kitų 
t au tų ir valstybių šeimą, pa
siryžę gerbti ki tas valstybes 
ir, santykiuose su jomis, vado
vaut is t a rp tau t inės teisės 
principais. 

Tai mūsų laisvas apsispren
dimas. 

Pasirašo Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis ir Tarybos sekretorius 
L. Sabutis . 

Dešimtmetis laisvės. Ne
lengvas nepriklausomybės 
įtvirtinimo, didelių permainų 
ir išbandymų metas . Pirmieji 
nelengvi žingsniai į priekį. 
Vienas dešimtmetis — toks 
t rumpas laikas valstybės gy
venime. Lietuvos valstybė gy
vuoja štai j a u dešimt metų — 
ir eina pirmyn. Sėkmės jaunai 
valstybei!" 

Tai Dalios Kainūkštienės 
mintys, kur ias dar stipriau 
paryškino laidoje skambėjusi 
Sąjūdžio meta is sukurta daina 
„Laisvė". 

Kuo geriausios sėkmės Tau, 
mieloji Dalia! 

V i o l e t a R a z g a i t i e n ė 

* 



Jack Irwin su būreliu talkininkų Lietuvoje 

PASLAPTINGA GARSENYBĖ — 
TARPTAUTINIS KARŽYGYS 

Netoli Čikagos esančio Ge-
nevos miestelio laikraštyje 
„Daily Herald" neseniai buvo 
išspausdintas įdomus straips
nis apie ten gyvenantį „pa
slaptingą garsenybę". Papras
tas praeivis, rašo korespon
dentė Kathryn Grondi, neat
kreiptų į jį dėmesio. Bet Lietu
voj, beveik už 5,000 mylių nuo 
Genevos, žmones jį žino var
du. Einant gatve, jau iš tolo 
pamatę jį, jaunuoliai, sušunka 
„Jackas!" ir pribėgę nuošir
džiai apkabina. 

Jack Irvvin, buvęs keletos 
aukštesniųjų mokyklų pata
rėjas mokiniams, o taip pat 
narkotikų, tabako ir alkoholio 
prevencijos koordinatorius, 
prieš kiek laiko išėjo pensijon 
ir dabar darbuojasi Lietuvoj 
bei ̂ lutose Rytų Europos ša
lyse. Nuo 1993 metų jis net 16 
kartų lankėsi Lietuvoj visas 
šių kelionių išlaidas padeng
damas iš savo paties kišenės. 

„Alkoholizmo problema Rytų 
Europoje yra labai rimta", 
sakė Jack. „Aš manau, kad tai 
buvo savotiška išeitis, kovo
jant su komunizmo atneštom 
negerovėm ir baisia psicholo
ginę situacija. Jei draudžiama 
atvįp&i kalbėti — jausmai turi 
kaip nors kitaip išsilieti". 

Pagal Šv. Mergelės Marijos 
parapijos kleboną kun. Bill 
CIausen, kuris du kartus su 
Jack lankėsi Lietuvoj, Jack Ir
vvin žodžiai ir patarimai at
randa tokį didelį atgarsį todėl, 
kad dėl alkoholizmo šeimose 
daug jaunuolių gyvena bai
siose situacijose. „Jack yra vi
sapusiškai pasišventęs ir atsi
davęs 'Sniego Gniūžties' (pre
vencijos) programos įgyvendi
nimui ir todėl pagarbą ir mei
lę jau galima aiškiai matyti tų 
jaunuolių akyse". 

Iki šiol Jack Irwin jau yra 
įsteigęs penkis „Sniego Gniūž
ties" skyrius Lietuvoj ir vieną 
skyrių Lenkijoj. Netrukus tuo 
pačiu tikslu lankysis Latvijoj 
ir Rusijoj — Sankt Peters-
burge. I Lietuvą vėl sugrįš 
birželio mėnesį. Jo misija 
prasidėjo 1992 metais, kai nu
vyko Lietuvon, ieškodamas 
savo kilimo šaknų. „Kažkas 
man atsitiko, — sako jis. — 
Aplankiau Vilniaus arkika
tedrą ir labai susijaudinau. 
Pasiteiravau, kuo galėčiau 
būti naudingas. Esu nevedęs, 
niekuomet man nekainavo 
vaikų išmokslinimas, tad 
jaučiau, kad turėčiau prisidėti 
kokiu nors kitokiu būdu nei 
tėvai". 

1993 metais pasikalbinęs 
savo buvusią bendradarbę, so
cialinių reikalų darbuotoją 
Carmen Samples, įsijungė į 
A.P.P.L.E. (Amerikos mokyto
jai — Lietuvos mokykloms) 
gretas. Lietuvoje jų idėjos ir 
darbas buvo taip pozityviai 
įvertintas, jog, sugrįžęs Ame
rikon, tuoj pat sutelkė būrį 
jaunuolių ir suaugusių, kad 
kitais metais galėtų nuvežti, 
pademonstruoti ir Lietuvoj 
įkurti „Sniego Gniūžtes" pro

gramą. 
Savo vėlesniuose apsilanky

muose Lietuvoj Jack Irwin 
įsteigė ir padėjo suorganizuoti 
keletą kitų programų, kurios 
lavina paauglius ir suaugu
sius būti gerais vadovais. Vie
na jų, panaši į „Sniego 
Gniūžtę", tai programa jau 
baigusiems aukštesniąsias 
mokyklas. Be to, jis skaitė 
daug paskaitų kunigams ir 
klierikams apie alkoholizmą 
jų pačių ir jų parapijiečių 
tarpe, informavo apie didelę 
naudą ir reikalingumą pri
klausyti Alkoholikų anonimų 
organizacijai. 

Kun. Bill CIausen sako, kad 
Jack Irwin turi nepaprastą 
pasisekimą, nes yra puikus 
mokytojas, labai dinamiškas, 
entuziastingas, tiesiog užkre
čiantis. „Ten gyvenimas toks 
skirtingas, — pastebi moks
leivė Barbara Van Cleave, 
sugrįžusi iš Lietuvos atgal į 
namus. — Mes gyvenam privi
legijuotoj šaly ir turim tiek 
daug, ko jie neturi. Jack Irvvin 
labai daug padarė. Jis atvėrė 
žmonėms duris į juos pačius 
— į jų jausmus ir jų širdis. Jo 
pastangos buvo pastebėtos ir 
įvertintos Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininko, Mask
vos katalikų arkivyskupo ir 
Lietuvos ambasadoriaus Ame
rikai". 

O ką gi apie visa tai sako 
pats Jack Irvvin? „Mano dar
bas — sujungia ir apima visa 
tai, ką aš labiausiai mėgstu 
daryti — keliauti ir kalbėti 
apie prevenciją. Man patinka 
dirbti su jaunimu. Darbo yra 
daug, bet jis atneša daug 
džiaugsmo". 

Sulietuvino 
Ritonė Rudaitienė 

SU MINTIMIS I GROŽĮ 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus Moterų gildijos tra
diciniai pavasario pietūs ir 
įdomi programa įvyks ketvir
tadienį, balandžio 6 d., River-
side Golfo klubo patalpose, 
2520 S. Des Plaines Avenue, 
North Riverside. Pasisvečiavi
mas 11 vai. r., pietūs 12 vai. 
Popietės tema — „Grožio ma
gija". Plačiai žinoma Barbara 
Rinella dramatizuotai sugrą
žins iš praeities žinomas 
žvaigždes, pvz., Gloria Swan-
son, Joan Crawford, Dolores 
Del Rio, Claudette Colbert, 
Marlene Dietrich, Greta Gar-
bo, Katherine Hepburn, jų, 
kaip artisčių, charakteringus 
bruožus ir jėgą paveikti publi
kos skonį apranga, svajonė
mis pabėgti nuo kasdienybės. 
Pavasaris — džiaugsmas at
gimstančia, pražystančia gam
ta, pasivaikščiojimas prisimi
nimų takais. 

Vietos rezervuojamos iki ba
landžio 1 d., skambinant Ruth 
Hoffman (708-974-0250). Ren
ginio komitetui pirmininkauja 
Bridget Baltuškienė. Viešnios 
ir svečiai kviečiami. 
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„MAKBETAS*' 
NORMANDIJOJE 

Vasario 2-4 d. Herouvillo 
miesto (Normandijai teatro 
scenoje buvo rodomas E. Nek
rošiaus pastatytas „Makbe
tas". Tai jau antrosios Meno 
forto gastrolės šiame mieste 
— žiūrovai jau matė 
„Hamletą". Teatro administra
cija išsakė pageidavimą pa
kviesti E. Nekrošių padirbėti 
su prancūzų teatru. Taip pat 
susitikime aptartos ir kitų 
Lietuvos režisierių darbų pa
rodymo Herouvillo scenoje ga
limybės. Šios kultūros institu
cijos veikla neapsiriboja vien 
tik teatru — tai ir didelis 
kultūros centras, šiuolaikinio 
meno salė Tai galėtų suteikti J a n i n a Salnienė ir vaikaičiai Jonukas ir Janina modeliavo naujausiu 
ga l imybių ' p lač iau p r i s t a ty t i m a d ų . d r a b u ž i u s Ja l>° ***** " < « * * . Lietuvos Dukterų labdarai su-
LietUVOS k u l t ū r a ruoštoje metinėje mam parodoje. N'uotr Dr. Jono Šalnos 

Dalia ir Džiugas Staniškiai vadovauja Clevelando Dievo Motinos parapi
jos knygynui, veikiančiam parapijos svetainėje sekmadieniais po lietu
viškų šv. Mišių. Knygyne yra platus pasirinkimas knygų, laikraščių ir 
žurnalų — vietinių ir iš Lietuvos. Apstu vaikams knygelių, muzikos įrašų 
kasetėse. Turi ir JAV LB išleistą kalendorių „Kristaus Gimimo Jubilie
jus 2000". Nuotr. Lino Johansono 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildijos tradicinio pavasario renginio .grožio magija" komiteto da
lia. Iš kairės: Irena Norbutienė, Carol Jaster, Ruth Hoffman, pirm. Bridget Baltuškienė, gildijos pirm Pranė 
Simanonienė, Elli Katauskienė. Pietus ir programa vyks Dirželio 6 d.. Riverside golfo klube. 

£ STA» »U'»WI 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicaco, we 

offer daily service to Vilnius wrth 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

departure grves you a relaxed mon-

ing arrival for business or pleasure. 

When youre ready to return, you'ii 

enjoy tame-day travei back to 

Chicago through our Copenhager 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class. you can be 

sure our service will be vverld-class. 

and vvtll al!ow you to arrive rested and 

"efreshed - ail k* a reasonable fare. 
cind out what a wortd of difference 

SAS can make br your next trip. 

Just call yo j r Travei Agent ty SAS 

M 1-800-221-2350 For more infor-

"nation and special o"ers. visit 

3ur vvebsite at * * * fysas.com. 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 

EUCHARISTINIS KONGRESAS LIETUVOJE 

Š : special i kel ionė įvyks 
š. m. gegužės 29 d. — bi rže l io 14 d. 

Suda ry t a labai įdomi p rograma, ke l iau jan t r e t a i 
t u r i s tų l ankomomis vietomis. Dėl informacijos i r 

regis t rac i jos skambink i t e 
708-422-3000. 

« 
Ž e m i a u s i o s k a i n o s s k r y d ž i a m s į V i l n i ų 

k o v o 1 8 d . — b a l a n d ž i o 1 4 d . i š : 

CHICAGO $449 
NEWYORK $399 

Taip pat turime specialias kainas iš 
Vilniaus į: 

CHICAGO $575 
NEW YORK. 3575 

Prie bilietų kainų reikia pridėti mokesčius. 

A m e r i c a n T r a v e i S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
F a x 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web:www. americantravelservice.com 

GAL JAU ATSIBODO? 

Visą laiką klausyt i , skaityti, žiūrėti ir vis per
gyventi mūsų brangios tėvynės šmeižtus. Gana 
j au Lietuvą žeminti , kaip nacių kolaborante, vi
sus mušu taut iečius šmeižti kaip žydšaudžius, 
t r is generacijas persekioti, kaip žydų kankinto
jus . 

Užtenka m u m s klausyti mūsų himno išnie
kinimo disketėje, kurio įrašą holokausto muzie
jus pardavinėja ir yra mūsų pačių mokesčių 
išlaikomas. 

Užtenka m u m s žiūrėti \ iškraipytus žemė
lapius, k u r parodo Lietuvą kaip nevertingą, ma
žą teritoriją. Užtenka mums skaityti istoriją ir 
l i te ra tūrą ,kur nusavint i mūsų didvyriai. 

Pagal iau atėjo laikas pasakyti teisybę! Tei
sybė laimės visada. Lietuviams nėra ko tylėti — 
mes vieni neturėjom SS divizijos Antrojo pas. 
karo metu. Mes šiandieną dar nenužudėm ir 
nenuteisėm nei vieno komunistų budelio, kuris 
liejo mūsų tautos kraują. Pažiūrėkim \ Serbiją ir 
paklauskim, ar mes esam kerštingi? Mes esam 
krikščionys: mes esam gailestingi: mes dovano
j a m savo skr iaudas . Bet ar m u m s reikia tylėti, 
kai j mus visą laiką drebia? 

Korp! NeoLithuania kviečia visus, kurie ieš
ko mūsų tautos garbės, teisybės į susirinkimą, 
kur norėsim pradėti „Lithuanian Anti-Defama-
tion League". Norim suorganizuoti kovotojus už 
teisybę ir sustabdyti šmeižtus apie Lietuvą ir lie
tuvius. Susir inkimas vyks balandžio 16 d., PLC 
Bočių salėje. 12:30 vai. p.p. 

. • 

http://fysas.com
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://americantravelservice.com
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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, exU30 
arba vakarais tel. 708-448-8468. 

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones, atlikti namų 
ruošos darbus, prižiūrėti gyvuliukus. 
Kalba rusiškai, vokiškai, vairuoja 
automobilį. Gali gyventi kartu. 
Aldona, teL 773-476-1898. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Man 47 metai. Turiu psichologinį-pe-
dagogmį išsilavinimą, vairuotojo teises, 
mašiną, patirti globoti įvairaus amžiaus 
žmones, geras rekomendacijas. Su
sikalbu angliškai. Galiu dirbti 5-6 die
nas su sugrįžimu į namus. Sigita, tel. 
773-925-7130. 23:1/00 

ALVVAYS WITH FLOWERS 

Gėlės visoms progoms! 
Dirbame kasdien 9 v.r. — 6 v.v. 

Tel. 708-594-6604 . 

M o t e r i s i e š k o d a r b o . Gali 
pr iž iūrėt i s e n u k u s . Gali 
gyventi kartu, gali pavaduoti 
i š e i g i n ė m i s d ienomis . Te l . 
^ ^ 3 - 8 4 7 - 2 ^ 4 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus ieško aukštąjį 
išsilavinimą turinčio darbuotojo 
direktoriaus pavaduotojo vietai. 
Reikia turėti žalią kortelę, mokėti 
anglų kalbą, mokėti rašyti 
kompiuteriu, nusimanyti apie 
meną, turėti vadovaujamo darbo 
įgūdžių. Skambinti Karilei 773-
582-6500. 

M o t e r i s i e ško d a r b o . Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus. 

Gali būti su gyvenimu. 
Te l . 708-422-2450 . 

Galiu prižiūrėti 
lietuvių vaikus. 

Skambinti 
tel. 630-739-0144. 

Parduodu vestuvinę 
suknelę, 10 dydžio. 

Skambinti 
630-458-8985. 

LIETUVIU TAUTINES KAPINES 
IEŠKOME DARBININKO šių 
metų sezonui, vyresnio amžiaus 
(gal pensininko), kuris nebijo 
dirbti lauke fizinio darbo. Turi 
turėti visus legalius darbo 
dokumentus (žalią kortelę), taip 
pat ir savo susisiekimo priemones 
— mašiną. Uždarbis neblogas. 
Skambinkite 708-458-0638 nuo 
8 iki 4:30 p .p . 232000 

For uniąue Lithuaman 
Arts and crafts, 
please visit 

m m . m a r i d a n a . c o m 

Vyras ir žmona, turintys 
žalią kortą, teises, automobilį 

ieško darbo. 
Siūlyti įvairius variantus. § 

Tel. 773-471-0385. 5 

[Reikalinga moteris prižiūrėti kū-f 
dikį ir atlikti lengvą namų ruošą 3-5 
4 dienas savaitėje (nepilną laiką), 
Midway oro uosto apylinkėje. $ 100 
į sav Reikia kalbėti angliškai arba 
truputi vokiškai. Tel. 773-434-2736. 

AKUPUNKTŪRA 
Gvdymas adatų pagalba be vaistų 
°a!vos"menstruaajų*i!renq*artnto*su-
niušimų u k:, skausmų numalšinimas 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge. R. N., Dipl. At. 

Board Cėrtified Acupuncturist 
Tel. 312-563-1501 

P.;n'k;tc žir.ut< lietuvių arba andų kalba 
\ppnintmtnts avuiUbk on Tuesaays 9 a m • 

2 o m and Thursda\> i p.m -7'p.nv 
3210 S. Halsted St., Chicago. 1L. 

773-93541472 
708-901-9343 pgr. 

PraBset@aol.com E-mail 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

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. 773-
476-0513. 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUDŲ! 

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūnai û kmynais, su ..chives". Pesro. su krapais, su česnaku ir 
s\.<<.<ūnais ir Feta sūriai Situos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse. ..deli" skyriuje. 
(i.iluc užsisakyti ir telefonu: 
(.H. 462-3301 
.llb.i Į V! \VOrld VVlde w e b : Michigan Farm Cheê e Dairy.lnc 
u ' \\ aikirtl l lSChceSC.com 4295 Millerton. Fountain. Ml 49410 

AM E R I C Ą ^ ^ ^ V NBROAD, INC 

M A I N O F F I C E 

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

PAVASARIO 3CADM0S 
teniratgal įvienąpuse 

VELYKINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo jūsų. giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktu rinkini 

$98.00 $85.00 $70 .00 
12A-12 kg 10A-10 kg 8A-8 kg 

i,niurnos išpjova 
Kiaulienos kumpis 
Kiaulienos šoninė 
Kiaulienos išpjova 
Lašiniai „Naminiai" 
Dešros: Šalto rūkymo 
Dešreles: Karšto rūkymo 

2kg 
2 kg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
3 kg 

no 2 kg 
12 kg 

26.4 Ibs 

2kg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
2 kg 
2 kg 
10 kg 
22 Ibs 

Ikg 
Ikg 
Ikg 
— 
Ikg 
2 kg 
2 kg 
8 kg 

17.6 Ibs 
•VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV m*sos perdirbimo įmone 
Siaubuose, naudoja vokiškos gamybos maiinas, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
tekius rašyti DS Engineering, Inc. Ulsaktymai priimami telefonu, faksu 
arba paštu 
DS ENGINEERING. INC. TeL S3O-257-2034 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 80439 F*». 630-2R7-MW2 

Ryga 
Kiįesas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 

$409 
$409 
$509 
$409 
$409 
$409 

St. Pe:erburgas $409 
Ten • atgal išvykstama iki Ot.06.00 
Į įm puse Išvykstami 3a 03.3L00 

$385 
$385 
$385 
$385 
$365 
$385 
$385 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

5150W BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

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

NILES OFFICE 
9509N.MILWAUKEE 

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

U K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

/sŪTGM0cSJO,TŪMŪ^va<ATO6; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zaposs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 VVect 95th Street 

Tai. (706) 4244654 
(773)581-8654 

STASYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

; S.Benetis, tel. 630-241-1912.* 

Butai pensininkams, modernūs. 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės; 
Villa Maria, P. O. Box 155. 
Thompson, C t 06277. 

Kaune parduodamas labai 
gerai įrengtas 

4 kambarių butas. 
Kreiptis tel. 773-776-8261. 

I N C O M E T A X S E R V I C E 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. M E I L Ė , CPA 

5516 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

ww£ 
Veido nuo 

1921 m. 
8900 SotT.i ARCHER ROAt>, ViLf/yrSMtiNGS, lUsNOis T a 708.839.1000 

Šešic* pokvlių salės - tinka įvairiom* progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

s l f l 

AlUoVkOOM 
60 iki ^caycių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

• pamokos) 

9 
ilWK|Kni 

125 iki 175 svečių 

11 •uotai 
225 l į 550 svečių 

VELYKINIAI SIUNTINIAI I 
LIETUVA LĖKTUVU 

Priimami iki balandžio 12 d. kasdien 
7269 S. Harlem Ave., Br id f eview, IL 

60488 
Tel. 1-S00-SPARNAI; 1-800-772-7624 

1554 Carmen Drive, Eik Grove 
Village, IL 60007 

Tel. 1-8O0-AMBER XP; 
1-800-262-3797 

Skambučiai į Lietuvą 8 c/m i n. 

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave . , Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

vtst 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

GdACe ^VEL AGENCY. !NC . DBA 
S H I P TO 5 H O R I TRAVEL 

AND THE 
I I T H U A N I A N E X T R A V A O A N Z A 

JANUARY 7. 2001 
VVESTERN CARIBBEAN ON THE COSTA CRUISE LINES (VICTORIA) 

Į T I N I 

Sun 

Mon 

Tues 

Tues 

Wed 

Thurs 

F n 

Sat 

Sun 

1/07 F T . L A U D E R D A L E 

1/0 8 K E Y W E S T 

8 CCam 7 OOpm insidt 
. „« , /<« ^ C a t 1 o r 2 
8 COam 1:00pm C a t 3 t o 6 

(DOUBLE OCCUPANCY) 

1 / C 9 P L A Y A D E L C A R M E N Shor* B*euralon Outsidt 
Cat 7 to 9 

1 0 9 C O Z U M E L , M E X I C O 8 Clam 7 OOpm Cat 10 (0c«snv.«w) 
» „ _ Cat 11 (0ct*nvktw Dakixa) 

1/10 At 5 « M 
3rd « 4th Psutngsjr or Child 

$ 5 1 0 0 0 
568 00 

669.00 
749.00 
749.00 

I r t i O C H O R I O S , J A M A I C A 8 C3am 5 30pm Port Ch»rg«« 

1/12 G R A N D C A Y M A N 8:00**] 5:00pm ; ln»<"«nca (opttonal) 

1/13 At S * « 

1 1 4 F T . L A U D E R D A L E Disambark 

199 00 
1 3 4 7 5 

92.00 
(SINGLE OCCUPANCY) 

Smgle Intidt Gus rantas 778.50 
Smglt Outsids Guaranta* $1.003 50 

A 
T h * 

Air is a v a i i a b t * I r o m m o * t matįor U S cra«s and Canada at an atddrUons* oost 
VVa r a c o m r r f n d a onm ntght hotei stay prtor to šaltina 

Vaiki pasaports a rs r*quir*d. 

SPKCIAL . " n C T R A t f F O R O U R OftOUP» OMLY 
ifjnlfflelaMit L I M i — n l a m tanai t h a t wfN p lay 
• » t - Lnh tsan ton e o u p t o atan«34»ra wl l l 6* m 

A c l * l lc lou« luHfMiaiftlan cHnimH 

D E P O S I T • f 200 00 M r M t « " < • • at tbnt of booklna 
F M A L P A Y 8 J I N T - O e t a b a n o , 29«0 

P L E A S E C O N T A C T U S AT: 

( 5 4 1 ) 0 2 6 - 1 1 1 6 dhact 
( 5 0 1 ) 8 2 6 - 1 4 8 6 tax 
( 8 8 8 ) 7 8 9 - 7 1 4 0 toM frs>» 

G r a c * 
1201 _ 

North P a l m 

r a o * T r * v * l Aoanoy, Inc. 
U S I H o n w * y O n a , S u n * 31 
p>«*m B * « c n , Ftortda 3340I 33408 

LITHUANIAN EXTRAVAGANZA 

AMBER CONSTIIUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

- išsiųsime 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

CARE GIVERS NEEDED! 
English is requuired, experi-

ence and medical background. 
Salary $85-$ 150 per day. Jobs 
are in South VVisconsin, Pls 

CaU 262-763-2615. 

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gaif. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vaL: kasdien 8 v.r.-6 *.v.; 
leitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
atdaryta. Antrad. ir treM. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314VV.63SL 
Tel. 773-776-8998 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijoą? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? * 
Ką ak atvykot j JAV? 

Ne problema' 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
"Galėsite sėst oi vairo Handien! 

(630)2072741 

GREIT PARDUODA 

* * * RE/MAX 
REALT0RS 

OfK.1773) SM SMt 
M0sm{7OM42S-ne9 
rasot (70IISM 4«i« 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

m 
New Vision 
12932 S. LaGrange 
PSte Park, Q. 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mafl: 773*54-7820 
Paeer: 708.892-2573 
KSSB 708-361-9618 

DANL'TĖ MA VFR 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANl"1>, 

MAYEB- Ji ssafi iilusisi 
sąžiningai ir asmeniškai palamini* 

Nuosavybių įkainavimas veltui 

Realmart įį a.,, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago. IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pajjer 312-3OS-0307 
Fax 773-5X5-3997 

Omu% 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rss. 708-423-0443 

ASTA T.M1KUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir pnemiesčiuose 

S A L A M A N C A 
VeicemaM 

773-65IM878 

773-2*0-3404 
CetLteL 

636-660.5988 
A U D R I U S MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojama turtą? Turite sunkumų sa 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S MIKULIS 

Perkrautoms, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 630-816-7114. MgJ>«6-71^ 

YsTkJONIS STASYS! 
Dažytoja* iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Cbicago, IL. 
TeL 773-927-9107. 

Kokybiškai srfliekasae mažus ir 
didelius namų vidasas darbus: 
dedame gipso seneles, dažome, 

klojame plyteles, įrengiame 
rūsius, •ssstl MsUl Vladui, 

taL63Q.143.WM. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

i kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - » 2 S - 4 t t 3 1 . 

• * • 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Perraanent Resklence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
w w w immigration-service com 

vyt»»»>wWass»rrsNiiiill 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necettary. Will uain. Mutt 
have vahd driver's ucesste and nans-
portation. Mušt be floant ia English. 
LA.McMassMWIasi*«Wassssisa. 
Td. t00-t20-61S5. 

E IsšTTsssišTI 

D«A17ttAfi 

file:///ppnintmtnts
mailto:PraBset@aol.com
file:///VOrld
http://aikirtlllSChceSC.com
http://taL63Q.143.WM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773)-476-2655; Fax (773) 436-6906 

NAMŲ REMONTAI IR APGAVYSTĖS 
Anupras ir Barbora atva

žiavo į Ameriką, prieš pen
kiasdešimt metų. Susipažino 
jie Vokietijoje, lageryje. Atva
žiavę į Ameriką gyvendami 
viename mieste, atgaivino tą 
pažintį ir sukūrė šeimą. Abu 
jie sunkiai dirbo, taupė, susi
laukė trijų vaikų, visus išleido 
į mokslus. Prasigyveno, turėjo 
santaupų ir gražų namą. Bar
bora stengėsi, kad namuose 
būtų švaru ir gražu, o Anup
ras dažė ir, jei reikėjo, re
montavo. Jų namai blizgėjo. 
Tačiau, sulaukus per šešias
dešimt metų ir dirbant, jiems 
pasidarė kažkaip per sunku ir 
dirbti, ir namą gražiai pri
žiūrėti. Jie keletą metų namui 
nieko nedarė, sakė, kai 
išeisim į pensiją tai tada viską 
išdažysim, sutvarkysim ir t.t. 
Išėjo į pensiją. Anupras nusi
pirko dažų. Pradėjo tvarkyti 
namą. Bet jau ne taip gerai 
sekėsi, kaip jaunystėje; tai 
nugarą skauda, tai rankos ne
gali pakelti, tai šoną diegia. 
Vieną dieną prie durų du jau
ni vyrukai. Jie sako: dėde, 
mes dirbome netoliese, užbai
gėme darbą, gal jums pagal
bos reikia? Mes viską galime 
pataisyti, viską išdažyti. 
Anupras pagalvojęs sutiko. 

Tie vyrukai sako, dėde 
mums reikės tokios ir kitokios 
medžiagos, duok pinigų mes 
nupirksime. Anupras pagalvo
jo, jam atrodė, kad tie daiktai 
gal ir nereikalingi ir daug kai
nuoja, bet juk jauni žmonės 
geriau žino. O tie vyrukai taip 
gra^aV kalbėjo ir tiek daug 
žadėjo, kad Anupras davė 
jiems pinigų tiek, kiek jie pra
šė. 

Ateina apsipirkę vyrukai 
dirbti ir sako: matai dėde, kad 
būttrMskas pagal įstatymą, 
pasirašyk čia kad tu mums su
mokėsi, kai mes darbą pabaig
sime. Anupras, net neperskai
tęs, ką tas raštas sako, pasi

tikėdamas pasirašė. Porą die
nų tie vyrukai „dirbo" Anupro 
namuose. Po dviejų dienų 
Anupras pamatė, kad iš jų 
darbo nieko nebus, jie tik ge
ria alų, klausosi Jaukinęs" 
muzikos ir kai kada pateplioja 
kambario sienas. Antros die
nos vakare Anupras tiems vy
rukams sako, užtenka man 
jūsų darbo ir pagalbos, jūs 
nežinote, ką darote ir rytoj 
neateikite dirbti. Tie vyrukai 
linksmai sako, gerai, dėde, 
mes daugiau neateisime, bet 
tu turi atiduoti mums 2,000 
dolerių. Anupras nustebo, 
kaip aš jums turiu atiduoti, 
juk jūs nieko nepadarėte? O 
vyrukai pakišo Anuprui raštą 
ir sako: dėde, žiūrėk tu čia pa
sirašei, kad esi mums skolin
gas 2,000 dol. Anupras bandė 
ginčytis, o vyrukai sako, mes 
eisim pas advokatą. Anupras 
pabijojo tų vyrukų, o ypač pa
bijojo, ką kaimynai ir jo vaikai 
pasakys, kai sužinos, kad jis 
pasamdė sukčius ir leidosi 
jiems jį apgauti. Sumokėjo jis 
pinigus. 

Tokių ir panašių istorijų yra 
daug, tik apgauti vyresnieji 
nenori pasisakyti, prisipažin
ti. Vyresnieji namų savininkai 
yra išnaudojami skrupulų ne
turinčių namų remonto suk
čių, kurie apgaudinėja ir su
sirenka milijonus. Valdžios 
įstaigos gauna nusiskundimų 
iš vyresnio amžiaus žmonių 
dėl kontraktorių, kurie atlieka 
darbą nesąžiningai ir ima 
daug didesnę kainą, negu tas 
darbas vertas. Ir tai daugiau
sia atsitinka už stogų, į ga
ražą įvažiavimo kelio sutai-
symą bei namo vidaus dekora
vimą. Dažnai tų pataisymų vi
sai nereikia, arba reikia tik 
dalies. Namų remonto sukčiai 
daugiausia aukomis pasirenka 
vyresniuosius. Vyresnieji daž
niausiai yra namuose vieni ir 
juos lengva įtikinti greitai kal

bančio ir skubų sprendimą 
padaryti spaudžiančio kon-
traktoriaus. 

Dažnai vyresnieji niekam 
nepraneša apie jiems padary
tas suktybes, skriaudas, at
liekant remonto darbus. Val
džios įstaigos stengiasi pritai
kyti giežtesnius valstijų įsta
tymus, kad apsaugotų nu
skriaustuosius. 

Pasitaiko ir labai niekšiškų 
apgavysčių. Pvz., viena vyres
nio amžiaus moteris buvo 
įkalbėta užstatyti bankui na
mą ir taip gauti paskolą re
montui. Naiviai pasitikėdama 
„remontuotojais", ji pasiraši
nėjo įvairius popierius ir jai 
buvo pranešta, kad ji gauna 
55,000 dolerių paskolą už 
15%, kurią turi išmokėti per 
20 metų užstatant namą ir 
mokant į mėnesį po 715 dole
rių. J i to padaryti neišgalėjo, 
ir dabar jos advokatas kovoja 
teisme, kad nebūtų išmesta iš 
namo. O jos name padaryti re
montai buvo labai sąžiningi ir 
neužbaigti. Ji pasakoja, kad 
„remontuotojai" pasakė, jei ji 
neperrašys čekio jų vardu, 
praras namą. 

Tokie ir kitokie įvairūs atsi
tikimai, turėtų būti įspėjimas 
visiems, ne tik vyresniesiems 
— niekada nepasirašykite do
kumentų, kurių nesuprantate 
ir neperskaitote. Geriausia to-, 
kiu atveju kreiptis į advokatą, 
prieš pasirašant nesupranta
mą dokumentą. 

Namų remontų apgavystės 
vyksta įvairiomis formomis. 
Pvz., vienas garbaus amžiaus 
namo savininkas norėjo iš
valyti ir pataisyti vandens nu
tekėjimo vamzdžius, kas iš 
tikro kainavo 60 dol. Bet 
„taisytojai" jam pranešė, kad 
reikia „taisyti" ir stogą, ir 
palėpės balkius, o dar pridėjo, 
kad „reikia" ir rūsį sutvarkyti, 
nes į jį gali pradėti sunktis 
vanduo. Ir šis žmogus už tuos 
„pataisymus", kurie nebuvo 
reikalingi, užmokėjo 16,000 
dolerių, o darbas truko tik ke
letą valandų... Vėliau jis su
žinojo, kad nieko taisyti ne
reikėjo, o „taisytojai" tik suvai
dino dirbą, daužydami plak
tukais. 

Amerikoje namų remontai 
turi 115 milijardų dolerių me
tuose apyvartą ir didžioji dau
guma kontraktorių dirba są

žiningai, bet to nepaisant, de
šimtys tūkstančių skundų kas
met siunčiama valdz-os įstai
goms. Kai kurios JAV valsti
jose namų remonto suktybės, 
išnaudojant vyresniuosius pir
mauja tarp visų kitu suktybių. 

Nusiskundžiama, kad nei 
valstijų, nei federaliniai įsta
tymai nėra pakankamai griež
ti apsaugoti vyresniuosius. 
Pvz., net 20-tyje JAV valstijų 
nėra įstatymų, kurie reika
lautų, kad kontraktoriai būtų 
registruoti, turėtų darbo leidi
mus ir būtų apsidraudę. 

Čia keletas trumpų pata
rimų: 

1. nedarykite jokio susitari
mo dėl remonto su nepažįsta
mu, kuris pasibeldžia į jūsų 
duris; 

2. aiškiai žinokite, kas turi 
būti sutvarkyta — suremon
tuota. Prieš bet ką samdant 
atlikti remonto darbus, pasi
tarkite su šeima, draugais, 
kaimynais; 

3. prašykite kontraktoriaus 
rekomendacijų ir jas patik
rinkite. Didesniam remontui 
gaukite bent trijų kontrakto
rių įvertinimus; 

4. neleiskite, kad kontrak-
torius tvarkytų jūsų mokėjimo 
būdą, pvz., imtų jums paskolą 
ir pan.; 

5. neužmokėkite visos kai
nos, kol darbas neatliktas 
taip, kaip jūs norite. 

Naudotasi medžiaga iš 
AARP žurnalo. 
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A. t A. 
KONSTANCIJA 

ZAKARAUSKIENĖ 
GERVAITĖ 

Mirė 2000 m kovo 23 d., ketvirtadienį, sulaukusi 103 
metų. 

Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Pamoterių kaime. 
Nuliūdime pasiliko sūnus kun. Antanas 

Zakarauskas, Lietuvoje liko giminių dukterys Aldona 
Kurtinaitienė ir Eglė Slabšinskienė su šeimomis; 
Amerikoje vyro brolio dukterys Betty Werderitch, Mabel 
Wiater, Shirley Szekely, Jean Flaherty su šeimomis. 

Velionė bus pašarvota Petkus Marąuette laidojimo 
namuose sekmadienį, kovo 26 d. nuo 2 vai. p.p. iki 9 
vai. vakaro. 

Gedulingos laidotuvių šv. Mišios bus atnašaujamos 
10:30 vai. ryto pirmadienį, kovo 27 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke. A.a. 
Konstancija Zakarauskienė bus laidojama Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome pasimelsti užjos sielą. 

Nuliūdęs sūnus kun. Antanas Zakarauskas 
ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A. t A. 

BRONĖ REPEIKIENĖ 
1911—2000 

Viešpaties pašaukta mirė 2000 m. kovo 9 d. Palaidota 
kovo 13 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse. Esame dėkingi visiems už mums išreikštą 
užuojautą. Ačiū už gražias gėles ir šv. Mišių aukas. 
Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
kun. R. Gudeliui už maldas, gedulingas šv. Mišias ir 
apeigas kapinėse. Dėkojame vargonininkui muz. R. 
Šokui ir solistei, giedojusiai šv. Mišių metu 
Ypatinga padėka šauliams — Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei išeivijoje, kurie savo budėjimu, dalyvavimu, 
karsto nešimu ir kapinių apeigomis labai gražiai 
atsiveikino su savo ilgamete nare. 
Didelė padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo 
bendradarbiams už malonų patarnavimą. 

Liūdinti šeima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

šils to LITHUANIA 
3*0.21 

Fori*forrruIHancattlA*igDt*ttincePcmt 
1-MM-449-0445 

L 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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 

' 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

PALOS -GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Pa los Hi l ls , IL 
708-974-4410 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė, 
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių 
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų 

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje WESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, VVESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: tel. 1-800-325-6000 
www.we8ternunion.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VVESfcTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastemt way to mnd money worldwides" 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

. 

http://www.we8ternunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Dviejų talentingų solistų 
— Juditos Leitaitės ir Vladi
miro Prudnikovo koncertas 
Čikagoje jau čia pat. Nepa
mirškite, kad ^ielą glostan
tis" koncertas įvyks kovo 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
.Seklyčioje", o koncerto dieną 
— prie įėjimo. Po koncerto bus 
vaišės — cepelinai Jaunimo 
centro kavinėje. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", kovo 29 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
giesmių popietė su muz. Faus
tu Strolia. Turėsime progos 
susipažinti su gerbiamu sve
čiu, Šiaulių vyskupu Eugeni
jumi Bartuliu, kuris atsilan
kys į trečiadienio popietės 
programą. Bus bendri pietūs, 
laimės šulinys. Atvykite! 

Aktore Audrė Budrytė va
dovauja „Žaltvykslės" teatrui, 
kuris stato linksmą, nuotai
kingą Juozo Erlicko komediją 
„Margučio II" metinės vaka
rienės meninei daliai. Šventės 
metu koncertuos ir folkloro 
grupė, vadovaujama Jūratės 
Lukminienės. Balandžio 9 d., 
sekmadienį, 4 val.p. p. atvyki
te į Jaunimo centrą, pasivai
šinkite lietuviškais patieka
lais ir paremkite lietuvišką ra
dijo laidą, kuri savo progra
mas transliuoja kasdien, iš
skyrus šeštadienį ir sekma
dienį per WCEV radįjo stotį 
1450 kh dažnumu. Bilietus 
jau galite isigyti „Seklyčioje". 

Pedagogė — žurnalistė 
Aldona Smulkštienė bus 
pagrindinė kalbėtoja rašytojos 
Nijolės Jankutės naujos kny
gos „Atvirukai" sutiktuvėse. 
Vakaras įvyks kovo 31 d., 
penktadienį, 7 vai. v. Jaunimo 
centro kavinėje. 

Gavėnios susikaupimo 
dienoms kovo 25, 26 d. Švč. 
M. Marijos parapijoje vado
vaus Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis. Sekmadienį po 
10:30 val.r. Mišių rengiamas 
susitikimas su vyskupu prie 
kavos ir blynų parapijos salė
je. 

STIPENDIJOS 
STUDENTAMS! 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės 1963 m. pradėjo 
skirti stipendijas lietuvių kil
mės jaunimui, siekiančiam 
aukštesnio mokslo. Tas yra tę
siama ir dabar. Gavusių fi
nansinę paramą studentų 
skaičius siekia arti šimto. Šį
met yra skiriamos dvi stipen
dijos po 1,000 dol. Naujai įsto-
jantieji ar toliau pažengę stu-
dentai-studentės, lankantys 
universitetus Illinois valstijoje 
ir ieškantys finansinės para
mos, gali kreiptis į ČLMK sti
pendijų komiteto nares — Bi
rutę Zalatorienę tel. 708-788-
2781, Ireną Norbutienę tel. 
708-974-2946 — ir gauti pa
reiškimo formas. Nedelskite! 
Paskirtos stipendijos bus 
įteiktos 36-ojo Gintaro pokylio 
metu birželio 18 d. M.K. 

Daugelio renginių organizatoriai kviečiasi puiki; muziko Ričardo Šoko vadovaujamą moterų vokalinj ansamb
lį, kad šis atliktų įvairių švenčių, minėjimų men es programas. Kovo 11d. moterų ansamblis dainavo Lemon-
to Kovo 11-osios minėjime, o štai balandžio 2 d., sekmadienį, dainininkes išgirsime „Laiškų lietuviams* auksi-

Pranciškus Ivinskis ir Audrė Budryte - vieni iš „Margučio II" šventės 
meninės programos rengėjų ir dalyvių. „Margučio II" metinė vakarienė 
vyks balandžio 9 d., sekmadieių,4 vai.p.p. Atvykite! 

nio jubiliejaus šventėje. 

Cicero Šv. Antano parapi
joje šį sekmadienį, kovo 26 
d., prasidės trijų dienų misijos 
— Gavėnios susikaupimo, 
dvasiško pasiruošimo Šv. Ve
lykoms dienos. Misijas ves 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Misijų tvarkaraštis 
toks: sekmadienį, kovo 26 d., 4 
- 6 v.p.p. — Susitaikinimo 
sakramentas, graudūs verks
mai, Konferencija, Susitaiky
mo sakramentas; pirmadienį, 
kovo 27 d., 6 vai. v. — Susitai
kinimo sakramentas, 6:30 
v.v. Mišparai, Konferencija, 
šventosios Mišios; antradienį, 
kovo 28 d., 6 v.v. — Susitaiki
nimo sakramentas, Konferen
cija, šventosios Mišios, misijų 
užbaigimas. Šv. Antano para
pijos adresas yra 1500 S. 50 
Avenue, Cicero mieste. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų raštinė. 
dirbdama kartu su meru R. 
Daley ir Čikagos miestu, ska
tina, kad visi lietuviai, gyve
nantys Čikagoje ir kitur Ame
rikoje, dalyvautų 2000 metų 
žmonių surašyme. Dalyvauda
mi surašyme, padėsite gyve
namai apylinkei, padėsite sa
vo bendruomenei, todėl svar
bu, kad surašyme dalyvau
tumėte visi. Nesvarbu nei jūsų 
amžius, nei imigracinė padė
tis. Nesirūpinkite, surašymo 
duomenys yra konfidencialūs, 
laikomi paslaptyje ir negali 
būti vartojami jūsų nenaudai. 
Jei norite pagalbos pildant 
formą, skambinkite tel. 773-
476-2655 arba atvykite į „Sek
lyčią" (2711 West 71st St., 
Chicago). Jei iki balandžio 1 
dienos nesulauksite formos 
paštu, galėsite pasiimti blan
ką iš pašto, viešosios bibliote
kos ar pinigų iškeitimo (cur-
rency exchange) įstaigos. 

Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbes konsulas Čikagoje, 
trumpai apžvelgs „Laiškų lie
tuviams" 50 metų gyvavimo 
kelią per auksinio žurnalo ju
biliejaus ir rašinių premijų 
paskelbir.o šventę, kuri vyks 
balandžio 2 d., sekmadienį, 
Jaunimo .entre. 3 val.p.p. bus 
aukojamo šv. Mišios tėvų jė
zuitų kop yėioje, 4 val.p.p. ren
giama oficialioji dalis didžiojo
je Jaunino centro salėje, 5 
val.p.p. vyks meninė progra
ma, kurk atliks Ričardo Šoko 
vadovaujamas moterų ansam
blis, 5:30 val.p.p. ruošiama va
karienė. Bilietus užsisakykite, 
skambindami tėvams jėzui
tams tel. 773-737-8400. 

Algis Kazlauskas, JAV Vi
durio vakarų apygardos rinki
mų kom.sįjos pirmininkas, 
primena, ..ad Lietuvių Bend
ruomenė ruošiasi rinkimams, 
kurie įvy-s gegužės mėnesį. 
Bus renksmi du aukščiausieji 
Lietuvių Eendruomenės orga
nai - PLE seimas ir JAV LB 
taryba, ir seimas, ir taryba 
renkami ::k vieną kartą per 
metus. lietuviai raginami siū
lyti kantidatus. Kadidatuoti 
gali 18 metų sulaukęs Lietu
vių Bendruomenės narys (kad 
taptumei nariu, tereikia tik 
užsiregistruoti kokioje nors 
apylinkėje), už kurį pasirašo 
10 kandidatą siūlančių lietu
vių. Kandidato sutikimo rašte 
reikia pažymėti adresą, telefo
ną, užsiėmimą, amžių, kokias 
pareigas kandidatas eina ben
druomenėje ir kokiai apylin
kei priklauso. Pavyzdį galima 
atrasti tinklalapyje 

www.iithuanian-
american org 

Siūlym. raštus, kuriuos apy
gardos k( misija turi gauti iki 
kovo 30 dienos, siųsti šiuo 
adresu: 11617 W. 139 St., Or-
landPark.IL 60467. 

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus 

„Septyni Kristaus žo
džiai", Teodor Dubois religinė 
kantata, ir ištraukos iš W. A. 
Mozart „Reųuiem" bei Fr. 
Schubert G — dur Mišių ba
landžio 2 d. skambės Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Pro
gramoje dalyvaus jungtinis 
choras, solistai, palydimi var
gonų ir orkestro. Pietūs — 12 
vai. p.p. centro didžiojoje salė
je, o koncertas — 1:30 vai. p.p. 
PLC Lietuvių fondo salėje. Bi
lietus galite įsigyti kiekvieną 
sekmadienį prieš šv. Mišias. 

VIOLETOS PARTIJĄ 
DAINUOS S. STONYTĖ 
Jau žinoma, kad pagrindinė 

Lietuvių operos statomo spek
taklio „La „Traviata" veikėja 
bus Sigutė Stonytė, Alfredo 
partiją dainuos Audrius Rube-
žius, Žermono - Arvydas Mar
kauskas, Floros - Genovaitė 
Bigenytė, Aninos - Nijolė Pe-
nikaitė, Markizo - Vaclovas 
Momkus, Gastono - Julius 
Savrimas, Barono - Algiman
tas Barniškis, Tarno - Pranas 
Olis, Daktaro - Vytautas Šim
kus. Operą režisuos Eligijus 
Domarkas, diriguos Alvydas 
Vasaitis. Lietuvių operos sta
tomo G. Verdi „La Traviata" 
spektaklio premjera vyks ge
gužės 7 d., sekmadienį, 3 vaL 
p.p. Morton auditorijoje (2423 
S. Austin Blv., Cicero, IL). Po-
operinis koncertas bus rengia
mas gegužės 14 d., sekmadie
nį, 3 val.p.p. Jaunimo centre. 
Bilietus į operą ir autobuso bi
lietus galite užsisakyti paštu, 
rašant: Lithuanian Opera Co., 
3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629; tel. 773-925-6193. 
Arba galite atvykti į „Sekly
čią" (2711 W. 71st St., Chica
go. IL 60629; tel. 773-476-
2655) savaitės dienomis nuo 9 
vai. iki 4 val.p.p., šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 2 val.p.p. 

SKcIbl 

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 

PIRAMIDE KYLA I VIRŠŲ 
Draugo fondo 2000 metų veiklos metus. Draugo fondo 

pavasario vajaus pirmomis sa
vaitėmis atėjo nemažai laiškų-
atsiliepimų į pasiųstus DF 
laiškus „Draugo" skaityto
jams. Vienuose buvo čekiai su 
.dešimkėmis", kituose — šimti
nės ir net dvi tūkstantinės, 
kurias gavus Draugo fondo 
^Piramidė" stipriau pašoka į 
viršų. 

Dar neatėjo šio pavasario 
vajaus čekiai su 5,000 dolerių, 
su 10.000. 20,000 ir net 30,000 
dolerių, kuriuos esame gavę 
Draugo fonde ankstesniais 
metais. Jie labai reikalingi. 
stengiantis šiais metais už
baigti milijoną Draugo fonde 
ir toliau nebetrukdyti „Drau
go" skaitytojų DF vajų laiš
kais. Užbaikime!!! 

Malonu matyti į šį pavasario 
vajų įsijungusius naujus DF 
narius ir naujus rėmėjus, ta
čiau dar trūksta daugelio 
„Draugo" skaitytojų, mūsų lie
tuviškos spaudos puoselėtojų, 
kurie dar nesuspėjo ateiti į 
Draugo fondą per šešerius jo 

garbės narių bronzos lentoje 
dar yra daug vietos naujoms 
pavardėms, mūsų organizaci
joms, bebaigiančioms tūk
stantines Draugo fonde, atei
nančioms su naujomis tūk
stantinėmis, padedant už
baigti milijoną Draugo fonde. 

Tolimos distancijos bėgime 
paskutinę mylią įveikti yra 
sunkiausia. Kai nedaug beliko 
iki „piramidės" viršūnės už
baigimo, bereikia sutelkti vi
sas jėgas, pagauti atgimstan
čio pavasario entuziazmą ir vi
siems atsiliepti į Draugo fondo 
pavasario vajaus laiškus. 

Pavasario vajaus įnašai 
Su 1,000 dolerių: 
Dr. Pranas ir Aldona Mažei

kos, garbės nariai, iš viso 
1,100 dol., Chicago, IL. 

Su 400 dolerių: 
Marija ir Pranas Radis. 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Hot Springs, AR. 

Su 200 dolerių: 
Vladas ir Raminta Sinkai 

(250 dol.) garbės nariai, iš 
viso 1,000 dol., Lemont, IL. 

Kazys ir Danutė Paškoniai, 
garbės nariai, iš viso 2.800 
dol., Eastlake, OH. 

Vytautas ir Stasė Mažeikos, 
garbės nariai, iš viso 1,250 
dol.. Colbert. GA. 

Ramunė Dičius, garbės 
narė, iš viso 1,600 dol., Dana 
Point, CA. 

Antanas ir Danute Bobeliai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol. Massapeųua P., NY. 

Julius Karsas, garbės na
rys, iš viso 1,000 dol.. Oak 
Lawn, IL. 

Bronius Grajauskas, iš viso 
500 dol., Hamilton, Ont., Ca-
nada. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Birutė ir Gediminas Bi-

skiai, garbės nariai, iš viso 
1,000 dol., Clarendon Hills, IL. 

Dr. Kazys ir Marytė Arnbro-
zaičiai, garbės nariai, iš viso 
2,200 dol., Chesterton, IN. 

Stasė Laniauskienė, garbės 
narė, iš viso 1,000 dol.. Eu-
clid, OH. 

Kleofa Gaižauskienė, iš viso 
650 dol., So. Pasadena, FL. 

Kostas Stankus, garbės na
rys, iš viso 1.400 dol., Lock-
port, IL. 

Jonas ir Janina Mikulioniai, 
garbės nariai, iš viso 1,200 
dol., Sterling Hts., MI. 

Aleksandras Atutis, iš viso 
700 dol.. Pleasant Hill. CA. 

Elena Skladaitis. iš viso 500 
dol., Phiiadelphia, PA. 

Stasė ir Vytas Macys, iš viso 
300 dol.. Ohipley, FL. 

Marytė ir Vladas Ruzgą, iš 
viso 525 ( oi., Lemont, IL. 

G. Ka.;:'manas, iš viso 210 
dol., Sprir.gfield.VA. 

Dr. Ro;ė Šomkaitė. iš viso 
100 dol., So. Orange, N Y. 

Česlovas Žilionis, iš viso 200 
dol.. Palos Hts., IL. 

Ona St -imaitis. iš viso 600 
dol., Putnam, CT. 

Aldona Prapuoienytė. iš viso 
635 dol.. Putnam. CT. 

Su 50 dolerių: 
Stasė Daugėlienė, a.a. Kazio 

Daugėlos atminimui, iš viso 
250 dol.. Bedford, NH. 

Ramune- ir Aloyzas Aiuis. iš 
viso 650 col., Bethesda, MD. 

Antanas Kvedaras, iš viso 
600 dol.. Savannah, GA. 

John Radas, iš viso 600 dol., 
Livonia. MI. 

Vladas Staškus, iš viso 600 
dol., Redbrd, MI. 

Pranas Michelevičius, iš viso 
300 dol. St. Pete Beach, FL. 

Jonas Kutka. iš viso 350 
dol.. Lemont, IL. 

Leonas ir Ona Sabaliūnai, iš 
viso 100 iol., Ann Arbor, MI. 

Michalina Krutkevičius, iš 
viso 50 dol., Bervvyn, IL. 

Dr. Birutė Preikštas. iš viso 
50 dol.. Ormond Beach, FL. 

Lietuvos ambasada JAV iš 
viso 500 dol., VVashington, DC. 

Su 40-30 dolerių: 
Kun. Rapolas Krasauskas, 

iš viso 310 dol., Putnam, CT. 
Genė Čyvienė, iš viso 500 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Ona Skardienė, iš viso 280 

dol., Cleveland, OH. 
Su 25-20 dolerių: 
Aldona ir Vitas Katinas, iš 

viso 375 dol., Richmond Hill, 
NY. 

Egidijus Žilionis, iš viso 75 
dol., Baltimore, MD. 

Vytautas Baltrušaitis, iš 
viso 25 dol., Grand Rapids, 
MI. 

Antanas Jankauskas, iš viso 
25 dol., Germantown, MD. 

Indrė Gaška, iš viso 35 dol., 
Chicago, IL. 

Frank Budrys, iš viso 190 
dol., So. Boston, MA. 

Jadvyga Paukštienė, iš viso 
20 dol., Oak Lawn, IL. 

Ona Vaškas, iš viso 40 dol., 
VVilloughby. OH. 

George Likander, iš viso 85 
dol., Kankakee, IL. 

Dana Sved, iš viso 155 dol., 
St. Petersburg, FL. 

Ona ir Vaclovas Mikuckis, iš 
viso 280 dol.. Los Angeles, CA. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. Fondo iždininkas 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. *iss3 

• Mirus a.a. Zojai Dai-
lydienei , užuojautą dukrai 
Reginai Galinaitienei reiškia 
Teresė ir Algimantas Lands
bergiai. Ta proga jie aukoja $25 
Lietuvos vaikams-našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 2327/00 

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

• Pr ie š užsisakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

•„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms, invalidams 
vaikams ir studentams Lie
tuvoje. Aukojo: a.a. Jono Ta-
pulionio 10 metų mirties su
kaktuvių prisiminimui jo duktė 
Meilutė Kusak $500 ir jo anū
kas Paulius Kusak $500 per 
kun. Antaną Saulaitį, paremti 
neturtingus vaikus norinčius 
lankyti Jėzuitų gimnaziją Vil
niuje. A.a. Eleonoros Barei
kienės , a.a. Benės Budzinaus-
kienės, a.a. Marijos Martinie
nės ir a.a. Teofilės Rickuvienės 
atminimą pagerbiant, Teresė ir 
Romas Igauniai bei Julija Puo-
dziukaitienė a ts iuntė $200 
padėti į vargą patekusiems 
vaikučiams. Labai ačiū! „Sau
lutė" , 419 Weidner Rd. , 
Buffalo Grove, IL 60089. TeL 
847-537-7949. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 
#36-3003339. ' 232**) 

• XI Lietuvių taut in ių 
šokių š v e n t ė įvyks š .m. 
liepos 2 d., Hershey centre, 
Mississauga, Ontar io (prie 
Toronto). Bilietų skaičius į 
šventę ir jos renginius yra 
ribotas. Todėl šventės rengimo 
komitetas skatina bilietus į 
šventę bei jos renginius už
sisakyti iš anksto. Šventės 
bilietų kainos: $20 (JAV) su
augusiems; $12 (JAV) vaikams 
iki 13 metų. Po šventinių po
kylių suaugusiems ir jaunimui, 
bilieto kaina yra $40 (JAV). 
Susipažinimo vakaras vyks 
liepos 1 d. Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina yra 
$16 (JAV). Bilietus galima 
užsisakyti skambinant V. Ta-
seckui tel . 1-905-824-4461 
arba J. Vingelienei tel. 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kant paštu , reikia pasiųsti 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival), kartu su nurodymu, 
kiek ir kuriam renginiui bilietai 
yra užsakomi, šiuo adresu: XI 
TŠŠ, 8015 S. Karlov, Chi
cago, IL 60652. i w < 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedz ie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325.Tel.708-422-3455 (sk) 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Pratęsdami paramą Lie
tuvos vaikams, kitiems metams 
po $150 a ts iuntė Josephine 
Lapinskas, Chicago, IL; Ri
mantas ir Aldona Vaitkai , 
Paradise Valley, AZ; K. Jur
gaitis, Winter Haven, CA Lie
tuvos vaikams atsiuntė $200, o 
Rita Pugliese, Medford, NJ, 
atsiuntė $50. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 232voo 

T Ė V I Š K Ė S EV. L I U T E R O N Ų 
B A Ž N Y Č I A 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 
• Almos fondui aukojo: 

a.a. Akvilės Karklienės atmi
nimą pagerbdamas, Benediktas 
Karklius, Cleveland, OH, Lie
tuvos našlaičiams per Almos 
fondą aukoja $5000. L. Cathe-
rine Garver, Goleta, CA, svei
kina Mariją ir Joną Šimonius jų 
vedybų sukakties proga. Ta 
proga Almos fondui aukoja $20. 
Almos vardu reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, 
sveikiname sukaktuvininkus, o 
aukotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-412-4191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629.2323/00 

• A-a. Petro Petrušaičio 
atminimą pagerbdami, au
kojo Lietuvos vaikams-naš
laičiams: L.F. Pliūros, D. Fri-
zelienė, Delores Kavera-Fitsh, 
V.O. Kažemekaičiai, Z.S. Lu-
kauskai, S. O. Budriai, F. Ka-
počienė, B. L. Juškai , F.A. 
Jurevičiai, S. J. Pečiuliai, A. J. 
Kavaliūnai, I. Palaitienė, I. 
Tamulėnienė, V. O. Petravičiai, 
V. Bagdonas, E. Retzer. Viso ta 
proga suaukota $420. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
S0629. 2323/00 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 M M i Rd., CMeago, IL 60S29 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvea nuo .Draugo") 
TeL 77S-SM-O100. 

TeL 630-157-0M0, Lemont, IL 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 778-776-8700 

Toli free 24 hr. 000-770-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Saatad. 9 v.r iki 1 v.P p 

ADVOKATAI 
LJSane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 RArr-ber Ave.. Chicago, 
IL 00*32. TeL 847-361-7036 

ikfllbnmr lietuviškai) MrsjO-ų 
paslaugoms 7 diena* \icr savaite 

http://www.iithuanian-



