i i

;|i

I I .!..'!!

.!..!!.

:

..'!.'•

.;.-..!,!...!!

» * • * • * * * • • * * * * • • * • • » * * * * ***MIXED

ADC

t'Jb

S 1 8 7 PX2 G R A T I S
THE LIBRARY OF CONGRES3
EDROPEAN READING ROOM
S e n t i *
Division
M» 9tM ntir. n n

? c* ^ 4 c» — i i

NEWSPAPER - 1X3 NOT DELAY - Pate Maited 04/14/00

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGASdEARTHLINK.NET
April

T H E L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE D A I L Y

15,

VoLLXZXVm

ŠEŠTADIENIS

SATURDAY, BA: ANDŽIO - APRIL 15, 2000

Rusija p a t v i r t i n o
b r a n d u o l i n ė s ginkluotės
apribojimo sutartį

Katalikų Bažnyčia atsiprašo
už krikščionių klaidas
Vilnių*, balandžio 14 d.
(BNS) — Lietuvos Katalikų
Bažnyčia visos krikščioniškos
visuomenės vardu atsiprašo
prieš Dievą už jos klaidas,
įskaitant lietuvių tautos abe
jingumą holokaustui.
Penktadienį Lietuvos Vys
kupų Konferencijos (LVK) pir
mininkas arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius žurnalistams
pristatė Lietuvos ganytojų At
gailos ir atsiprašymo laišką.
„Šventasis Tėvas pirmasis
parode pavyzdį, šių metų kovo
12 "dieną ypatingomis Atsi
prašymo apeigomis melsda
mas Dievą atleidimo už praei
tyje padarytas katalikų klai
das. Mes, Lietuvos Vyskupai,
vienybėje su Šventuoju Tėvu
ir visa Bažnyčia, trokštame
pasinaudoti Jubiliejaus metų
malonės dovanomis ir skel
biame Lietuvos katalikų At
gailos ir atsiprašymo dieną",
rašoma Atgailos ir atsipra
šymo laiške.
Lietuvos vyskupai Atgailos
ir atsiprašymo laiške įvardija
savo klaidas: kad Bažnyčios
vaikai tikėjimui
Lietuvoje
skleisti bei ginti kartais grieb
davosi netinkamų priemonių,
kad Bažnyčia amžių bėgyje
leisdavosi traukiama į tauty
bių kivirčus ir reikiamai nesi
priešindavo.
Vyskupai apgaili, kad „dalis
Bažnyčios vaikų Antrojo Pa
saulinio karo metais stokojo
meilės persekiojamiems žy
dams, neišnaudojo visų įma
nomų būdų jiems ginti, o ypač,
k a d . stokojo ryžto paveikti
tuos, kurie talkindavo na
ciams. Bažnyčios atmintį sle
gia visos praeities antisemitiz
mo apraiškos, kurias atsako
mybės ir krikščioniškos meilės
stokojantys žmones bando pa
kurstyti ir mūsų dienomis".
.Antrojo pasaulinio karo me
tu žuvo apie 95 proc. iš
maždaug 220,000 prieškarinės
žydų bendruomenės.

Merų rinkimuose
labiausiai pralošė
konservatoriai
Vilnius, balandžio -13 d.
(BNS) — Ketvirtadienį išrin
kus paskutiniuosius Lietuvos
savivaldybių merus, paaiškė
jo, kad labiausiai pralošė kon
servatoriai ir jų politiniai ben
drininkai krikščionys demo
kratai.
Savivaldybių
rinkimuose
laimėję 199 įgaliojimus, kon
servatoriai buvo treti, tačiau
tik du konservatoriai tapo
metais, ir pagal šį rodiklį kon
servatoriai nukrito į 7-9 vietą.
Taip pat du merus turi
krikščionių demokratų parti
ja, pagal laimėtus įgaliojimus
(99) buvusi aštunta.
Konservatoriai,
laimėję
1997 metų savivaldybių rinki
mus, turėjo 25 merus.
Dabar renkant merus, di
džiausia sėkmė lydėjo LDDP.
Buvusi penkta pagal įgalioji
mus (172), ji turi 11 merų ir
pagal šį rodiklį dalijasi 1-3
vietas su Naująja sąjunga
(270 įgaliojimų) ir Valstiečių
partįja (209).
Panašų skaičių įgaliojimų
skaičių gavusi Centro sąjunga
(173) turi 8, o Liberalų
sąjunga (166) — 6 merus.
Keturis merus turi socialde
mokratų partįja, 2 — Lenkų
rinkimų akcįja, po 1
Laitvės sąjunga, Tautininkų
sąjunga. Demokratų partija.

Atgailos ir atsiprašymo laiske apgailima dėl žmogiškojo
silpnumo, baimės ar net asme
ninės naudos prisitaikant prie
nusikalstamų okupacinių re
žimų bei talkinant paver
gėjams, dėl jautrumo stokos
skurdo, priespaudos ir socia
linės neteisybės akivaizdoje,
dėl nejautrumo pradėtai žmo
giškai gyvybei.
Vilniaus arkivyskupas Juo
zas Audrys Bačkis žurna
listams sakė, jog Atgailos ir
atsiprašymo laiške nėra įvar
dintos visos Bažnyčios nuo
dėmės — „atsiprašoma už kai
kuriuos dalykus, kurie yra
būdingi mūsų kraštui, kur
jaučiame, kad slegia mūsų
sąžinę, ir manome, kad dėl to
reikėtų nuoširdžiai gailėtis".
„Savo nuodėmių išpažinimas
neturi virsti kieno nors kalti
nimu, bet pasitarnauti atmin
ties apvalymui ir tikram atsi
naujinimui. Kiekviena nuodė
mė, kaltė yra asmeniška, ne
galima kaltinti visos instituci
jos, o kito nuodėmių išpaži
nimas neteikia žmogui išga
nymo. Tik tas prisipažinimas,
kad buvo blogai elgtasi, yra
paraginimas pažadinti kiek
vieno sąžinę ir atverti kelią
kiekvieno iš mūsų atsiverti
mui, kad tokie dalykai dau
giau nebepasikartotų", sakė A.
Bačkis. Anot jo, atsiprašymas
tai atsakas, kad šalia gėrio
pripažįstame ir žmogiškus
trūkumus, silpnybes.
„Šią Atgailos ir atsiprašymo
dieną kreipiamės į Dievą, tik
jis gali atleisti nuodėmes. Tai
— dvasinio religinio pobūdžio
veiksmas, tai nėra išorinis
veiksmas, nėra istorinis visų
klaidų įvertinimas. Mes nestojame prieš tribunolą, mes sto
jame prieš Dievą ir prašome,
atgailaujame", sakė arkivys
kupas A. Bačkis.
Bažnyčia jaučiasi atsakinga
už šių dienų blogį, todėl vy
skupai mano, jog ši diena nu
skaistins atmintį, kad nebūtų
pakartotos tos pačios klaidos,
paskatins nuolatinį Bažnyčios
atsinaujinimą.
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M a s k v a , balandžio 14 d. „dar vienu Rusijos pralaimė
(Reuters-BNS) — Ilgai atidė jimu" Valstybės Dūmos penk
sprendimą
liojusi, Rusijos Valstybės Dū tadienį priimtą
ma penktadienį galiausiai pa tvirtinti sutartį SGA-2.
„Mūsų oponentai (Dūmoje)
tvirtino JAV ir Rusijos Strate
karinės
drausmės,
ginės ginkluotės apribojimo laikosi
pabrėžė komunistų vadas. Bū
sutartį SGA-2.
Balsavimas vyko atviroje tent tuo jis paaiškino balsavi
sesijoje. J a m e dalyvavo ne visi mo šiuo klausimu rezultatus.
Pasak jo, dabar komunistų po
450 Dūmos deputatų.
SGA-2 buvo patvirtinta 7 litiniai oponentai „išparduos
metai po jos pasirašymo. Šį žemę" ir priims kitus „tokius
žingsnį galima laikyti t a r s i pražūtingus šaliai" sprendi
Dūmos dovana išrinktajam mus.
*******
prezidentui Vladimir Putin,
Briuselis, Kijevas. „Rusi
kuris po dviejų dienų skris į
Londoną. Tai bus pirmas jo vi jos Valstybės Dūma, patvirti
zitas į Vakarus, einant dabar nusi Strateginės ginkluotės
apribojimo sutartį , išvedė iš
tines pareigas.
Prieš balsavimą V. P u t i n aklavietės branduolinių gink
Nuotr.: Prezidentūroje — Vilniaus festivalio rengėjai (iš kaires prezidento patarėjas Darius Kuolys, Vilniaus banko
lų mažinimo procesą ir sutei
valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kutra, Lietu. s Nacionalines filharmonijos generalinis direktorius netikėtai atvyko Dūmą, k u r
kė sklandesnio bendradarbia
Gintautas Kėvišas, Vilniaus meras Rolandas Paksas. prezider.;s- Valdas Adamkus ir kompozitorius Bronius Kutavi- u ž d a r a m e posėdyje buvo svar
vimo
su Maskva perspektyvą",
stoma ši sutartis, ir paragino
Gedimino Žilinsko 'Elta' nuotr.
čius.
penktadienį
pareiškė NATO
d e p u t a t u s ją patvirtinti.
generalinis
sekretorius
GeorVilniaus festivalio
Pagal SGA-2 JAV ir Rusijos
•ge Robertson.
turimų
branduolinių
galvučių
programa
„Jei tai yra prezidento Putin
skaičius kiekvienoje pusėje iki
p r i s t a t y t a jo
V i l n i u s , balandžio 14 d. taip pat neeilin. IV suva
2007 metų turi būti sumažin nuostata ir jei tai reiškia, kad
(Elta) — Penktadienį, baigian žiavimo rezoliucija Joje, pažy
tas nuo 6,000 iki ne daugiau jis ir Dūma gali dirbti kartu,
globėjui
tai yra geras ženklas mums
tis Tėvynės sąjungos Prie mėta ne tik susitepimo ir vie
Vilnius, balandžio 14 d. kaip 3,500.
žiūros komiteto duotam termi nybės pačioje partijoje bū (Elta) — Penktadienį prezi
JAV Senatas šią sutartį visiems", sakė jis.
JAV Valstybės
sekretorė
nui pasirinkti partiją arba tinybė, bet ir pabrėžta, „kad dentas Valdas Adamkus pri patvirtino 1996 metais.
frakciją, nė vienas iš atskilu neleistina kurti Tėvynės są ėmė Vilniaus festivalio rengė
Oficialius JAV ambasados Madeleine Albright, viešinti
sių konservatorių nepareiškė jungos viduje opozicines gru jus ir aptarė su jais būsimojo Maskvoje atstovas agentūrai Kijeve, taip pat sveikino ilgai
peles, kurios rengtų įrodinėti
noro likti partijoje.
Interfax pareiškė, jog JAV atidėliotą Rusijos parlamento
festivalio programą.
T S (LK) Priežiūros komite savo požiūrį partijos vidaus
Susitikime su valstybės va „labai džiaugiasi", kad Rusijos sprendimą tvirtinti SGA-2 su
t a s balandžio pradžioje pa diskusijose, t a d :a . konservato dovu dalyvavo Vilniaus banko Valstybės Dūma patvirtino tartį.
šalino iš partijos buvusį prem rių vardu vie*^ . . dinėtų vy valdybos pirmininko pavaduo SGA-2 sutartį ir dokumentus,
„Tai didelis žingsnis pir
jerą Gediminą Vagnorių, o ki riausybę, Sei.no ar jartijos va tojas Raimondas Kutra, Lietu susijusius su Priešraketinės myn. Kai užsienio reikalų mi
tiems jo šalininkams, susi dovybę".
nistras Igor Ivanov šį mėnesį
vos nacionalinės filharmonijos gynybos sutartimi.
Trys Nuosaikiųjų Konserva generalinis direktorius Gin
būrusiems į Nuosaikiųjų kon
Pasak jo, Amerika „laukia atvyks į Vašingtoną, tikimės,
servatorių frakciją, pasiūlė ap torių frakcijos nariai G. Vag tautas Kėvišas, kompozitorius kito žingsnio — šių dokumen kad bus pažengta toliau, —
sispręsti iki balandžio 15 d. norius, Nijolė Oželyte ir Kęs Bronius Kutavičius, Vilniaus tų svarstymo" Rusijos parla suaktyvės . mūsų
diskusija
Priežiūros komiteto sprendi tutis Skrebys jau yra pašalinti meras Rolandas Paksas ir mento aukštuosiuose rūmuo ginklų kontrolės ir kitais klau
me buvo p a s a k y t a , kad likę iš konservatorių partijos. To dienraščio „Lietuvos rytas" se.
simais", sakoma M. Albright
Nuosaikiųjų
konservatorių kia pat karjeros" konservato vyriausiasis redaktorius Ged
Tuo tarpu Rusijos Federa pareiškime.
frakcijoje n u o balandžio 16 d. rių partijoje pabaiga balandžio vydas Vainauskas.
„Šis balsavimas tikrai yra
cijos komunistų partijos frak
nebebus laikomi konservato 16 d. laukia ir trijų dabartinių
istorinis,
tai leis gerinti mūsų
cijos
vadas
Genadij
Ziuganov
Svečių pristatyta Vilniaus
Seimo komitetų pirmininkų —
rių paritjos nariais.
visų
saugumą",
pridūrė ji.
pavadino
„istorine
klaida"
ir
festivalio programa valstybės
Kaip
penktadienį sakė Juozo Listavičiaus, Birutės vadovui padarė nemažą įspū
Nuosaikiųjų
konservatorių Visokavičiene.-. Alfonso Vaiš dį. Jo spaudos tarnyba prane
frakcijos Seime seniūnas Ri noro, buvusių ministrų Vytau šė, kad V. Adamkus pasi
m a n t a s Pleikys, frakcijos na to Pakalniškio. Rimanto Plei džiaugė, jog šis renginys yra
Vilnius, balandžio 14 d. toks pats dokumentas jau per
riai r a m i a i dirba savo darbą ir kio, Sauliaus Šaltenio, buvu įtrauktas į Europos festivalių
sios
Biudžet" ir
finansų
(BNS) — Ministras pirminin duotas Lenkijos vadovams, o
niekas neketina jos palikti.
asociaciją ir pripažino, kad
Šeinio Nuosaikiųjų konser komiteto pirrr.rtinkės Elvyros festivalio dėka Vilnius šian kas Andrius Kubilius, penkta netrukus Lietuvos narystę
vatorių frakcija įsisteigė kovo Kunevičienės, buvusio Konser dien tampa Europos kultūros dienį pietaudamas su Lietuvos NATO remianti deklaracija
lenkų atstovais, pareiškė pa bus įteikta ir Vilniuje dirban
23 d. J ą s u d a r ė 13 buvusio vatorių frakcijos seniūno pa miestu.
vaduotojo
Allonso
Bartkaus,
dėką
Lietuvos lenkų organi tiems NATO valstybių amba
premjero G. Vagnoriaus šali
Prezidentas V. Adamkus zacijoms už deklaraciją, re sadoriams.
Seimo
narių
-Jono
Mocarto
ir
ninkų. Frakcijos įsteigimas
yra Vilniaus festivalio globė miančią Lietuvos narystę NA
Konservatorių merų paspartino konservatorių par Jadvygos Dunauskaitės.
Kaip skelbta, visų Lietuvoje
jas.
TO.
veikiančių
lenkų organizacijų
tijos vadovybės
sprendimą
skaičių lėmė
Po Tėvynes sąjungos Prie
„Jūsų deklaracija del para atstovai šį mėnesį paskelbė
* Vyriausybė iš rezervo
šalinti G. Vagnorių ir jo žiūros komiteto sprendimo
partijos
šalininkus iš partijos. Savo Nuosaikiųjų
konservatorių fondo įvairioms r e i k m ė m s mos Lietuvos siekiams tapti deklaraciją, prašančių tarp
nuoseklumas
sprendimą Priežiūros komite frakcijos naria: jau ne kartą trečiadienį paskirstė 2.4 mln. NATO nare mus maloniai tautines paramos Lietuvos
Vilnius, balandžio 14 d. tas grindė partijos įstatais, yra pareiškę apie naujos, ^mo litų. Vyriausybės rezervo fon nustebino ir nudžiugino", sakė siekiui tapti NATO nare. Krei
(BNS) — Konservatoriai mažą kuriuose n e n u m a t y t a s kelių dernios klasikinės" konserva de iš metų pradžioje numatytų premjeras. Pask jo, „tai pui pimasis skirtas NATO valsty
jų atstovų merų skaičių sieja TS (LK) frakcijų steigimas, torių partijos kūrimą.
18.1 mln. litų liko 10.2 mln. li kus pilietiškumo pavyzdys vi bių prezidentams, parlamen
su tuo, kad partija buvo poli
tų. „Kuo mažiau liks pinigų, sai Lietuvos visuomenei, kuris tams ir vyriausybėms, visiems
tiškai nuosekli ir atsisakė da
tuo mažiau kils problemų", ypač ryškus dabartinio ne lenkams, gyvenantiems lenkijoje ir už jos ribų, bei lenkų
lyvauti varžybose su kitomis
ministrų kabineto
posėdyje aiškumo fone".
bendruomenėms NATO val
politinėmis jėgomis.
Pietų
pas
premjerą
atvyko
juokavo
premjeras
Andrius
V i l n i u s - K a u n a s , balandžio čiau, kurie išgavo Lietuvos Kubilius.
Lietuvos lenkų rinkimų akci stybėse.
„Mes elgėmės šiek tiek ki
žydų jausmu^
„Kreipiamės, prašydami pa
taip, negu kitos partijos — 14 d. (BNS) — Radikalios Lie
* Didžiausia Baltijos jos primininkas Valdemaras
Panašiai apie V. Šustauską
tuvos
laisvės
sąjungos
vadas
remti mūsų Valstybės — Lie
Tomaševskis.
Lietuvos
lenkų
mes buvome politiškai nuo
valstybėse
telekomunikacijų
ano žydų bend
atsiliepia ir
sąjungos vyriausiosios valdy tuvos — pastangas greičiau
seklūs ir nesistengėme, susi Vytautas Š u s t a u s k a s , šią sa
rininkas
Gercas bendrovė „Lietuvos telekoruomenės
pi
bos narys. Kovo 11-šios akto tapti NATO nare", sakoma
jungdami su kairiaisiais, išsi vaitę tapęs Kauno meru, sukė
mas"
pagal
tarptautinės
ap
Žakas, anot ario, antisemisignataras Zbignievas Balce- dokumente. Pasak dokumen
kovoti daugiau merų ar vice lė nerimą žydų bendruomenei
skaitos
svertus
pernai
uždirbo
tiškai nu.-iti jsio asmens išvičius bei prezidento
pa to, .Lietuvos narystė NATO
merų postų", sakė konservato savo antisemitiniais pareiški
kilimas keli
erimą. „Aišku, 142 mln. litų ikimokestinio
mais.
atitinka ne tik jos gyventojų,
tarėjas,
Kovo
11-sios
akto
sig
rių partijos rinkimų štabo va
ii ateina į val pelno. Tai 23 proc. daugiau
„Tai yra Lietuvos tragedija, yra nerimo
įskaitant
beveik
300,000
nataras
Čieslavas
Okinčicas.
dovas, Seimo kancleris Jurgis
tam
džią toks žnv>i.Js", sakė G. Ža negu užpernai.
lenkų,
bet
ir
Lenkijos
inte
Razma. „Mes tose varžybose m a n a u , kad su tokiais pareiš
Jie įteikė premjerui deklara
kas.
tausko leksika, jam tapus me cijos kopiją ir informavo, kad resus, viso regiono interesus,
neturėjome galimybių daly kėjais mes į Europos Sąjungą
Žydų hen;. Jomenės atsto- ru, bus kitokia, nei per rinki
vadinasi, ir viso laisvojo pa
vauti, nebent būtumėme visiš tikrai niekada nepakliūsime",
V. Šustausko mų kampaniją. „Manau, jis
vai
prisine
sakė
Lietuvos
žydų
bendruo
* Ignalinos a t o m i n ė s saulio interesus".
kai atsisakę savo programos ir
būtumėme metęsi į bet kokias menės pirmininko pavaduo pareiškim ts pie žydų neva dabar keis pozicijas. Turės e l e k t r i n ė s uždarymo finan
Lietuva tikisi, kad 2002
ntrines Kauno būti protingesnis ir nebedaryti sinės paramos tarptautinis
toja Maša Grodnikienė, ko „supirkta.-"
derybas dėl postų", sakė jis.
metais NATO valstybes num e n t u o d a m a V. Šustausko pa ir Vilniau.- g.- ^es ir panašius. tokių išpuolių", sako M. Grod fondas pradės veikti šiemet tars ją priimti.
Jis pastebėjo, kad jei kiek
Antisemitini'. plakatų būta ir nikienė.
reiškimus per savivaldybių
antrąjį pusmetį, jeigu Seimas
vienoje savivaldybėje
būtų
KALENDORIUS
rinkimų kampaniją ir anks- per V. Šu-t.: sko rėmėjų miiki vasaros pradžios priims
To
paties
tikisi
ir
Kauno
įvertinti dešiniųjų ir kairiųjų
tingus Kaun •• Neseniai V. žydų bendruomenės pirminin IAE I bloko naudojimo nutrau
Balandžio 15 d.: Petras. Gema.
gauti įgaliojimai, būtų aiškiai viskas aišku", kalbėjo J. Raz
Šustauskas .-; audoje piktinosi kas, tačiau, pasak jo. .jeigu kimo įstatymą. Šiuo metu Eu Anastazija. Naste. Vilnius, Vaidote.
matyti, kad visur kairiųjų yra ma.
Lietuves '•> ausybės atsto
Liudvina, Modestas
daugiau kaip pusė.
Anot jo, jei Centro sąjunga vais, kurie ' Sėdami Izraely tokie politikai ateina į valdžią, ropos Komisija rengia šio fon
Balandžio 16 d.: Kančios Verbų)
do
veiklos
taisykles.
Tokių
ži
žydų
emigracija
iš
Liotuvos
„Merų skaičiuose yra vis būtų pasisakiusi už jungimąsi je, užsideda ydiškas apeigi
sekmadienis.
Algede. Benediktas
nių pateikė Europos Komisijos
dar paspartės".
kas dėsninga, nes po to, kai su dešiniaisiais, merų santy
Juozapas. Bernadeta. Gražvydas, Ka
nes kepurait es.
plėtros
generalinio
direktorato
Dabar Kaune, turinčiame
centras, valstiečiai ir sociallib- kis galėjo būti kitoks.
likstas
vadovas
Tačiau
žy-.J
bendruomenės
415,000
gyventojų, tėra 400 Lietuvos skyriaus
Balandžio 17 d Anicetas. DrsPati Centro sąjunga turi 8
eralai pasakė, kad jie eina su
Jean Trestour.
EIU' venis. Giedrius, Sigita. Skaidra.
atstovai tikis , kad V. Šus- žydų.
kaire puse, del balanso tapo merus.

Nuosaikieji konservatoriai
palieka partiją

Premjeras padėkojo Lietuvos
lenkams už pilietiškumą

Žydai sunerimę
dėl Kauno mero pasisakymu
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Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene
1340 Abington Cambs Dnve
Lake Forest, IL 60043-2(x>0

TINKLAPIŲ METINĖS
Šių metų kovo mėnesio pra
džioje įvyko tinklapių metinis
susirinkimas, kuriame buvo
pažymėta tinklapių vienerių
metų sukaktis. Buvo aptarta
kas per metus nuveikta ir ko
tikimasi pasiekti ateityje. Va
karonę baigėme prie gimtadie
nio torto, kavos ir arbatos,
džiaugdamiesi atliktais dar
bais.
Kuo skiriasi dabartinis ko
lektyvas nuo prieš metus pra
dedančio? Kalbą peržiūrėti ir
pataisyti prisidėjo Gražina
Kriaučiūniene. Ryšius palai
kyti su sąjungomis sutikęs Vy
tas Narutis ir tinklapių iždi
ninko pareigas apsiėmęs Juo
zas Polikaitis, nors abu jau
nuo tinklapių steigimo prie jų
veiklos prisideda. (Apie tinklapius privačiai buvo kalbama
kai kurių ateitininkų tarpe,
tačiau jų reikalingumą prieš
keletą metų viešai iškėlė Vy
tas Narutis).
Gražina
Kriaučiūnienė,
tinklapiams pradėjus veikti,
buvo paprašyta peržiūrėti ke
lius pirmuosius straipsnius ir
pataisyti jų kalbą. Kitus
straipsnius perėmė, lietuvių
rašybos ženkliukų sudėjimui.
Tokiu būdu labai normaliai
prieita prie atsakomybės už
kalbą. Gražina ne tik peržiūri
medžiagą, ji paruošia ir verti
mus iš anglų kalbos bei, reika
lui kilus, suredaguoja įvairias
tinklapiams atsiųstas žinutes.
Vytas Narutis, sutikęs būti
tinklapių referentu
sąjun
goms, apibūdino savo veikimo
gaires. Sieks rasti ryšininkus
išeivijos
„Ateities" tinkla
piams kiekvienoje sąjungoje ir
išjudinti tinklapių naudojimą
ateitininkiško jaunimo tarpe.
Per šiuos ryšininkus norima j
tinklapius įtraukti kūrybą, ko
respondencijas, vienetų meti
nius veiklos kalendorius ir są
rašus vienetų ryšininkų. Vytui
buvo maloni staigmena, kai
sužinojo, kad jau turi vieną
kontaktą — L. Šalčiuvienė
pranešė gavusi iš Dainės
Quinn laiškutį, kuriame rašė:
„Kiek aš suprantu, (tinklapių
vadovybė) žada duoti kuopom
tvarkytis savo atskirus 'web
pages'. Jei tai tiesa, mielai su
tinku perimti Daumanto..."
Juozas Polikaitis pranešė
iždo padėtį, sutvarkė tinkla
pių 'nuomą" ir kitus finansi
nius reikalus. Kaip ir visi da
lyviai, Juozas prisidėjo prie
aptarimų įvairių klausimų,
vien tinklapių atžvilgiu, bet ir
bendrai išeivijos ateitininkų
sluoksniuose.
Pranas Pranckevičius, tink
lapių techninis vadovas, pra
nešė, kad per pirmuosius me
tus, būtent nuo 1999 m. kovo
17 dienos iki 2000 m. vasario
27 d., tinklapių lankytojų vi
durkis buvo devyni per dieną
ir praleisto laiko mūsų tinklapiuose per vieną apsilankymą
vidurkis buvo 21 minutė. Šių
metų vasario mėnesio lanky
tojų vidurkis buvo 17; vidur
kis praleisto laiko viename ap
silankyme buvo 18 minučių.
Trisdešimt dienų tnuo 2000 m.
vasario 10 iki 2000 m. kovo 10
d.) vidurkis buvo 21 lankyto
jas per dieną praleidžiantis 15
minučių. Buvo nutarta, kad
tai maži lankytojų skaičiai ir
kad jie lėtai auga. Nutarta, la
biau tinklapius reklamuoti ir
įjungti į kitas paieškos stotis
ir aptarnauti daugiau jais be
sidominčių. Taip pat siūlyta

rūpintis, kad misų pavadi
nimą daugiau žrsor.-.ų atpažin
tų, tokius kaip-ateius orę r
http: ateius.org-.
http:///Vww .ateitis.org:
pranas@ateitis.org:
romualda5@ateitis.org.
laima@ateitis.org . Įdomios
pastabos, kad mūsų tinklapiuose labiausiai lankosi sa
vaitgaliais, kad aiškiai susida
ręs nedidelis būrys reguliariai
apsilankančių, kad esame mi
nimi JLithuanians on Line".
Buvo iškelta mintis visą
„Ateities" žurnalą įtraukti į
tinklapius, bet vienbalsiai su
tikta, kad galima kai kuriuos
straipsnius įtraukti, bet nėra
reikalo visą „Ateitį" perspaus
dinti tinklapiuose. Tačiau,
mūsų tinklapiuose yra žurna
lo prenumeratos anketa, kurią
išspausdinus galima naudoti
užsisakyti žurnalo prenume
ratą.
Pranas nurodė kaip galima
lietuviškus rašmenis „Windows 95/98' sistemoje įtraukti
į savus kompiuterius. Turint
rašmenis, spausdinimui suda
ro lengvesnes sąlygas, kadan
gi tada nėra reikalo visą raši
nį iš naujo spausdinti.
Kolektyvas palaiko artimus
tarpusavio ryšius elektroniniu
paštu. Šios vakaronės metu
buvo aptarti anksčiau iškilę
klausimai. Tie klausimai, su
redaguoti Romualdo Kriau
čiūno, buvo konkrečiai aptarti
metiniame susirinkime.
Kadangi medžiagos gausėja,
nuspręsta kategorizuoti „ar
chyvinę", tačiau, kad ji būtų
taip pat lengvai prieinama,
kaip dabar. Kol kas didelių
pakeitimų neplanuota.
Buvo gautas pasiūlymas,
spausdinti medžiagą ir anglų
kalba. Šis pasiūlymas nebuvo
priimtas su išimtimi, kad rei
kėtų tinklapius trumpai api
būdinti anglų kalba. Tokiu at
veju, anglų kalbą naudojantys
suprastų tinklapių egzisten
ciją.
Kalbėta apie mėnesines te
mas —* kad kiekvienam mė
nesiui būtų skiriama kita te
ma; ją gvildenti, aprašyti. Šis
siūlymas priimtinas visam
tinklapių kolektyvui, lieka tik
jo įgyvendinimas. O tam, rei
kia rasti asmenų, kurie numa
tytomis temomis rašytų — čia
jaučiama, kad tai pati stip
riausia siena į kurią atsidu
riame. Nutarta bendromis jė
gomis stengtis šį siūlymą įgy
vendinti.
Nustatyta medžiagos telki
mo eiga. Visa medžiaga perei
na per tinklapių vyr. redak
torės ar koordinatorės rankas.
Tinklapiams tinkanti medžia
ga toliau siunčiama kalbos ko
rektorei iš kurios su pataisy
mais siunčiama spausdinimui
tinklapių techniniam vadovui.
Bendrai, kolektyvas veikia la
bai demokratiškai — kiekvie
nas viskuo dalinasi su kitais
kolektyvo nariais, nesvarbu
koks reikalas. Turint ei. paš
tą, tai lengva vykdyti.
Konkrečiai aptarti reikalai
laukia įgyvendinimo. Tos at
sakomybės gula ant tinklapių
techninio vadovo Prano Pranckevičiaus pečių, Gražinos
Kriaučiūnienės — korektorės;
Vytauto Naručio — sąjungų
ryšininko; Romualdo Kriau
čiūno — Praeities skyriaus re
daktoriaus; iždininko Juozo
Polikaičio ir metinių vakarų
pravedėjos bei tinklapių koor-

Ateitininkų tinklapių leidybos ir redakcinis kolektyvu Iš k.: Vytautas Narutis, Pranas Pranckevičius, Gražina
Kriaučiūnienė, Laima Šalčiuvienė, flr. Romualdas Kr aučiūnas ir Juozas Polikaitis.
Nuotr J o n o Š a l č i a u s

A T L A I D U M A S — IŠDAVIMAS I R
K O J Ų PLOVIMAS
Gavėnios mintys paskutinei savaitei
Dalinosi Sesuo M. Palmira
Mylėti kovojančius už gėrį grįžęs prie stalo paklausė: ar
yra gera. Neapkęsti skriaudų, suprantate ką aš jums padaišnaudojimų yra kilnu. Bet pa- riau? Jos vadinate mane Movojus suplakti blogus veiks- kytoju ir Viešpačiu, ir gerai
mus su asmeniu tuos veiks- sakote, nes aš toks ir esu. Jei
mus įvykdžiusiu yra labai rea aš Viešpats ir mokytojas nu
lus — jam jausti kerštą, ne mazgojau jums kojas, tai ir jūs
apykantą ir linkėti, kad su turite vieni kitiems kojas maz
trūnėtų nuo bausmės. Ar čia goti.'Aš daviau jums pavyzdį,
nėra atsišakojusi piktžolė? kad ir jus darytumėte kaip aš
Praktiškam gyvenime kartais jums dariau". (Jono 13:2, 4, 5,
sunku skirti veiksmą nuo as- 12-15)
Pagal šį Kristaus veiksmą ir
mens įvykdžiusio skriaudą.
Veiksmą pasmerkti — žmogų pamoką, kuriai lygios nėra,
pateisinti. Nežinome jo praei mes turime ne tik atleisti, bet
ties ir kas privedė prie to ir numazgoti kojas, jei norime
veiksmo, o vis tiek sieloje su būti Kristaus sekėjais ne tik
banguoja kerštingi jausmai ir žodžiu, bet fr gyvenimu. Maz
taip įsisuka, kad sunku išsi goti kojas reiškia skriaudikui
painioti iš šitos pyniavos be ne tik atleisti, bet maldauti
Dievo malonės ir Kristaus pa Viešpaties, kad jam, mus nuskriaudusiam, botų atleistos
vyzdžio.
Įdomus klausimas kieno bū nuodėmės. Kad jis būtų išgel
sena geresnė: to, kurį nu- bėtas. Nuskriaustojo malda ir
skriaudė ar to, kuris skriaudą atleidimas pakeičia skriaudėjo
įvykdė? Stabtelėkime prie kryptį nuo blogio į gėrį. AnksEvangelijos ir pažiūrėkime ką čiau ar vėliau. Be Dievo talkos
Kristus sako apie žmogų pasi- ir Jo malonės šitose painiarinkusį įvykdyti blogą veiks- vose mes vieni nieko neištaimą. Tai buvo Paskutinės Va- sysime, bet Dievui nėra negakarienės salėje. Kristus tarė: limų dalykų. Jis mQsų trapu„Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, mą gali taip sustiprinti, kad
kaip Jam nustatyta, bet var- mes pakilsime nuo visokios
gas tam žmogui per kurį Jis rūšies blogio ir pakelsime apbus išduotas". (Luko 22:22) linką. Šituo atlaidumu ir nuNuostabu, kad tokią sunkią sisukimu nuo blogio mes keivalandą, kada Kristus žinojo sime tautos moralę. Kito kelio
kas Jo laukia, Jis nesako „var nėra. Dvasinė mūsų jėga pri
gas man", bet sako „vargas klauso, kaip dažnai mąstysi
tam žmogui per kurį jis bus me ir budėsime prie Dievo
išduotas". Jis gailisi išdaviko, Žodžio Evangelijose. Tik tada
nes jo būsena sunkesnė, tra- mes keisime save ir pasaulį,
giškesnė negu išduotojo. Kas nes Dievo 2odis gyvas, kalban
iš mūsų norėtume būti išdavi tis, vedantis ir veikiantis. Jis
ko vaidmenyje, jei tai būtų formuoja žmogaus galvojimą
viešai paskelbta pasirinkti? ir keičia gyvenimą. Jis turi
Kiekviena blogybė slepiasi galią šventinti šeimas ir tau
nuo šviesos. Ir pats šėtonas tas, keisti mus ir visuomenę.
nenori būti atoažintas. Jis Jis yra gyva sėkla nešanti vai
bando taip įsivynioti, kad blo sių, bet ši sėkla turi būti su
gio kėslai nematomi. Grįžtant nuolankumu ir gyvu tikėjimu
prie Evangelijos... „Vakarie priimama žmogaus širdies dir
nės metu, kai velnias jau buvo voje. Nemarinkime Dievo Žo
įkvėpęs Judo Iskarijoto širdin džio savyje — nemirkime pa
sumanymą išduoti Jį, Jėzus tys.
pakyla nuo stalo, nusivelka
viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui
REGISTRUOKITĖS
įsipila vandens į praustuvę ir
STOVYKLAI
ima mazgoti mokiniams kojas
ir šluostyti jas rankšluosčiu,
Jaunųjų ateitininkų vasaros
kuriuo buvo persijuosęs. Nu
mazgojęs mokiniams kojas, stovykla vyks liepos 13-22 d.
Jis užsivelka drabužius ir su- Registracija jau prasidėjusi.
Kadangi stovykla kasmet bū
dinatorės Laimos Šalčiuvie na perpildyta, raginame visus
norinčius stovyklauti nedel
nės.
Kelias valandas nusitęsusi siant registruotis. Pirmenybė
vakaronė buvo baigta su vienų stovyklauti teikiama JAS na
metų gimtadienio tortu, atke riams, kūne yra Centro valdy
liavusiu į Ateitininkų namus bos sąrašuose. Ne ateitininkai
Lemonte, iš Lansing, Michi- taip pat gali registruotis, ta
gan, dėka Gražinos Kriaučiū čiau jie įrašomi i laukiančiųjų
nienės. Prie torto, arbata ir sąrašą ir bus priimami paei
kava, neformalus pasišneku liui, esant vietai. Registracija
čiavimas užbaigė kelias turi- baigiama gegužės 15 d.
Dėl smulkesnių informacijų
ningas „darbo" valandas.
Laima Šalčiuvienė ir papildomų registracijų lapų

kreipkitės į stovyklos regist
ratorę Loretą Grybauskienę
(708-349-7426) ar JAS CV pir
mininkę Oną Daugirdienę
(630-325-3277).
JAS Centro valdyba
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$500.00
$250.00
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GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medfcal Center
10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142

(414)697 6990
ŠEIMOS ŠVENTĖ
DETROITE
Detroito apylinkės ateitinin
kų Šeimos šventė vyks sekma
dienį, gegužės 21 d. 10:30 vai.
šv. Mišios. Po jų įžodžio iškil
mės, kuopų veiklos praneši
mai, jaunučių pasirodymai ir
kt.
ASYASEGALENE.M.D.
Rush Untversity Consutante in
Allergy and Immunotogy
Konsultacijos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
alergiškiems maistui, vaistams,
vabzdžių įkandimui bei įvairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
Or. Segalene sėkmingai suderina
medicinini išsilavinimą JAV su
dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
1 7 2 5 W.Harr1eon SL-207
Chicago.IL 60612
T e i 312-942-6296.

Asta M. Astrauskas, MD
Valkų gydytoja
Patoe Pettototes
708-923-6300
Chicągo Pedlatrics

773582-6500

DR ARVYDAS J.DAJUDE
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. M * n S t
M i m w o n . I L 80443

Tei. 708-7464033
Valandos pagal šusterimą

DAUA A. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
TWeyPark.IL 80477
706414-4)871
Valandos pagal susitarimą.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-736-4477
Rez. 706-24e-0067 arta 708-248-6681
6448 S. PutaaM Road
Valandos pagal susitarimą
TERESĖ KAZLAUSKAS.
M.D.
Valkų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tei. 708-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
15543 W. 127* Str.
Suite 101
Lamont, IL

T«L 630-243-1010
Valandos susams

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 8. Kedzie Ave., Chicago
773-778-6968 «ft» 773-469-4441

DR. P E T R A S 2 L I O B A
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Kab. tei. 7 7 3 - 5 8 6 - 3 1 6 6
Namų tei. 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2
6 7 4 5 VVest 63rd Street
Vai.pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.-6v.p.p.
Kitomis dienomis — susitarus.

Obstetrics & Gynecology

Vidaus ir plaučių ligos
15300 VVest Ave.
Orland Park
708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgalius

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

DR. EUGUUS LELIS
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
1182 VVafcer S t , Lernont, IL 60439
1301 CoppacIMd Ava., Suite 113,
Joiat, IL 60432

DR

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 6 4 7 VV. 1 0 3 S t , Oak. Lawn. IL
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Tei. 815-723-1854
priimami absoliučiai punktualiai.
RAMUNĖ MACIJAUSKAS Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tei. 708-422-8260
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
HiekoryHKs
DR. JOVITA KEREUS
Tei. 708-598-2131
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
9525 S.79th Ave., Hfckory H l a , IL

DR. VIUUS MIKAmS

Tei. (708) 598-8101

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

FAMILY MEOCALCLINIC
15606-127 8 t . Lamont. IL 60430
PrtMsuso Pstos Community Hospttal
Stver Cross Hospttal
Valandos pagal susitarimą
TaL 630-257-2285
Canšac Omgnoak, LTD.
6132S.KedzieAve.
Chicago. IL 60629
Tei. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. U NA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
8434-A S. Kedzie, CHICAGO, IL 60652
Tat 773-434-4440
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tei. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 8 0 0

DR. L. PETRĖlklŠ
DANTU GYDYTOJA
9055 S.Roberte Rd., HickOty His, IL
1 mylia į vakarus nuo Hanem Ave.
Tei. (708) 5 9 8 4 0 6 5
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MD, S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tei. 773-229-9966

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS,MD
GREGORY SUELZLE, MD
IMnoto Paln Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vežk), sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com
DR. DANA
M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. MennheimRd.
Weatcheem.IL 60154
Tai. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tei. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.
DR. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817W.83St.Burbank.IL
Tei. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. RUSSELL MILLER
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
perime dr. P. Kisieliaus
praktiką. VaL luHarua, arba
natpUmd. 11-7. a n t * 8-5,
tnaM. 1 0 * . p a n M i 10-4. km
mm. 10-2.1443 Š. 50
Ave., Cicero, H_
Tat 708452-4168.

DR. DOMAS LAPKUS

Ramoną C. Marsh, MD SC

DR. KENNETH J.YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 58 St. Chicago. H.
Tei. 773-738-5556
4707 8. GJbert. La Grange. IL
Tai. 708-382-4487

Valandos pagal susitarimą

ARAS ZUOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville. IL 60563

Tei. (630) 527-0090
3825 Highland Ave..
Tower 1. Suite 3 C
Downers Grove. IL 60515
Tei. (630) 436-0120

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9 8 3 0 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tei. 708-636-6822
4 1 4 9 W . 63rd. St.

Tei. 773-735-7709
DR. PETRAS V.KISJEUUS
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for HeafVi,
1200 S. York, Elmhurst. IL 60126
630-941-2608

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of
Family Practice
Š E I M O S GYDYTOJA
320 W 61 et Ave.
(219)847-8278
Hobart, IN 46342
Fax (219) 947-8238

M. s/ILuA Kt
A m b e r Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualine terapija.
akupunktūra.
7271 S. Haricm, Br1dgcvtew, I L
60455. Tei. 708-594-0400. Kalbame
littuvKkal. Valandos susitaras

Mes

ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

TEIS ALBANŲ ŽUDIKUS
Supainiodamas
kritikus,
tarptautinį teismą iki šiol lai
kiusius figos lapu pridengti
Vakarų gėdą, Jugoslavijos nu
sikaltėlius teisiantis Hagos
tribunolas patyrė vieną sėk
mingiausių mėnesių, — rašo
„New York Times" bendradar
bė Marlise Simons. Kovo mė
nesį Tribunolas pradėjo nag
rinėti moterų prievartautojų
bylas, pririnkęs tomus įrody
mų, kaip musulmonų moterų
pavertimas Bosnijos karo ver
gėmis tapo čia kovojančių
serbų karo strategijos dalis"'.
Toliau šiame straipsnyje Mar
lise Simons aprašo pradėtą
generolo Radislav Krstic bylą.
Šis generolas kaltinamas va
dovavimu 1995 metais Srebrenica mieste, Bosnijoje, įvykdy
toms žudynėms, per kurias
buvo nužudyta apie 8,000 Bos
nijos musulmonų vyrų. Tos
žudynės laikomos pačiomis di
džiausiomis Europoje po An
trojo pasaulinio karo pabai
gos. Netrukus atsirado ir dar
viena byla. kai prancūzų ka
riai pagaliau areštavo iki šiol
čia lyg ir saugiai pasislėpusį
Bosnijos serbų politiką Momcilo Krajisnik, kuris laikomas
iki šiol pagauta stambiausia
žuvimi. Karo Bosnijoje laiku
Krajisnik buvo Bosnijos serbų
vadovo Rodovan Karadzik pir
masis pavaduotojas. O Tribu
nolo apkaltintas ir paieško
mas buvęs Bosnijos serbų vy
riausias vadovas Rodovan Ka
radzik, žiniasklaidos žiniomis,
iš slapstymosi vietovių Bosni
joje bando persikelti į Jugosla
viją, nors dėl neaiškių priežas
čių- Jugoslavijos diktatorius,
pats albanų žudymu apkaltin
t a s Slobodan Milosevic, jo pri
imti nenori.
Tarptautinis tribunolas Ha
goje savo žinioje j a u turi 39
Balkanų karo nusikaltėlius.
Tarp jų — daugumas serbai,
bet yra ir kroatų. Juos laiko
netoli Hagos esančiame kalėji
me. Tačiau paieškomų yra
daugybė. J i e slapstosi kaip tik
NATO valdomose teritorijose
ir, pagal žiniasklaidą, yra ži
nomi. Nukentėjusieji stebisi,
kodėl jie laisvi. Dėl to pristigu
si kantrybės, vyriausia to
tarptautinio teismo prokurorė
Louise Arbour, Balkanuose
taiką palaikančių NAT(5 na
rių vyriausybėms viešai pra
dėjo priekaištauti už delsimą,
o gal net ir nenorą, žudikus
suimti ir atgabenti į teismo
salę. Dar stipriau ir garsiau
pradėjo kalbėti ją pakeitusi
buvusi Šveicarijos vyriausia
prokurorė Carla Del Pointe.

Organizuotų nusikaltimų kie
tu ir sėkmingu tyrinėjimu
pasižymėjusi, ji asmeniškai
kreipėsi į Prancūzijos užsienių
reikalų ministrą, o paskui ir į
prezidentą Jacques Chirac, ir
dviems mėnesiams po tų pasi
kalbėjimų praėjus, vieną vi
durnaktį prancūzų kariai, iš
lovos išvertę Momcilo Krajis
nik, atgabeno į Hagą. Kodėl
jie anksčiau taip nepadarė, ži
niasklaidą atsakymo negauna.
Žurnalistai stebėjosi, kai dar
netolimoje praeityje Krajisnik,
kaip Bosnijos serbų atstovas,
buvo kviečiamas į tarptauti
nes derybas. Taiką Jugoslavi
joje palaikančių NATO narių
vyriausybės juk žino jį ir kitus
nusikaltėlius, juos smerkia,
taip pat turi jėgą bei prie
mones jiems suimti ir į teismą
atgabenti, tad kodėl jos taip
nedaro? Ar ne tokios pat prie
žastys ir Lietuvai trukdo iš
gauti Raslaną ir Duchanskį?
J u k juos atidavę, didieji dau
giau naftos negaus.
•„Naujas Rusijos prezi
d e n t a s Vladimir Putin, no
rėdamas tesėti savo pažadą
išnaikinti šalyje sukčiavimą,
sukčių ieškoti pirmiausia turi
Baltijos pakrantėje", — ba
landžio 10-tą rašo „Nevv York
Times" bendradarbis Patrick
Tyler. Ilgame rašinyje, pava
dintame ^Atskirtame Rusijos
pakraštyje
karaliauja
suk
čiai", autorius pasakoja apie
Karaliaučiaus srities, kurioje
užaugo Putin žmona Liudmila
ir kur aštuonioliktame šimt
metyje gyveno žymus filosofas
Imanuelis Kantas, vietiniu
karaliuku pasidariusio guber
natoriaus Leonid Gorbenko
veiklą. Pagal Tyler, šis iš Ka
raliaučiaus uosto pakrantės
viršininkas įšokęs į vyriausią
srities įstaigą, į kurią, nepai
sant spaudos įspėjimų apie jo
nesąžiningumą, jis buvo iš
rinktas 1996 metais, tuojau
pat į savo „priežiūrą" pereme
cigarečių, automobilių ir alko
holio įvežimo verslą ir pradėjo
krautis milijonus. Srities par
lamento kontrolieriai, patyrę,
kad dešimtys milijonų dolerių
iš biudžeto kažkur paslaptin
gai dingsta, tyrinėjimų doku
mentus kasmet atiduodavo
prokuratūrai, kur jie taip pat
paslaptingai dingdavo. Iki šiol
nieko nelaimėjo ir su guberna
torium kovojanti srities spau
da. Gubernatorių Gorbenko
stipriau pradėjusios kritikuoti
ir jo sukčiavimus ryškinti, te
levizijos vadovas Igor Rostov
praėjusį lapkričio mėnesį buvo
užpultas ir stipriai sumuštas.

VILNIUS ANTROJO
PASAULINIO KARO
METAIS
EDMUNDAS RINGUS
Nr.2

Tęsinys

Jų rankose buvo ištisos
teritorijos, o vokiečiai ir jų pagalbininkai sėdėjo ma
žose „tvirtovėse". Neturėdami užtektinai apsaugoti su
sisiekimo arterijoms, vokiečiai pradėjo ieškoti pagal
bos iš vietinių gyventojų.
„Atėjo laikas įtraukti Lietuvos gyventojus", — taip
nutarė komisaras von Renteln. Po paruoštos propa
gandos von Renteln paskelbė mobilizacjos data 1943
m. kovo 3 d. Jis buvo paskyręs Lietuvai parūpinti
150,000 vyrų. Užsiregistravo tik keli šimtai. Lietuvos
neutralumo politika baigėsi. Įpykęs komisaras įsakė
uždaryti visas aukštąsias mokslo įstaigas, areštavo 46
žymių asmenų ir išsiuntė juos į konclagerį- Gandai
sklido, kad 30,000 Lietuvos gyventojų bus išvežti Vo
kietijon, kad bus sušaudyta 200 asmenų, laikomu kaip
užstatai Kauno kalėjime ir t.t.
Partizaninė veikla stiprėja, didėja sovietų ir lenkų
pajėgos. Kai kur tos grupės bendradarbiauja, kai kur
smarkiai tarp savęs kovoja. Sovietų partizanams aiš
kiai įsakyta, kad lenkai atstovauja kapitalistams ir
nėra reikalo su jais dirbti ranka rankon. Apie nesuta

Kaltininkų policija nerado.
Spėjama — užpuolimas buvo
gubernatoriaus susuktas. Vi
suomene kartu su spauda ste
bisi, kodėl pats Putin p d šiol
d a r nieko nedarė, nors jo dė
mesys į tai buvo atkreiptas
dar praėjusiais metais ir pa
teikti įrodymai. Tyler manu,
kad į suktybes griežtai atsi
liepti jam trukdžiusi politika.
Gubernatorius yra tos pačios
partijos narys, Vienybes parti
jos, kuriai priklauso beveik
visi dabartiniai sričių guber
natoriai - ir kiti įtakingi jų pa
reigūnai, vienas steigėjų, įta
kingai veikęs ir į paties Putin
išrinkimą. Tad negi kirsi ša
ką, ant kurios pats sėdi? Ne
bent tik vėliau.
Straipsnio apie šias sukty
bes autorius Patrick Tyler
šiai, per nesusipratimą po
karo JAV prezidento Roosevelt Stalinui dovanotai, Kara
liaučiaus sričiai numato švie
sią ateitį. Jis mano, kad Kara
liaučius gali tapti Rusijos
Hong Kong šiaurės rytų Euro
poje ir pasidaryti turtingas.
Pagal Tyler, ši sritis turi di
delį gilų uostą, išsimokslinu
sią darbo jėgą, didžiausias pa
saulyje gintaro atsargas, der
lingas lygumas ir daug gražių
paplūdimių. Investuotojai tuo
kraštu jau buvo pradėję domė
tis, tačiau gubernatorius Gor
benko juos išvaikęs. „Dabar
čia vyrauja nusikaltimai, nar
kotikai ir prostitucija, guber
natoriui pelningiausia veikla",
— samprotauja Tyler. Kaip
dar vieną gubernatoriaus suk
čiavimo pavyzdį Tyler nurodo
buvusį valdišką viščiukų ūkį,
kai Gorbenko, iš Vokietijos vie
no banko paėmęs 10 mln. dole
rių paskolą skerdyklai sumo
derninti, ūkį subrankrutino, o
doleriai irgi kažkur dingo. Da
bar skolą moka mokesčių mo
kėtojai ir prie gubernatoriaus
niekas nesikabina, O jis bando
dar gudresnius užmojus. Gor
benko bandė Putin įkalbėti at
gal nacionalizuoti Karaliau
čiaus srities didžiąją pramonę
— žuvininkystės, naftos, gin
taro, transporto — iš j ų suda
ryti vieną bendrovę ir pavesti
gubernatoriui ją valdyti.
Taigi naujas ir įdomus pa
saulis vystosi Lietuvos pa
šonėje, iš tikrųjų — dar nese
niai buvusiose lietuviškose
žemėse. Ką jis Lietuvai d a b a r
duos?
• Moteris — nauja V o k i e 
tijos vadovė? O taip gali at
sitikti. Ir gal netrukus. Vokie
tiją ilgai valdžiusi Krikščionių
demokratų partija savo nauja
pirmininke išsirinko 45 metų
moterį Angelą Merkei. Balan
džio 10 Essen mieste įvyku
siame partijos suvažiavime
susikompromitavęs daugiame
tis jos vadovas Helmut Kohl
buvo pakeistas buvusios Rytų
Vokietijos gyventoja, kuri po

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 15 d., šeštadienis

Danutė Bindokienė

Kai netektį pakeičia
užmarštis
Kiekvienas žmogų
..učiasi tuvių išeivijos istoriją, tiek
labai svarbus, galbū. . ?t ne pati istorija yra didžia dalimi
pakeičiamas. Kiekvienas gyve Šimutis..."
name
tame
savotiškame
Balandžio 19 d., po Šimučio
„nepakeičiamumo rate", veng pasitraukimo perėmęs „Drau
dami (o gal bijodami) pažvelg go" redagavimą, kun. P r a n a s
ti už jo ribų. Iš dalies galbūt Garšva, MIC, savo vedama
tas galvojimas žmogui būti j a m e labai šiltai atsliepe apie
nas, nes padeda pasitempti, buvusį redaktorių: ,A.a. L.
pasistengti, panaudoti visas Šimutis, kaip visuomeninin
savo galimybes ir talentus.
kas, yra tapęs istorine asme
Tačiau k a r t a s nuo karto į nybe Amerikos lietuvių gyve
duris pabeldžia realybė ir at nime. Jo darbai jau įėjo į
virai, be jokių įžanga. pirštu bendrąją Lietuvos ir išeivijos
parodo tiesą: netektį visuomet lietuvių istoriją. Savo energija
ilgainiui pakeičia užmarštis. ir sumanumu jis ypač pasi
-jį$&?.
Net, netekus bendruomenei reiškė, kai Pirmojo pasaulinio
svarbaus asmens, po įžangi karo metu atsirado vilčių Lie
nio rankų grąžymo i raudų, tuvai tapti nepriklausoma. ...
visuomet a t r a n d a m a s pakaita Nepaprastą sumanumą jis pa
Leonardas Šimutis.
las, o ano nepakeičiamojo var rodė ir 1940 m., kai bolševikai
das pamažu nuskęsta užmarš okupavo Lietuvą. Jis suprato,
dvejų
metų įvyksiančiuose tušti laukai, purvini, arklių ties ūkanose.
kad, paskirai dirbdami, ne
parlamento rinkimuose gali traukiamų vežimų praminti
Š.m. balandžio 17 d. sueina turės didesnės įtakos Ameri
nugalėti neiabai mėgstamą so keliai, ir kai net su žiūronais, 25 metai nuo vieno, ypatingai kos politikai. Dėlto ėmėsi ini
cialdemokratą,
dabartinį jeigu anais laikais kas nors lietuviškajam pasauliui šia ciatyvos ir parode didelę drą
kanclerį Schroeder ir tapti Vo juos turėjo, tuose laukuose ne me krašte svarbaus, žmogaus - są, suvesdamas pagrindines
kietijos vadove. Angelą Mer buvo galima gyvo žmogaus mirties. Tai buvęs daugiame grupes į politinių tikslų vie
kei yra pirmoji moteris, i š - ' pamatyti. Didžiuojamasi, k a d tis „Draugo" redaktorius Leo netą — Amerikos Lietuvių ta
rinkta
didžiosios Vokietijos namas tebestovi ant tų pačių n a r d a s Šimutis. Jis ne tik il rybą, kuriai sėkmingiausiai
partijos vadove ir, kaip visi ži- pamatų.
giausiai — gerokai daugiau
niasklaidininkai pranašauja,
„Kuo j ū s čia didžiuojatės?" negu 40 metų — sėdėjęs dien pirmininkavo 25-rius metus..."
Šimutis ypač parodė d a u g
gali tapti ir pirmąja moterim, — stebėsis ne vienas vilnietis, raščio „Draugo" redaktoriaus
tolerancijos
įvairioms lietuvių
vadovaujančia didžiausiai Eu primindamas
čikagiškiams, kėdėje, bet net 60 metų buvęs
politinėms
grupėms
bei parti
ropos valstybei.
kad Lietuvos sostinėje y r a a n t veiklus lietuviškosios spaudos
joms,
jeigu
jos
nedirbo
tėvynei
Tačiau dėl to dar gali būti ir tų pačių pamatų stovinčių dirvonų
purentojas
savo
klaustukų, atsiradusių tuojau namų dar nuo tų laikų, kai įžvalgiais, išsamiais, bet kartu kenkėjiško darbo. Nors pats iš
po naujos Krikščionių demok apie Ameriką niekas nieko tolerantiškais, straipsniais sė esmės buvo krikščioniškosios
ratų vadoves pirmos oficia nežinojo, kai Lietuvoje d a b a r jęs tarpusavio susiklausymo, demokratijos šalininkas, bet
lios, pareigas prisimančios beveik kiekvieneriais metais krikščioniškosios
demokrati t a s netrukdė jam bendrauti ir
kalbos. Kalbėdama ji priminė po kelis miestelius švenčia jos, tėvynės meilės sėklą. Ta bendradarbiauti su priešingų
reikalingumą naujos imigraci 500 metų sukaktį. T a r p jų ir čiau Leonardas Šimutis buvo ideologijų žmonėmis, o taip
jos politikos, nes imigrantai; mano tėviškės aplinkoje — daug daugiau, negu vien spau pat, reikalui esant (kaip ALTo
sudarydami net 10 nuošimčių Linkuva, Žeimelis. Čikagiškiai dos darbuotojas: jis ir poetas atveju), juos suburti į glaudų
Vokietijos gyventojų, privaiši kviečiami ir jais pasidomėti.
(išleidęs poezijos rinkinių), ir vienetą svarbiems darbams.
na daug nereikalingų bėdų. O
Į organizacijų kūrėjas, daugelio
„Velionis L. Šimutis, kaip
tai padvelkia nepopuliariu
jų narys, ilgus metus darbavę spaudos žmogus, kaip puikus
Austrijos pavyzdžiu, nors Mer
* A t s i ž v e l g d a m a į E u r o  sis jų valdybose, ir net neprik publicistas, sumanus redak
kei, pati liberali politikė, tokių p o s T a r y b o s P a r l a m e n t i n ė s lausomos Lietuvos Se;mo na torius, darbavosi daugiau kaip
kraštutinių pažiūrų tikrai ne Asamblėjos
rekomendaciją, rys. L. Šimutis nebuvo retas 60 metų, pradėjęs rašyti 1911
puoselės. Todėl jos liberalūs Lietuvos vyriausybė n u s p r e n  svečias Amerikos sostinėje, m. dar Lietuvoje. ... Grįžęs iš
požiūriai gali išsivystyti į sun dė sudaryti,komisiją, prižiūrė pažinojo ir buvo gerbiamas šio Lietuvos, 1927-1968 m. reda
kumus laimėti partijos kon siančią, ar religinių, ezoteri krašto valdžios žmonių, poli gavo dienraštį Draugą', kol
servatyvų sparną, net ir cent nių ar dvasinių grupių veikla tikų — tiek Vašingtone, tiek 76-tuosius metus eidamas, dėl
rą, taip reikalingus rinkimuo atitinka įstatymus. Komisija Illinois valstijoje ar Čikagos širdies sutrikimo iš darbo pa
se nugalėti socialdemokratus. privalės ne tik derinti veiklą mieste. Bet didžioji jo meilė — sitraukė. Pro jo rankas yra
Moteris — Vokietijos vadovė tiriant religinių grupių veiks lietuviška s p a u d a .
praėję daugybe rankraščių, jo
Lietuvai irgi naujovė. Tik ge mų atitikimą į s t a t y m a m s , bet
mašinėle parašyti tūkstančiai
Štai ką r a š ė Kazy- -iradūrai, kad su j a dorotis padės pa ir užtikrinti keitimąsi infor
įvairių straipsnių, ypač publi
tyrimas, įgytas bendraujant macija tarp sudomintų valsty n a s „Drauge" 1975 m. ba cistinių, liečiančių visus kata
su Latvijos prezidente. (AP bės institucijų. Komisija t u r ė s landžio 26 d., tuoj po L. Ši likų, lietuvių tautos, išeivijos
mučio mirties: „Jeigu paim
Tony Czuczka, 4.11)
teisę kreiptis į valstybės ins sime lietuviškosios išeivijos ir vietos gyvenimo aktualiuo
savivaldos šiame krašte istoriją nuo Pir sius klausimus." — tame pa
• Čikaga džiaugiasi seno titucijas, vietos
institucijas, mojo pasaulinio karo metų iki čiame straipsnyje teigia kun.
m i s istorinėmis vertybė vykdomąsias
mis. Neseniai Norwood Park mokslo bei studijų institucijas Antrojo pasaulinio karo pabai Garšva.
aplinkos gyventojai
rinkosi netgi į pačias religines grupes gos ir pokarių dešimtmečių, ir
Tačiau, nepaisant L. Šimu
apžiūrėti vieno seniausių, o su prašymu pateikti duome ieškosime joje vietos Leonar čio tolerantiškumo ir visuome
gal net ir paties seniausio, ką nis, išvadas apie religinių gru dui Šimučiui, tai tik ką mi niškumo, jis turėjo priešų, ku
tik atnaujinto pastato Čikago pių veiklą. Neoficialiais duo nėtų dviejų pavyzdžių (straip rie net ir šiandien stengiasi
je, statyto prieš 167 metus. menimis, Lietuvoje veikia per snio pradžioje autorius pamini šio asmens šviesų atminimą
Šiame name, 5622-24 N. Ne- 300 netradicinius tikėjimus dr. J . Basanavičių ir Michel- užtemdyti. O vis tik tai žmo
wark Ave., dabar įkurtas mu propaguojančių religinių ben angelo) ir Šimučio analogija gus, kurio užmarštis neturėtų
ziejus. Jis primins tuos laikus, druomenių, o teisiškai įregist būtų kone ta pati: kiek Ši pasiglemžti ir jokia laiko
kai aplink namą dar buvo tik ruotų yra api 120.
(Bna mutis kūrė šio laikotarpio lie slinktis dulkėmis apnešti.

rimus tarp sovietinių ir lenkų dalinių vokiečiai gerai
žinojo ir bandė tai išnaudoti. Lenkai jiems atrodė ma
žiau pavojingi, todėl dažnai yra sudaromi lenku-vokiečių vietiniai suokalbiai, pagal kuriuos lenkai gau
davo ginklų ir maisto. Tokiu būdu lenkai atsilygino vo
kiečiams, nes pastariesiems likdavo kovoti tik su so
vietų partizanais, kurių 1943 m. jau baro apie
150.000.
Vilnius yra apsuptas miškais. Būnant kiek atokiau
nuo miesto, nakties tamsą apšviesdavo visokiu sj dvų
raketos. Rudnikų giriose, tik 30 km nuo Vilniaus,
knibždėjo įvairių tautybių partizanų būriai. Persvarą
turėjo lenkų partizanai, kuriems buvo įsakyta -1 len
kinti Vilniaus kraštą. Tą tikslą pasiekti jiems nebuvo
sunku. Lietuvių apsaugos būriai maži ir bloga; -inkluoti. Be to, vokiečiai įsakė būrių vadovams nei: į ko
vas su lenkų partizanais. Tačiau susikirtima, vyk
davo, su nuostoliais vieniems ir kitiems.
Išlikti neutraliems vis darėsi sunkiau. Todėl, kai
gen. Plechavičius (su pogrindžio vadovų satikiaaa)
pradėjo organizuoti lietuviškus dalinius, užsiri Ast
ravo 20,000 vyrų. Plechavičius sutiko vadovauti Vie
tinei rinktinei", jeigu bus prisilaikyta trijų sąlyp£ 1.
rinktinei vadovaus tik lietuviai; 2. ji bus pana ;dota
tik Lietuvos teritorijoje: 3. nebus išsklaidoma
pri
jungiama prie vokiškų dalinių. Keletą dienų p' pasi
ruošimo ir iškilmingo parado, pirmas vienetas išvyko į
„partizanų frontą". Tas buvo pirma mūsų klaida, nes
sulaužėm. iki šiol logišką lietuviams politiką — -sau
goti kuo daugiau lietuvių gyvybių.
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Vokiečiams Plechavičiaus „Vietines rinktinės" vyrų
neužteko. Iš Rygos atvykęs komisaras Jeckeln pristatė
naujus reikalavimus: 1. dar 70.000 savanorių karių
papildyti kariuomenės nuostolius: 2. 30.000 vyrų į
Luftvvafe pagalbininkus; 3. 80.000 asmenų d a r b a m s
Vokietijoje. Plechavičius su tokiais įsakymais nesutin
ka. Jis ir 28 jo pagalbininkų suimami vietoje ir iš
siunčiami į konclagerį. 3,500 vyrų prijungiami prie
vokiškos policijos dalinių, 83 kariai sušaudomi, kiti
išbėgioja.
Tuo tarpu tūkstančiai lenkų partizanų artėja prie
Vilniaus. Jų tikslas yra lenkiškos fantazijos padarinys
— užimti Vilnių ir perduoti sovietams, tuo įrodant,
•kas yra to miesto savininkas. Panašus projektas buvo
paruoštas ir dėl Lwowo miesto. Iš to sumanymo nieko
neišėjo, nes Lvvovvas ir jo apylinkes buvo ukrainietiškos, o įvairios ukrainiečių karinės jėgos buvo daug
gausesnės ir labai antilenkiškos.
Savo projektą lenkai pavadino „Ostra Brama" —
Aušros Vartai. Šį projektą įvykdyti buvo pavesta Nau
garduko ir Vilniaus vaivadijų partizanams. J ų eiles
sudarė vietiniai ūkininkų vyrai, daugiausia gudai, bet
anksčiau atliko būtiną karinę tarnybą, ir mažas skai
čius atsiųstų iš Lenkijos. Pakeliui į Vilnių tie daliniai
tik retkarčiais susikirsdavo su vokiečių daliniais. Gu
dijos teritorijoje jie susišaudydavo su gudų apsaugos
daliniais ir sovietiniais partizanais. Be partizaninės
veiklos lenkiški daliniai dar bandė atlikti etninio
svarinimo darbą lietuviškuose ir gudiškuose kaimuo
se, šaudydami mokytojus, kunigus ar asmenis, nusi

teikusius p:.
lenkus. Daug nereikėjo, užteko apskundimo ir likimas buvo nuspręstas.
Atlenkinimo darbą pradėjo Vilniaus arkivyskupas
Jalbrzykovskis. Frontui paslinkus į rytus, vyskupas
pradėjo siųsti lenkus kunigus, kur tik jų trūko, netgi
už buvusios Lenkijos sienų. Vokiečiams ir gudams su
siorientavus, daug kunigų prarado savo gyvybę.
Sistemingas lietuviškų dalinių naikinimas Vilniaus
krašte prasidėjo 1944 metų pradžioje ir tęsėsi iki lie
pos mėn. pradžios.
Vilniaus „išvadavimas" turėjo įvykti liepos 7 d. „Ost
ra Brama" projekto vadovas buvo pik. Krzyzanovvski.
gyvenantis Vilniaus mieste. Krzyzanovvski naiviai ti
kėjosi surinkti keliolika tūkstančių partizanų ir pulti
Vilnių preciziškai, kai vokiečiai bėgs ir paliks miestą
tuščią, kaip tai įvyko per Pirmąjį pasaulinį karą. Jis
nežinojo Hitlerio įsakymo ginti Vilnių iki paskutinių
jų, kad prist. dytų sovietų žygį į Rytprūsius, v " >ečiai Hitlerio įsakymą išpildė, padarydami miestą „Vil
na Festung" — tvirtovė. Tą tvirtovę lenkai norėjo
užimti, būdami ginkluoti tik lengvaisiais ginklais. Iš
lauktų keliolikos tūkstančių Vilnių puolė apie 4.000
partizanų. Tik dabar vokiečiams paaiškėjo, kad jų re
miami lenkų partizanai pavirto priešais.
Mūšis prasidėjo liepos 7 d. Vokiečiai, patyrę kariai,
nedavė progos pasirodyti lenkų kovingumui, naikinda
mi juos visais ginklais ir lėktuvais. Tris dienas prieš
mūšį sovietų lėktuvai mete bombas, bandydami su
griauti tiltus per Nerį.
(Bus daugiau)
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MŪSŲ ŠEIMOSE
NEPAMIRŠTAMAS ŽMOGUS
Prabėgo dešimt metų nuo
Balio Pakšto mirties, o atrodo,
jog tik vakar ar užvakar jis
m u m s aiškino lietuvių liau
dies instrumentų, ypač jo pa
milto ragelio savybes.
J i s (B. Pakštas). 1990 metų
pavasarį gulėdamas ligoninėje
ir negalėdamas kalbėti dėl
j a m uždėtos deguonio kaukės,
kreipėsi į gydytoją raštu, pa
k l a u s d a m a s ar jis galės groti
rageliu.
Balys, vaikystėje iš žilvičio
sukęs lumzdelius, ilgainiui iš
moko groti smuiku, saksofonu,
klarnetu ir kitais muzikos
instrumentais. Mokėsi Šiaulių
mokytojų seminarijoje. Taipgi
Klaipėdos ir Vilniaus muzikos
mokyklose. Grojo kino teat
ruose, restoranuose-kavinėse
irkt.
Muz. J o n a s Švedas j a m pa
tikėjo prie Vilniaus filharmo
nijos suorganizuoto tautinio
ansamblio liaudies instrumen
tų okrestro vadovo pareigas.
Čia P a k š t a s grojo jo pastango
mis patobulinta birbyne (rage
liu;. Grojo ir sovietų, ir vokie
čių okupaciniais metais.
1944 m. vidurvasarį buvo
vokiečių sugautas ir išvežtas į
Vokietiją, o paskui į okupuotą
Norvegiją. Sunkiai dirbdamas,
su širdgėla prisimindavo pa
liktą tėvynę Lietuvą. Bedir
bant j a m pavyko suorganizuo
ti dainininkų būrį. Vyrai dai
nuodavo, o jis dainas lydėdavo
iš kastuvo koto padarytu rage
liu. Pokario metais teko dai
nuoti Norvegijos Raudonojo
Kryžiaus rengtuose koncer
tuose (Litairisk sangaften til
innekt for Norges Rote Kors).
Koncertų pabaigoje vyrai su
giedodavo Lietuvos himną (Li
tauisk nasjonalsang). Tai liu
dija iki šiol išlikusios — Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro rėmuose veikiančio Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos
archyve saugojamos norvegų
kalba koncertų programos.
Mūsų vyrai, nepaklusę so
vietų
agitatorių
vilionėms,
1945 m. vasarą buvo laivais
atplukdyti į Vokietiją. Balys
P a k š t a s ir kiti balsingi vyrai
nedelsdami įsijungė į Stepono
Sodeikos ir Gasparo Veličkos
Wiesbadene suorganizuotą bei

jų vadovautą Lietuvių tautinį
ansamblį.
.Ansamblis stiprino lietu
vius ir aiškino kitataučiams
apie Lietuvą ir ją ištikusią ne
laimę. Važiuodavome atvirais
sunkvežimiais, o žiemą nekū
rentais traukinių vagonais.
Dainuodavome ankštose bara
kų scenose. Naktimis poilsiau
davome, sugulę ant grindų.
Patys siūdavome tautinius
drabužius, atsisakydami pas
kutinių paklodžių, antklodžių
ir lovatiesių. Tuo metu buvo
labai sunku gauti dažų, vinių
ir lentų dekoracijoms" (Ištrau
ka iš Balio Pakšto užrašų).
Vis dėlto ansamblis išsilai
kė ir atliko 561 pasirodymą,
įskaitant bažnyčiose rengtus
religinius koncertus.
Blėstant vilčiai sugrįžti į tė
vynę ir prasidėjus emigracijai.
Balys Pakštas (drauge ir jo
vadovaujamas pramoginis or
kestras) atvyko į Dayton,
Ohio. Paskui visi persikėlė į
Čikagą.
Nelengva apsakyti, o juo
daugiau aprašyti, Balio Pakš
to užjūryje atliktus darbus.
Nepamirštamos jo pastangos
Čikagoje įsteigti Moksleivių
tautinį ansamblį. Nepamiršta
mas jo orkestro grojimas Lie
tuvių auditorijoje ir j a m pa
čiam priklausiusioje salėje.
Nepamirštamas jo nuoširdus
dėmesys lietuvių kultūrai ir
lietuvių poreikiams. Nepa
mirštamas ir jo prieaugliui
įdiegtas muzikos pomėgis.
Nepamirštami jo pasakoji
mai apie kastuvo kotą, kuris
tapo birbyne — rageliu.
„Tremties" rageliu grota Nor
vegijoje, Vokietijoje, Ameri
koje. Juo buvo atsisveikinta ir
bažnyčioje, atliekant „Raudą",
su amžinybėn
iškeliavusiu
broliu Pranu Pakštu.
Ilgainiui sudilus rageliui,
j a m pabiro gailesčio ašaros.
„Smuikelę glaudi prie širdies,
o ragelį bučiuoji lūpomis. Ra
liuodamas išsakai save ir ra
mini tėvynės išsiilgusius seses
ir brolius". Balys Pakštas gi
mė 1905.07.20, Krasnojarske.
Sibire. Mirė 1990.04.10 Čika
goje. JAV.
Petras Petrutis

Smagiai nusiteikęs neseniai į šį kraštą atvykusių lietuvių .-. :mų būrys, susirinkęs pabendrauti ir pasikalbėti
rūpimais — ypač sielovados — klausimais su Šiaulių vyskup.. Eugenijum Bartuliu, jam viešint Čikagoje.

PAGERBS „SAULUTES"
PIRMININKĘ
Amerikos Lietuvių prekybos
rūmų vadovybė praneša, k a d
šiemet kasmetiniame žymenų
pokylyje bus pagerbta „Sau
lutės", Lietuvos Našlaičių glo
bos būrelio, pirmininke Indrė
Tijūnėlienė.
Kaip
žinome,
„Saulutė" padeda vargstan
čioms šeimoms, neįgaliems
vaikams, našlaičiams ir ki
tiems, pagalbos reikalingiems

Lietuvoje.
Pokylis ruošiama- Pasaulio
lietuvių centre, Lei arte, šeštadienį, gegužės 2l d. Visas
kiriamas
pokylio
pelnas
„Saulutes" reikalar -. Dėl bilietų kreiptis į: Da d Gaidas
(Palos Funeral Honr. tel. 708974-4410. arba Dav i Shestok a s (Shestokas & P; ; stor, Attorneys at Law) te 630-2430099.
Davi'i G a i d a s
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GUGGENHEIM
STIPENDININKAI
Iš 2,928 prašančiųjų buvo
parinkti 182 asmenys ir jiems
išdalinta 6,345,000 dol. vertes
stipendijų.
Tarp šįmet gavusių G uggenheim stipendijas yra fotografas Andrius Rimvydas Mikšys
iš Baton Rougc. Luuisiana, ir
jidiš literatūros specialistas
Dovid Katz iš Vilniaus.
Saulius Šimoliūnas
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Nancy Karnavičiene, naujojo Lietuvos garbes konsulo Algimanto Karnavičiaus St. Petersburg, FL, žmona, konsulato atidarymo iškilmėse š.m.
kovo 17 d Nuotr Elvyros Vodopalienėg
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Genovaite ir Aleksandras Pieniai pobūvyje su JAV senatorium Richard
Durbin Willowbrook salėje balandžio 9 d. A Plėnys yra žinomas fotogra
fas ir filmuotojas, pagaminęs daug videojuostų iž įvairių lietuviškų nSttgi-'"'''
nių ir įvykių. Žmona Genovaitė yra nuolatinė jo talkininkė. Nuotr. Indrės
Tijūnėlienės

GIMĖ ANTRA DUKRYTE

•V'

Audra (Kubiliutė) ir Vitas
Dauliai balandžio 10 d. susi
laukė antros dukrytės — Dai
vos. Sesute džiaugiasi Gin
tarė, o anūkėle — seneliais vėl
tapę Salomėja ir Kazys Dau
liai bei Karolina Kubilienė.
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A:::i-i ..-.•,- ;..(•• ••;•,..; Į,ti'k\i)(» i'Liinai paskyrė -ĮK-cialu /> :
vos vaikų globos būrelio, veikloje. Incln>s kairėje David S

Maždaug trečdalis apklaustų
jų mano, k a d jų ateities pers
pektyvos nėra geros. I klau
simą, ar ateinantis 21 amžius
bus sėkmingesnis, „taip" atsa
kė 18.7 proc., „greičiau taip"
— 29.3 proc. apklaustųjų. Į šį
klausimą neigiamai atsakė 9.5
proc., „greičiau ne" — 22.3
proc. Tarp optimistiškai nusi
teikusiųjų daugiau jaunimo,
Vilniaus ir Klaipėdos gyven
tojų. Šie du miestai Lietuvoje
laikomi sparčiausiai ekono

* Beveik p u s ė Lietuvos
didmiesčių g y v e n t o j ų tiki
si, kad ateitis jiems ir jų šei
moms bus sėkmingesnė, rodo
Indrei Tijūnelienei užjos darbą „Saulutes" Lietu- viešosios nuomonės tyrimas. miškai besivystantys.
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luk.is, dešinėje — David Gaidas.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Pavasari ir vasarą kviečiame
keliauti s u mumis. Turime pačias
geriausias kainas skrydžiams i Vilnių
ir aplankant kitus Europos miestus.
*******

Jeigu šiais metais patys negalite
aplankyti giminių Lietuvoje,
atsikvieskite juos \ Ameriką.
Sutvarkysime jų kelionę
patogiausiais maršrutais ir
pigiausiomis kainomis.

Mok.-.y-iviu tautinis ir.sambiis — priekyje stovi Bai>- i' u\.-:.i.-

*******

Esame pasiruošę padėti jums
visuose j ū s ų kelionių reikaluose. ,
Prašome kreiptis į mus.

Populiarioji Balio Pakšto kapela, daug metų savo pramogine muzika džiuginusi ir ..šokd nu-i

i

netuviu-

Muz Balys PakAta- kurio munkii* veikla buvo įvairiopa, plati, apėmusi
daug sričių ir itHrp > akiračių Kas t u rejo progos B PakSta pažinti ar SU
juo dirbti, tikrai mano, kad jis — nepamirštamas žmogus

i

American Travel Service
9439 S.Kedrie, Evergreen Park, IL 60805-2326
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190
Fax 708-422-3163
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net
Web: www.americantravel8ervice.com
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„Laiškų lietuviams" sukaktuvinėje šventėje Jaunimo centre: žurnalo redaktorius kun. Juozas Vaišnys, SJ, ir
svečias—Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Nuotr Emiluos Andrulytės

AUKSINIS JLAIŠKU
LIETUVIAMS" JUBILIEJUS
Auksinis jubiliejus — tai
penkiasdešimt metų, kai iš
tikimųjų „Laiškų lietuviams"
širdelėse sėjamos gėrio sėklos,
gyvosios maldos, kalbos, min
ties, grožio prasmės ugdomas
žmogus galėjo tapti kilnesniu,
dvasingesnių ir geresniu. Ma
lonus, prasmingas pokalbis
raštu, kaip paminėjo Pabalti
jiečių jėzuitų
provincijolas
kun. A. Saulaitis SJ, jungė
rašančiuosius ir skaitančiuo
sius. Atėjo metas padėkoti
leidėjams ir redaktoriui už
ištvermę', ~ kūrybingumą, už
maldos auką, kuri lydėjo visus
tuos metus. Pareigos, pagar
bos ir nuoširdžios draugystės
jausmas atvedė „Laiškų" bi
čiulius ' balandžio 2-ąją į
šventę.
Iškilmingas tėvų jėzuitų jau
50 metų leidžiamo leidinio
„Laiškai lietuviams" jubilieji
nis vakaras, kuriam taip
kruopščiai buvo ruoštasi —
praėjo, palikdamas šventišką
nuotaiką ir gerus prisimini
mus. Tikiu, su jauduliu dau
guma svečių prisimins, kaip
susikaupę, atvira širdimi mal
dai rinkosi tėvų jėzuitų ko
plyčioje, kur Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eu
genijus Bartulis, kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, kun. Algir
das Paliokas, SJ, kun. Juozas
Vaišnys, SJ, kun. Kęstutis
Trimakas.
Užpildydama erdvę, išryš
kindama koplyčios akustiką,
giedojo solistė dr. Vilija Kerelytė, vargonais akompanavo
Manigirdas Motiekaitis.
Vysk. E. Bartulis pamokslo
metu kalbėjo: „Kaip nuostabu,
kad yra pasiryžėlių trokštan
čių šviesti pasauliui tikėjimo
švyturiu, rūpintis, jog amži
noji šviesa juos apšviestų.
Šio troškimo vedami tėvai
jėzuitai leisdami žurnalą sten
gėsi, kad Dievo meilės ir tie
sos žodis pasiektų ne tik
žmones išeivijoje bet ir Lietu
voje — ten- visada džiaugda
vomės, kai galėdavom perskai
tyti tas išmintingas mintis,
kurios sustiprindavo tikėjimą
sunkiais laikais ir leisdavo
spinduliuoti gerumą ir mintis
tiems, kurių tikėjimas buvo
priblėsęs, kad ir vėl tikėjimo
šviesa nušviestų geros valios
žmonėms".
Po Mišių svečiai būreliais
traukė į Jaunimo centrą. Jubi
liejinės šventės rengimo komi
tetas: R. Andrijauskienė, H.
Dainienė, R. Lukienė, P. Masilionienė, S. Miglinienė. S.
Petersonienė, M. Šatienė, M.
Utz, vadovaujamos A Rama
nauskienės triūsė, nebegailėdamos nei laiko, nei jėgų, tad
jų ruošos rezultatus galėjome
pajusti ir (vertinti, įėję į J a u 
nimo centro didžiąją salę —
purpuriniais rožių žiedais ir

baltomis staltiesėmis užtiesti
stalai viliojo a r t y n , o ir prie at
sigaivinimų stalo paslaugiai
šeimininkavo K. R o ž a n s k a s .
Scenos gilumoje t a m s i a m e
fone, aplink a u k s u žvilgančius
50-mečio ženklą ir „Laiškai
lietuviams" užrašą, aplink pa
grindinę vinjetę, s u k u r t ą dail.
Algirdo K u r a u s k o — balan
dėlę, nešančią rūtos šakelę —
„kur augte suaugo su žurnalo
tematika ir su m ū s ų akimis ir
širdimis", kaip vėliau p a s a k y s
jubiliejinį
renginį
vedanti
Nijolė J a n k u t ė , — kilo ir kilo,
įspūdingai sukomponuoti dail.
Vinco Luko, balti balti ba
landžiai, nešdami gerą žinią.
Stilinga, gerai p a p r a s t o m i s
priemonėmis s u k u r t a sceno
grafija, puikiai a p v a l d ė erdvę.
Jubiliejinės š v e n t ė s iškil
mingąją dalį žodžiais pradėjo,
ilgus metus b e n d r a d a r b i a v u s i
leidinyje, rašytoja Nijolė J a n kutė-Užubalienė. P r i p a ž i n u s ,
kad jai ir m u m s visiems teko
didelė garbė d a l y v a u t i leidinio
50-čio jubiliejuje, priminė ir
kun. Bružiką ir „Misionierių
laiškus", pasidžiaugė
kad,
„Laiškai", p r a l e n k d a m i visas
leidėjų viltis, t a p o vienu popu
liariausiu išeivijos žurnalu,
kalbėjo apie redaktorių kun.
J. Vaišnį — „kuris davė
žurnalui veidą ir toną — ryš
kų, nepaliaujantį s k a m b ė t net
pusšimtį metų". Nepamiršo ir
antrojo
redaktoriaus
kun.
Kęstučio Trimako, kuris sėk
mingai ir kūrybingai rašė
laiškus 1964-1969 metais, o
dabar garsėja Lietuvoje savo
gausiomis religinėmis, psi
chologinėmis knygomis. At
kreipė dėmesį į leidinio gražią
lietuvišką kalbą, vertingus re
daktoriaus p a t a r i m u s ir į įvai
rias,
įdomiai
gvildenamas,
žmogų dominančias temas.

Pasidžiaugė i r buvusiomis,
kun. J . Vaišnio organizuoto
mis, kelionėmis į įvairiausius
k r a š t u s . Plačiai apžvelgusi
„Laiškų lietuviams" balandžio
nuplasnotą 50 metų kelio at
karpą, į sceną pakvietė leidi
nio redaktorių kun. Juozą
Vaišnį, S J .
Redaktorius visus susirinku
sius maloniai pavadina —
bičiuliais, ir čia pat paaiškina,
kad Šiaulių vyskupas E. Bar
tulis, taip pat yra nuoširdus
leidinio bičiulis, ir j a m didelė
padėka, kad jis yra čia, tarpe
mūsų. Prisipažinęs, kad malo
n u būti tokiame gražiame iš
tikimų bičiulių būry, pa
dėkojęs visiems atvykusiems,
papasakoja, kad vienas laiš
kelis priminė j a u pamirštus
dalykus ir cituoja: „Prisimenu
p i r m u m u s žurnalo žingsnius
Pauli įJĮn Į gatvėje. Ten buvau
J ū s ų pirmoji administratorė ir
t a r š k i n d a v a u mašinėle, sura
š y d a m a tuomet d a r nelabai di
delius prenumeratorių ir jų
adresų sąrašus. Man buvo pa
sididžiavimas ir malonumas
pas Tėvus jėzuitus ir ponią
Musteikienę praleisti šešta
dienių popietes. A.a. tėvas
Markaitis nusileisdavo į rūsį
ir prie pianino skambindavo
savo kūrinius, su jumis pa
bandydavau lošti stalo tenisą,
a.a. tėvas Borevičius man algą
mokėdavo, o p. Musteikienė
visuomet pietų pakviesdavo.
Praėjo d a u g metų... Gyvuokite
dar ilgai, ilgai — linki Dalilė
Valančiūtė Polikaitienė iš California".
Su padėka t. J. Vaišnys
kalbėjo apie visus, kurie skati
no darbuotis, kurie patys
įsijungė į leidinio bendradar
bių būrį, dėkojo ir nuoširdžiai
dirbusiom
administratorėm
Aleksandrai Likanderienei ir
Marijai A. Jurkutei, minėjo
didelį būrį dailininkų puošu
sių leidinį, visus rašiusius,
dėkojo Marijos seserų kon-

viškosios kultūros puoselėjimą žesnių kalvų"...
bei ilgametę tarnystę Dievui,
Šį vakarą galėjome pajusti,
Tėvynei ir Tiesai. Žurnalo ju koks geras balsų ir fortepijono
biliejaus proga linkiu j a m ansamblis, dainininkės nuo
veiklaus tęstinumo ir augan širdžiai perteikė kūrinių nuo
čio skaitytojų rato, o visiems taikas, dainavo jautriai, įtai
autoriams bei leidėjams — stip giai. Padainavo devynias dai
rios
sveikatos,
kūrybines nas, kurių trys sukurtos R.
sėkmės ir ko geriausios klo Šoko. R. Šoko daina pagal
ties". Valdas Adamkus. Lietu Nežinomo Lietuvos partizano
vos Respublikos prezidentas. žodžius „Neramus pavasaris'*
Vilnius, 2000 kovas. Redakto užbaigė meninę dalį.
rių kun. Juozą Vaišnį jaunimo
Nijolė
Jankutė-Užubalienė
centro moterų klubo narės ap kviečia kun. Kęstutį Trimaką.
juosia tautine austine juosta.
Salės tyloje invokacija „Laiš
LB Kultūros tarybos pirmi kų lietuviams" 50 metų gyva
ninke Marija Remienė dėkoja vimo sukakties proga: „Laiš
leidėjams tėvams jėzuitams kas po laiško... J a u pusšimtis
bei redaktoriui kun. J. Vaiš- metų... Tau, Dieve, dėkojam
Buvęs „Laiškų lietuviais" redaktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas.
niui už leidinį ir ištikimybę už laišką po laiško... už ne
Nuotr. Emiluos Andrulytės
lietuvių kalbai, linki, kad šamą šviesą, už skleidžiamą
„Laiškai lietuviams" nesusto tiesą, viltį pažadintą, kelią
gregacijai Putname, 30 metų kevičiūtei iš Telšių.;
tų, „kol plaks čia jėzuitų parodytą, sielą pasotintą. Ta
IV — 50 dol. — Antanui
puikiai spausdinusiai „Laiš
širdis*'.
vo įkvėptos mintys, šeimos
kus", „Draugo" spaustuvei, tę Meškauskui iš Kauno.;
Ilgai užsitęsė oficialioji šven židinį ugdančios, jauniems ke
siančiai šį darbą. Vardijo ir
V — 25 dol., — Edgarui
tinio vakaro dalis. Generalinio lią rodančios, žvilgsnį Tėvy
vardijo visus nusipelniusius. Staškauskui
iš
Sasnavos,
konsulo Čikagoje G. Apuoko nėn pakreipiančios. J a u pus
Jo prisipažinimas, kad ilgai Marijampolės rajone ir Domui
atsiųstą sveikinimą perskaito šimtį metų beriamos sėklos,
svarstęs, kol nusprendė dar Mačiūnui iš Klaipėdos.
Nijolė Užubalienė. O paštu beriamas žodis, meilė tėvynei,
redaktoriaus darbą tęsti, iš
Pagrindinę, jubiliejui skirtą,
gautų sveikinimų krūvelė dar kalbai, brolystei. Ačiū Tau,
šaukė salėje ilgus plojimus. kalbą Lietuvos garbės konsu
guli net nepajudinta: tai ir Dieve, kad širdis nepaseno,
Kalbėdamas apie 41-ojo „Laiš las Čikagoje Vaclovas Kleiza
vyskupo lietuviams katali kad r a n k a nepavargo, kad
kų lietuviams" rašinių kon pradėjo prisimindamas: „1950kams užsienyje Pauliaus A. akis Tu lydėjai vis šviesa savo.
kurso laureatus, pagarsino, tų metų žiema. Daugeliui iš
Baltakio, OFM laiškas, kun.
Laimink, o palaimink ir
kad Romualdas Kriaučiūnas mūsų — pirmoji žiema šiame
Gedimino Kijausko, SJ. iš tuos, kuriuos j a u amžinybėn
iš Lansing, ML, — kuriam krašte. Vieną vasario popietę,
Cleveland, Vytauto Kasniūno, palydėjai. O Tėve, palaimink
paskirta 1-200 dolerių premi grįžęs iš gimnazijos, pašto
Teodoro Rudaičio ir kitų lin rytojų, kurio dar nematėm,
ja, sveikindamas jubiliejaus dėžutėje randu kuklų, 8 pusla
kėjimai. Tik laikas, o ir Racine kurį Tu j a u matai savo Ap
proga, skatindamas ateities pių leidinėlį. J o pavadinimas
Bakery and Delicatessen šei vaizdoj. Laimink visus mus,
konkursus, atsiuntė čekį 500 — „Laiškai lietuviams". Var
mininkės, pasiruošusios gar Tavo suburtus apie šį stalą.
dolerių sumai.
tau. Trumpi, įdomūs straips
džiai svečius vaišinti, nenusti Kaitroj užkurk mus savo glėby
Kun. J. Vaišnio pakviesta, neliai". Pranešėjas įdomiai go vietoje. Taigi Nijolei Janku- savo palaima visada... per
2000-ųjų metų „Laiškų lietu peržvelgia ilgą leidinio to tei-Užubalienei gražiai užbai amžių... per amžių amžius.
viams" rašinių vertinimo ko bulėjimo kelią. Primena kom gus pirmąją šventinės progra Amen".
misijos, kurios pirm. Juozas plimentus: „Mūsų tremties bei mos dalį, svečiai šiek tiek pa
Vaišės prasidėjo staiga. Salę
Masilionis, nariai — Emilija išeivijos spaudoje 'Laiškai lie mankštinę kojas, vėl sugrįžo į
Andrulytė ir Aldona Šmulkš- tuviams' užėmė sau priklau savo vietas. Prasidėjo meninė užpildęs garsų, kalbos šurmu-"
lys lyg kuriam laikui suma
tienė, posėdžio protokolą per sančią garbingą vietą. Kai dalis.
žėjo; nebe kalbos rūpėjo — o
skaitė sekretorė Laima Kri- daugumos laikraščių skiltys il
Programą atliko Ričardo gal baisu buvo, kaip sako se
gai užsipildė ir tebėra už
vickienė.
Šoko vadovaujamas Vokalinis
Konkursui atsiųsta 64 raši pildomos siaurais bei praei moterų ansamblis. J a u galima noliai — „liežuvį iš t o gardu
mo praryti". O besivaišinant,
nančiais
politiniais,
partiniais,
niai, iš kurių 56-suaugusių ir
vardyti ir vardyti programas, besiūturiuojant ir laimėjimai
-.
kompetanciniais
ginčais,
'Laiš
8-jaunimo grupėje. Premijos
kai' pagrįstai susirūpino pačiu kurias šis vokalinis ansamblis prasidėjo. Kas tie laimingieji;''
paskirtos taip;
atlieka šventėse bei jubilie
I — 200 dol. Romualdui tremtiniu, jo dvasios veidu", juose, gieda bažnyčiose mišių sužinoti nepavyko. Tegul lieka
savo džiaugsme. Užbaigti no
— t a i p prof. Z. Ivinskis sveiki
Kriaučiūnui iš Lansing, ML"
na leidinį, sulaukusį pirmojo ir koncertų metu. Ir kiekvieną risi Garbės konsulo Čikagoje
II — 150 dol. — Antanui
dešimtmečio. Konsulas kalba kartą gali tikėtis kažko naujo V. Kleizos žodžiais: „Mielas
Marčiulaičiui iš Kauno raj.,
'Laiškai lietuviams' žurnale.
apie t. Kęstučio Trimako lai ir nenusivili.
Garliavos,
Pirmosios lietuvių liaudies Tu esi mūsų kūdikis, nes čia
kus, leidinio tikslus ir su
IH — po 100 dol. — V.D. Pe
skaičiavęs, kad t. Juozas Vaiš dainos, harmonizuotos J. Stro- gimei, augai, brendai ir dabar
lenei (autorės prašymu pa
nys redaguoja jau 44 metus, lios, „Ar aš tau, sese nesa esi su mumis. Mes trokštame,
vardė neskelbiama) ir Jurgitai
pabrėžia, kad tai spaudos is kiau", melodija nuvilnija per kad ir per ateinančius de
Sadeckaitei iš Leipalingio,
švelniai
paliesdama šimtmečius tu išliktum su mu
torijoje yra rekordas; per tą salę,
IV — 75 dol. — Ritai Kairie
klausą,
o
B.
Dvariono
daina J. mis. Lietuvos lietuviai visada
laikotarpį tik „Laiškų lietu
nei iš Klaipėdos, Marytei
viams" redagavimui jis ati Marcinkevičiaus žodžiais, jau laukia laiškų iš užsienio.
Mikėnienei ir Nijolei Rutkaus
davė 50,000 valandų. „Nėra seniai dainuojančių taip myli
Lenkiame galvas ir su gilia
kienei, abi iš Kauno,
abejonės, — sako, kad 'Laiš ma, kad net vadinama liau
tėvams
V — 50 dol. Almai Gaiveny- kai' yra palikę gilius pėdsakus dies daina — „Oi užkilokit pagarba dėkojame
jėzuitams,
per
50
metų
nešu
tei iš Utenos, Pranui Puči- išeivijos lietuvių gyvenime. vartelius"
pasiekė
gilias
liauskui iš Vilkaviškio, Stefai Sunku pasverti jų reikšmę bei žmogaus sielos kerteles, taip siems šio žurnalo leidimo
Banikonienei iš Kauno ir Nijo svarbą mums, tačiau tikime, gražiai moterys dainavo. Kaip naštą. Nepaprastai esame dė
lei Sabonytei iš Papartėlių, jog ne vienam buvo kelrodžiu, dovana šiam jubiliejui, nus kingi abiem redaktoriams už
jų įdėtą darbą. Aišku, be gau
Kaišiadorių rajone.
padėjusiu apsispręsti lemtin kambėjo R. Šoko sukurtos dai
Paskatinamoji premija—'50 gomis gyvenimo valandomis... nos 'žodžiai V. Barausko) sios bendradarbių ir skaity
dol. — paskirta nuolatiniam Ir šiandien leidinys yra aktu žodžiai: ..Kur lėkiau, kur skri tojų šeimos žurnalas nebūtų
konkursų dalyvius Mečislovui alus tiek mums, tiek Lietuvos dau aš ant paukščio sparnų. pajėgęs įžengti į 51-sius mePacevičiui iš Alytaus.
lietuviams... Ir šiandien vie Niekada neradau ten gra tus.
Laima Krivickienė
Jaunimo grupėje premijos nas pagrindinių mūsų rūpes
paskirtos taip:
čių yra Lietuva. Apie jos pro
I — 150 dol. Robertui Urbo blemas visi gerai žinome. Nors
navičiui iš Kauno.,
ten gyvenimas sunkus, bet
II — 100 dol Laurai Čy- dar neteko girdėti, kad kas
žiūtei iš Biržų.;
nors būtų miręs nuo fizinio
III — 75 dol. - Marijai Bal- bado. O tačiau beveik kiek
vieną dieną skaitome spau
doje, kiek daug žmonių Lietu
voje y r a dvasinio bado aukos.
'Laiškai lietuviams' savo pa
skirtimi gali mažinti tą dva
DEŠIMTIES METŲ
VTF' B k ' ^ ^ <3
sinį badą. Bet čia reikia mūsų
SUKAKTIS
visų pastangų".
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Rašytojo
VYTAUTO
ALANTO

^A^V'a^^Mffl

Jubiliejinė šventė visada iš
siskiria sveikintojų
gausa.
Negalintys dalyvauti — išsako
savo pagarbą ir meilę raštu.
Netikėtai Illinois valstijos spe
cialioji asistentė Pat Michalski, atvykusi į šventę, išsako
savo ir perduoda valstijos gu
bernatoriaus George H. Rayan
nuoširdžiausius sveikinimus.
Prie mikrofono pakyla Alek
sas Lauraitis. Jo rankose
aplankas su Lietuvos Respub
likos prezidento ženklu. Ti
kiu, kad visas sveikinimo tek
stas bus paskelbtas atskirai
spaudoje, todėl pagarsinu tik
„Latakai lietuviams" 50 m. jufciU«jn>«a šventėt m«nint programą atliko muz Ričardo Šoko Vokaluva motery vie palinkėjimus: „Širdingai dėko
netas. Scenos papuošimą — „60 balandžių" — suprojektavo dail Vincas Lukas, o atliko dail Viktoras Paulaus ju J u m s už aktyvią tautinę ir
visuomeninę veiklą, už lietu
kas. Nuotr. Tado Kulbio
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Neverkit langinių ateinančią naktį! —
Pro atdarą langą jums įvaigidės

lėrės.

Jei Juodajai Viešniai reiks kelią atsekti,
Juk skląstis vis tiek

nepadės...

Vyt. Svajonis-Alantas
1924 m. „Ateitis"
1990 m. balandžio 23 d. iškeliavo į Amžinuosius
Namus mūsų mylimas \ yrąs. Tėvas, Senelis, Brolis
ir Dėdė. Palaidotas Lietuvoje Petrašiūnų kapinėse prie
Kauno, kur pušys Jam ošia Amžinąsias Raudas...*
Prašome Jį prisiminti maldoje.
Ž m o n a I r e n a , v a i k a i t ė L a u r a , s ū n ū s — Algis
ir G i n a s ,

.
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DRAUGAS, 2000 m. balandžio 15 d., šeštadienis
N o r i t e kokybiškai j t n . i i i j i n l i
savo n a m o isoro ,ir v i d ų n
neišleisti c h u i c j y b o p i n u j u !
S
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Brighton Parke
išnuomojamas 2 kamb. butas
vienai arba dviem moterims tilį
savaitgaliais.
5
Tel. 773-523-7885.
M o t e r i s i e š k o darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, ligonius, atlikti
namų ruošą,gyventi kartu. Gali
mokyti muzikos. Tel. 773-7786001.
:«9AX)
Reikalinga šeimininkė, kuri
galėtų apsigyventi N'ew Buffalo.
Michigan. 55 mylios nuo Čikagos.
Maža šeima. 319 Mayhew St..
New Buffalo. 49117. Tel. 616469-2892.
wwi
40 metų moteris, lietuvė,
gydytoja, turinti rekomendacijas,
nori prižiūrėti pagyvenusius
žmones ir gyventi kartu. Gali
padėti namų ruošoje, suleisti
vaistus Tel. 708-924-1644.
Reikalingi sandėlio darbininkai! Vidaus
ir lauko statybiniu medžiagų tiekimo
kompanija pnima: sugebančiu* pakeiti 60+
svarų Apmokysime darbštų darbininką.
operuoti auto pakroveją. truput) anglį), genu
apmokamas + ..benefits' Pareiškimus
priimame asmenisTcai atvykus Reinke Supplv Companv. 1400 Sheldon Dr., FJgUi,
II. 60120.

2447/00

CDL vairuotojai! Statvbiniųjnedžiagų
kompanija ieško vairuotojų Čikagos ir
priemiesčių užsakymų pristatymams.
Tun sugebėti pakelti 60+ svarų, švari
vairuotojo istorija, turi išlaikyti „drug
tęst". Sugebantys operuoti hidrau
liniais mechanizmais (auto Boom),
pliusas nemokančius apmokysime.
• ruputį anglų, gerai apmokamas +
..benefits". Pareiškimus priimame as
meniškai atvykus ReinkeSupply Co.,
1400 Sheldon Dr., F.lgin, IL 60120.
H41/00

Reikalingi darbininkai valymo
darbams Floridoje. Darbas
naktinis.
Skambinti t e l .
Floridoje 1-863-676-1634;
Čikagoje 1-773-582-9554.
Lietuviuku metodu dažau antakius
ir blakstienas, darau manikiūrus,
kerpu ir dažau plaukus ir atlieku kt.
plaukų paslaugas. Nuimu su vašku
nuo veido ir kojų plaukus.
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773476-0513; mobil. 773-317-6965.
45 metų moteris ieško
darbo. Gali prižiūrėti
senukus, vaikus, taip pat gali
gyventi kartu.
Tel. 708-422-2450.
Parduodamas truputį nebaigtas,
gražus, architekto suplanuotas 3
mieg. namas su garažu. Šakiuose
prie ežero. Kaina prieinama. Tel.
011-370-475-1694.

S K E L B I M A I

FINANSUOJAME
NEKILNOJAMA TURTĄ

rM^n-™"

773 735 3555

IJUĮKĮI

Direct line:

-

-

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

MAIN OFFICE

773-461-0961
NAURIS TANKEVIČIUS

5316N.MJLWAUKEE AVE.,
CHICAGO, E. 60630. TEL. 773^67-0700.

Loan Officer
• Nuosavybės pirkimas be pra
dinio jnaio
• 4% dovana pradiniam įnašui
Čikagos mieste
•Nemokamai: išankstinis, pasko
los tvirtinimas (pre-approval),
kredito patikrinimas
Island Mortgage Network, Inc.
5958 S. Pulaski
Chicago, IL 60629

1PAYASA13D KiUNOS
tantraftgsi

i vieną

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

5058 S. ARCHER AVE.,
CHICAGO, IL 60632.
TEL. 773-838-8888

Lvovas
Atnskas

U09

Vikius
Maskva
Apt. for Rent in Lyons, I L
2 bedrm. $655 mo. incl.heat,
water, gas, storage, parking. |
Call 630-852-0767 o r
S
wwwJUshjiet/-jposLEngBsh.
Subrenduši^inoterls^galT
prižiūrėti pensininko amžiaus
žmogų ir gyventi kartu. Vairuoja
auto, yra legali JAV gyventoja.
Skambinti Reginai pirmad.,
antrd., sekmad. nuo 7 v.v. iki 9
v.v. TeL 708-532-3415.
2449M o t e r i s i e š k o d a r b o . Turi
žalią kortelę. Gali prižiūrėti
senus žmones. Gali gyventi
kartu. Tel. 7 7 3 - 8 4 7 - 2 9 4 3 .

Apt For Rent
Vic. 63rd & Kedzie
2 rm. studio apt w/kitchenette, bath
credit check/ref.required
$375/mo.+ util.and sec. deposit 1
773-838-9284
*
J a u n a s vyras i e š k o d a r b o .
Gali prižiūrėti seną žmogų ir
gyventi
kartu.
Vairuoja
automobilį. Tel. 708-458-9468.
Kviesti Gedą.
M7jaa
R e i k a l i n g a s v a i r u o t o j a s su
CDL
teisėmis
neilgoms
kelionėms — iki 3 0 0 mylių.
„ D i o p & hook". Kas vakarą
namie. Tel. 773-251-1815.

Išsilavinusi moteris i e š k o
darbo. Gali atlikti namų ruošą,
prižiūrėti ligonį ir vaikus, gali
gyventi kartu. Skambinti Zitai,
tel. 847-426-5261.
MWTO

Parduodu 1992 m.
HONDA CIVIC. $3200.
Tel. 630-910-5310.

St Peterburgu

7109 W ARCHER AVE
CHICAGO, IL 60638
TEL. 773-788.1000.

9MJ0
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5150 W. BELMONTAVE.,
CHICAGO, IL 60641.
TEL. 773^85-2020.
3000 N.MILWAUKEE
AVE., CHICAGO, IL 60618.
TEL. 773-489-4999
AKUPUNKTŪRA
Gydymas adatų pagalba be vaistų
ga)vos*mensrniadjų*strėnii*artrito*SBmušimų ir ki. skausmų numalšinimas
Gydymas vaistažolėmis
Danutė Daydodge, R. N., Dipi. Ac.
Board Certified Acupuhcturist
Tel. 312-563-1501.

y^

MMMM

1921 m.

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

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

3 5 iki 40 svečių

•ęr

TEL 630-257-7277
KVIESTI MINDAUGĄ

40Me:swčių

Mokau anglų kalbos.
Tel. 708-448-0821.
Prašau palikti žinutę. !

»«»••• 'f:

100 M135 svečių

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

Tai - Jūsn laikraštis

P d a ž y m a s . Turiu darbo draudimą.

Į ABenatm, tel. 630-241-1912^
Dengiami stogai, kalamas „siding".
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.
G.L. Ouality Body Shop
Automobiliai
Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame,
taip pat parduodame
1997 Dodge Neon $3995.
Reikalingas darbininkas.
Skambinti 815-723-7650.

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

TeL 773-778-1451

iMKc|i«m.
125 iki 17S svečių

225 io 550 svečių

6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 60638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

ES

MASV*
CO^SJRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
•soffits', 'decks", "gutters". plokšti
k ir "shingle" stogai; cementas,

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

UETUViy TAUTINĖS KAPINĖS
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.
^ma

TNf — —

SMUNGS, JUUOIS TEk 7 0 8 . 8 3 9 . 1 0 0 0

P^rtftf tiolint - tfn*g įvairumą progoms

AUTOMOBILIAI:

*

NILESOFnCE
9509N.MILWAUKEE
AVE., NILES.IL 60714.
TEL 847-581-9800.

^

8 9 0 0 SOLT.l AJOtfJt ROAIJ. W\UJOV

Palikite žinute lietuvių arba anglų kalba.
Appointments available on Tuesdays 9 a.m.2 p.m.and Thursdays 4_p.rn.-7 p.m.
3210 S. • s j s j t j St., j
IL.

« GYVYBES DftAUDMAS.
AaantaaFmnkZapoterOtt Mgr Auksė
S. Kana kafca liatuviskat.
FRANK2APOUS
32061/2 Wast 96tti Street

coNsmucnoN co.

5637 W. BELMONTAVE.,
CHICAGO, 0 - 6 0 6 3 4 .
TEL. 773.237-4747.

j

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tai (706) 424-8654
(773) 581-8664

H0»

KįtVSS

garantuotai ir sąžiningai.

KAVINĖ
350 N. d a i k , Chicago, D 60610
TeL 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

Caregivers needed — 24 hour live in,
work 12 days and off two days. Most
jobs in southern VVisconsin and northem Illinois. Required: mušt speak Enelish, experience, references, driver s
license. Please call: Home Healtbcare
Intematmial, 1-262-763-2415. Eam
$85 to $150 per day. Need someone for
a ąuadruplcgic (Male-legal). Need 3
women for Altzheimer panent. Will interview on VVednesday.
Ieikomi darbininkai varymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v . v , teL 708-652-2110.

S I Ū L O M E DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į damą ir
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

— I X

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'

GE/RCA ATSTOVYBĖ

į>!r»«.

ALWAYS W I T H

FLOVVERS!

* Skintos ir vazoninės gėlės
* Vainikai, krepšeliai
* Vestuvinės ir proginės puokštės
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
Lietuvoje

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
8015W.79St.,Justice, IL
VELYKINE DOVANA
„INDUSTRINĖS P A R A M O S S Ą J U N G A A M E R I K O J E "
IPSA I N T E R N A T I O N A L
siūlo jūsų giminėms ir draugam* Lietuvoje
rūkytos kiaulienos mėsos produktu rinkini

$86.00
$98.00
12A-12 kg 10A-10 kg
1. Jautienos išpjova
2kg
2kg
lkg
2. Kiaulienos kumpis
2 kg
3 Kiaulienos šoninė
lkg
lkg
4 Kiaulienos išpjova
lkg
Ikg
5. Lašiniai ^Naminiai"
lkg
lkg
6 Dešros: Šalto rūkymo
2 kg
3 kg
7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg
2 kg
12 kg
10 kg
22 lbs
26.4 lbs

$70.00
8A-8 kg
lkg
lkg
lkg
—
lkg
2 kg
2 kg
8 kg
17.6 lbs

„VĖTRy AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmone Šiauliuose.
naudoja vokiškos gamybos majinas. produktus gamina ii aukščiausios kokybes
mčMs patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus
(/įsakydami „VĖTRŲ ATNTU" įmones gaminius, paremsite ir Lietuvos
ūkininką
Siuntiny.' h'-c pristatytas \ ruimus per dvi savaites nuo uiaakymo datos. Čekius

'.i.«yti OS KNf .rNEERING. INC. t'taakymai priimami telefonu, faksu arba pastų
I)S ENGINKERING, INC. TeL 830-257 2034
12421 ARfirER AVE., LEMONT, IL 60439; F u S30-2S7-8H62.

2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

No one makes round-

, hub. And whether

tnp travel to Lithuante

you fly Business Class

ezsier and more coowr»ent

Bmnomy Oass, you can be
sure our service wHI be worW-d3ss,

than SAS. From Chicago, *e
offer daily service to Vilni-_-, with

and wiii altow you to arnve rested and

just one hassle-free conne .tion

refreshed - ail for a reasonabte fare.

through Stockholm. Our 4 JO P"i

Find out what a world of difference

departure gives you a relaxec moto

SAS can make for your next trip.

mg arrival for business or p casure.

Just call your Travel Agent or SAS

When you're ready to reto--. you'H

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

enjoy same-day travel b<-M to

mation and special offers, visit

Chicago through our Copf--ihaoen

our website at www.flysas.com.

rPOm w

From

SK946
SK744
SK743
SK943

CMcago
Stockhotm
vimus
Cop^ohjgpi

saxwrt"
vw*a
Gopentaon
CNcage

Dapsrtura Tknt
*:30pm
*20*n*l
12:45 pm
3:40 pm

A/nnJ T s w
?40»n»l
1050 » m * l
Z\S pm
5:40 pm

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.;
ieltd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietu vi Jkai.

3314 W. 63 St
Tel. 773-776-8998
Perkate automobili?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot j JAV?
Ne problema!

Žemos automobilių kainos!
Mali mėnesiniai mokesčiai!
N 4 n pradinio mokesčio'
! * M o | vairo iiandien!

(630) Kn 2748

GREIT

PARDUODA

f > RE/MAX
REALT0RS
ORCfTTJJ SM • SSli

l (Ttm V% - 71M

R I M A S L.STANKUS
• Greitas ir sąžriingas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Htm VUoa
12932 S. LaGraat*
FalwPark,IL«M6«
B u . : 708-361-MOO
V«»» M A 771*54-7120
Patcr: 70S-S92-2573
Fax: 70S-361-961S

DANUTĖ MAYER
DirHa naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Realmart ft Mm
Reatty Group Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629

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

BUDRAIČIUI

Bot. 773-585-4100 Pager 312-30S-0307
F«t 773-585-3997

QnMK„

Acoertt
HorTMflndors

9201 S. Cicero
Oak Lawn, tfnois 60453
BuHneas (708) 423-9 i 11
Voice Maj (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312)707-6120
Aea. 706-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

SALAMANCA
Vekemail
773-6506878
773-260-3404

CdLteL
630-660-5988

AUDRIUS MIKULIS

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

AUDRIUS MIKULIS
Perkraustome,
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas ir
šiukšles į sąvartyną.
Tel. 630-964-5898 arba
mobilus 630-816-7114.
STASYS SAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko,
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, CMcago, IL.
TeL 773-927-9107.
W I I H I O W Watnct*3 Nccdcd!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver' s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L A . McMahen W|D*OW Waskfaf.

TeL 800-820-6155.
MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Č i k a g o j e ir
j kitas v a l s t i j a s .

GEDIMINAS
773-925-4331.
ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada iš accepting applicants for
Permanent Residence!
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www.redeusa.com
Didelė amerikiečių bendrovė
ieško dažytojų ir stalių Reikia
patyrimo ir turėti savo įrankius.
Galima uždirbti nuo S12 iki SIS j
vai Kreiptis: 9755 W. Farragut,
Rosemont, IL. Tel. 847-928-1000,
Ext. 124
241MB

versiteto Pedagogikos kolegi DRAUGAS, 2000 m. balandžio 15 d., šeštadienis
namąją sąskaitą ir jūs galite site, kas pavogta.
Geriausias
būdas
apsidraus
jos
dekanė Edna Morą Szyja
naudotis,
kol
visi
tyrimai
JAV LB Krašto valdybos
ti nuo nemalonumų, susijusių manski. Dokumente numaty
vyksta, iki 45 dienų.
Socialinių Reikalų Taryba
2000 m. kovo 19 d., Kaune, staiga mirė mano brolis
Sakykim, rasta, kad jūs bu su kortelių pavogimu, yra jas ta, kad dvi įstaigos bendra
pasirašyti
ir
kruopščiai
sekti
darbiaus, rengiant mokytojus,
vote teisus ir pranešėte ban
Ruošia: Birut* Jasaitiene ir Aldona Smulkštiene
kui laike dviejų dienų, pa mėnesinius banko praneši atliekant akademinius tyri
2711 West 71 st Street, Chicago, ūlinois 60629
stebėjęs, jog pametėte debito mus. Ypač būkite atsargūs su mus, pasikeičiant mokymo pa
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
kortelę, tada jūsų nuostoliai debito kortele, nes. jei ji pa tirtimi, vystant specialistų ir
neturėtų būti didesni kaip 50 vogta, jūsų nuostoliai gali būti studentų mainų programą.
Tarpusavio supratimo memo
dolerių. Bet jei laukėte dau labai dideli.
randumas, formaliai įtvirti
giau
kaip
dvi
dienas,
prieš
Ar
būtumėte
pametę
kredi
Liko žmona Kazimiera ir jos seserys, duktė Jūratė,
KĄ DARYTI, JEI JŪSŲ DEBITO AR
pranešdamas apie debito kor to, ar debito kortelę, susisie nantis nuo 1992 m. vykstantį
sesuo Alina, brolis Vytautas su šeima ir kiti artimi
KREDITO KORTELES KAŽKAS
telės praradimą, jūsų nuosto kite su krautuvėmis, iš kurių bendradarbiavimą, pasirašy
giminės bei pažįstami. Kalifornijoje liko sesuo Irena
liai gali pakilti iki 500 dolerių pirkote elektroniniu būdu, nes tas penkeriems metams. Prie
Truškūnienė, jos duktė Jūrate ir Kris bei sūnus Kęstutis
PASISAVINA
pasirašymo
ar daugiau per gan trumpą jūsų kortelės bus panaikintos memorandumo
Truškūnas su šeimomis.
Amerikoje turbūt retai rasi
Jūs turite teisę nieko ne laiką.
ir jūsų pirkinių sąskaitos bus daug prisidėjo A.P.P.L.E. or
Maloniai prašome Jūsų sukalbėti trumpą maldą, kad
me žmogų, kuris neturėtų mokėti, kol paaiškės padėtis
neapmokėtos. Saugokite visą ganizacija (American Profesgailestingas Dievas suteiktų poilsio ir Amžinos Ramybės
Kartais
bankai
prašo
pra
kredito ar debito, ar abiejų dėl kažkieno jūsų kredito kor
korespondenciją ir visas są sional Partnership for Lithuamano brolio Algirdo sielai. Ačiū.
kortelių. Visi esame gerai su tele padarytų pirkinių. Jums nešti policijai, susisiekti su skaitas. Nors suktas jūsų nian Education), kurioje anks
krautuve,
kurioje
pirkiniai
sipažinę su kredito kortelių gali būti priskaičiuoti procen
U i visus — Irena ir Kęstutis Truškūnai.
kortelių panaudojimas, ne čiau dirbo dabartinė Lietuvos
paskirtimi ir naudojimu. Jo tai ir baudos, bet visą tai turi buvo pirkti ir parašyti oficialų turėtų atsiliepti į jūsų kredito Švietimo ir mokslo vicemi
mis perkame įvairius pirki būti nurašyta, kai paaiški raštą, bet tai ne visada bū istoriją, bet dėl visko reiktų ją nistre Vaiva Vėbraitė ir kuriai
nius, mokame už patarnavi nama, kad ne jūs tuos pirki tina, kad galėtumėte pradėti patikrinti.
šiuo metu vadovauja Emilija
atgauti prarastus pinigus. Ir
mus. Kartą mėnesyje gauna nius pirkote, bet apgavikas.
Kredito kortelių naudojimas Sakadolskienė.
me iš kredito kortelės davėjo Jei pranešate tučtuojau apie visa tai reikia pradėti tą palengvina mūsų gyvenimą.
(banko ar pan.) sąskaita — pamestą kredito kortelę jos dieną, kada bankui pranešėte Tačiau, jas pametus, ar kai jas
pranešimą, užmokame skolą išdavėjui, jūsų nuostoliai ne apie kortelės praradimą. Dau kas pavagia, turime daug
HJCKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
ir džiaugiamės patogumu, kad gali būti didesni, kaip 50 dole gelis kredito kortelių davėjų rūpesčių ir galime turėti daug
• Kazlų Rūda. Kovo 4 d.
turi pagalbines įstaigas —
nereikia kišenėje nešiotis rių.
keturiasdešimt Kazlų Rūdos
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
darbuotojus, kurie seka klien nuostolių.
pluošto dolerių. Jei neužmo
parapijiečių lankėsi Vilniuje,
Debito kortelės praradimo to įpročius, naudojant kortelę,
Naudotasi įvairia spauda.
kame skolos kas mėnesį, bet ji atveju yra kitaip. Nors jūs ir
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
jubiliejinės Vilniaus arkikate
išdėstoma mėnesiniais mokė tuojau pranešate, bet sukčius ir, jei pastebi, ką nors ne taip,
dros Šv. Kazimiero koplyčioje
jimais, tenka mokėti nemažus gali būti išėmęs visus pinigus tuojau praneša apie tai kredi
ALL PHONES
meldėsi Šventojo Tėvo intenci
to
kortelės
davėjui.
Tada
jie
SUTARĖ
procentus ir tuomet kortele iš jūsų einamosios sąskaitos.
ja, dalyvavo šv. Mišiose, ap
praneša jums ir viską išsi
BENDRADARBIAUTI
1-708-430-5700
pirkti daiktai pasidaro gana
lankė parodą „Krikščionybė
Gaila, bet žmogus apie tai aiškina. Bet ne visada ir ne vi
brangūs, nes reikia mokėti sužino tik tada, kada jis gau
sur tai daroma, kai suktas
Š.m. kovo 31d. Lietuvos am Lietuvos mene".
nemažus procentus.
na pranešimą iš banko apie jo kredito panaudojimas įvyksta. basadoje Vašingtone tarp JAV
• Panevėžys. Kovo 12 d.
Debito kortelės yra tiesio einamos sąskaitos stovį, arba
Gavus korteles, jas reikia Maryland universiteto Peda vysk. J. Preikšas Panevėžio
FUNERAL DIRECTORS
giai sujungtos su einamąja kai jo išrašyti čekiai grąži
pasirašyti. Iš esmės, nepasi gogikos kolegijos College of Kristaus Karaliaus katedroje
sąskaita (= checking acc.) nami, nes neliko banko są
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908)
rašytos kortelės yra bevertės. Education at the University of už kunigą A. Lipniūną aukojo
banke ir yra lyg prailginimas skaitoje užtenkamai pinigų
GERALD F. DAIMID
Jos turi būti pasirašytos, prieš Maryland) ir Vilniaus Pedago šv. Mišias, kuriose dalyvavo
(extension) standartinių kor juos padengti.
pradedant naudoti, ir taip pat gikos instituto buvo pasirašy A. Lipniūno vidurinės moky
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
telių, kurias galime naudoti
Pametus debito kortelę, jūsų pardavėjai turi pareikalauti tas tarpusavio supratimo me klos mokiniai. Prieš Mišias
automatuose (ATM). Bankas
5948
S.
Archer
Ave.
problemos yra daug didesnės, ID, kad patikrintų jūsų pa morandumas. Memorandumą aktorius A. Keleris perskaitė
susiriša su kortelės davėju
Now in Oak Lawn & Orland Park
negu pametus kredito kortelę. rašą. Bet kartais tai nedaro Vilniaus Pedagogikos institu poeto M. Karčiausko kun. A.
(Master Card, Visa ar kt.) ir
ALL PHONES
Įstatymai ragina korteles iš ma ir pardavėjai net nepažiūri to, dr. Prano Gūdyno įgalioji Lipniūno dedikuotas eiles. Po
išduoda debito kortelę priima
davusiai institucijai išspręsti į kitą kortelės pusę. Pataria mu, pasirašė L|etuvos amba Mišių katedros šventoriuje
1-773-523-0440
ma bet kur, kur ir reguliarios
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
problemas kuo greičiausiai, il ma pasirašyti visas korteles, o sadorius Vašinjgtone Stasys buvo aplankytas kun. A. Lip
kredito kortelės yra priima
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
giausiai — per 10 darbo dienų prie debito kortelės parašo Sakalauskas ir Maryland uni niūno kapas.
mos.
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO UTHUANIA
nuo
tos
dienos,
kada pridėti „see ID" — patikrink
Skirtumas yra tas, kad debi pranešėte bankui apie debito tapatybę. Reikalaukite, kad
to kortelės (kartais vadina kortelės praradimą (pametėte, pardavėjai tikrintų jūsų ID, o
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DHEKTOMŲ
mos „check card") išima pini ar pavogė), kol bus atstatyti jei to nedaro, skųskite juos.SĄJUNGA
gus tiesiog iš jūsų einamosios pinigai jūsų einamoje są Taip pat patartina padaryti
Turi
laKttEtuvių
patalpas
visose Čikagos miesto
sąskaitos banke, lyg jūs pats skaitoje, bankas gali suteikti kopijas visų dokumentų, ku
"apylinkėse
ir
priemiesčiuose
būtumėte nuėjęs į banką ir jums laikiną kreditą — kada riuos laikote savo piniginėje,
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
Patarnavimas 2 4 vai.
paprašęs kasininko jums iš pinigai yra įdedami į jūsų ei tuomet vagystės atveju žino
CICERO 5940 W. 35 ST.
mokėti pinigus. Naudojant de
LEMONT,
12401
S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
bito, kortelę, turite turėti ir
EVERGREEN
PARK, 2929 W. 87 ST.
savo taptybės numerį, vadi
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
namą „personai identification
ALL PHONES
%
number" (PIN), be kurio joks
CHICAGO 1-773-476-2345
pinigų pervedimas negali būti
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
padarytas. Kada jūs vienu
kartu perkate,daug pirkimų,
padarote vadinamą „off line"
. pervedimą, kurio metu jūs tu
rite pasirašyti, o krautuvei
užtrunka kelios dienos, kol ji
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
visą pirkimo procesą sutvarko
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
ir gauna pinigus iš jūsų sąs
kaitos.
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
Bankai nori, kad naudotu
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
Kai savo artimiesiems pasiųsite pinigus per
mėte debito korteles, užuot tik
Western Union agentą, jūs gausite pasą „keliaut"
CHICAGO, 6801 BELMONT
ATM kortelių, nes taip bankai
uždirba daugiau pinigų, kiek
į Dideles Santaupas. Tas pasas yra pilnas
ALL PHONES
vieną kartą, kai jūs naudoja
kuponų, kurie jums padės taupyti kiekvieną
1-708-652-5245
te plastikinę kortelę vietoj če
kartą, kai siųsite pinigus į Lietuvą ar kurį kitą
kio ar grynų pinigų, darant
DRAUGĄ a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e
pirkinius. Šiuo metu daug
kraštą Vidurio ar Rytų Europoje.
bankų nebeišduoda kortelių
vien tik ATM naudojimui. Ka
da naudojat debito kortelę,
Western Union patarnaus jums ne tik
negaunate kai kurių priedų,
atsakingai ir greitai, bet suteiks galimybę
kaip naudojant kredito korte
nemažai sutaupyti.
lę, pvz., papildomų mylių,
* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir
skirtų jūsų skrydžiams. Kitas
geras dalykas, kad, naudojant
kitomis oro linijomis iš:
Western Union Money Transfer debito kortelę, galite tik tiek
New York
Chicago
išlaidų padaryti, kiek jūs tu
geriausia šio pavasario dovana jums ir
Florida
Cleveland
rite pinigų einamojoje sąskai
jūs
u
artimiesiems!
toje, ir tai apsaugo nuo dide
Detroit
Boston
lių skolų. Bet didžiausias
Los Angeles ir kitų miestų
skirtumas tarp kredito ir de
* Mašinų rezervacijos
bito kortelių yra tada, kada
jos pametamos ir radusių pa
* Viešbučiai
naudojamos saviems tikslams.
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą
Kai pametate kredito korte
lę, tuoj apie tai pranešate jos
Prašykite mūsų lankstinuko!
išdavėjui, parašote laišką, už
pildote tam tikrą formą. Laike
30 dienų kredito kortelės iš
davėjas, pagal įstatymus, turi
40-24 — 235 St.
pripažinti gavęs jūsų laišką
ir, jei kortelė ne jūsų padary
Douglaston, NY 11363
ta pirkinių, ištaisyti jūsų sąs
Tel. 718-423-6161
kaitą. Jei jis to nepadaro, turi
800-778-9847
dar du mokėjimo periodus,
per kuriuos siunčia jums pra
Fax 718-423-3979
nešimus, kad užsimokėtumė
E-MAIL:
te savo skolą. Perluos du mo
kėjimo periodus jis gali ištai
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
syti klaidas, ar paaiškinti, ko
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM
dėl to dar nepadarė.

A. t A.
'
ALGIRDAS ALEKSANDRAS
SMITAS
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FUNERAL DIRECTORS
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Draugo fondo garbės nariai,
dar neatsiliepę į pavasario
vajų, atsiųstų šimtinę ar dau
4545 YVEST 6 3 « i STREET
giau kaip Velykų dovanėlę
Draugo fondui. Tik visų pa
C H I C A G O , IL 60629
stangomis pasieksime mili
TEL.: 773-585-9500
joną Draugo fonde.
Pavasario vajaus inaiai
VELYKŲ DOVANŲ BELAUKIANT
Su 200 dolerių:
Marytė ir Juozas Vizgirdai,
Dalintis dovanomis yra vietoje geriausia Velykų dova
didžiųjų šver.^ų paprotys. Ka na Draugo fondui yra skai garbes nariai, iš viso 1,800
lėdų senelis dalina dovanas čiais „pamargintas'' čekis pa dol., Putnam, IL.
mažiesiems ir suaugusiems. vasario vajaus metu. Jis — Stasė Bacevičienė, a.a. Juo
Velykų senele — Velykė vi geriausia Velykų dovana mili zas Bacevičiaus atminimui, iš
siems dalina margučius. Lie jono užbaigimui šiais metais viso 300 dol., Orland Park, IL.
tuvoje bei rytų Europos kraš Draugo fonde.
JAV LB Lemonto apylinkės
tuose margutis yra Velykų
Ateinant metinei JAV pa valdyba, iš viso 400 dol., Lestalo papuošalas ir dovanėlė jamų mokesčių atsiskaitymo mont, IL.
artimiesiems Visiems „Drau dienai, labai sumažėjo pavasa
Su 100 doleriu:
go" skaitytojams labai artimas rio vajaus laiškų s u čekiais
Julija Janonienė, a.a. vyro
yra Draugo fondas, kurio svar Draugo fondui. Tikėkimės, Antano atminimui, garbės
biausias uždavinys — „Drau kad šiai datai praėjus laiškų nariai, iš viso 1,000 dol. Sungo" leidyba šiandien ir per vėl padaugės. Draugo fondas ny Hills, FL.
ateinančius cešimtmečius.
laukia dar daug laiškų tų DF
Don Banaitis, iš viso 100
Šiais metas norint užbaigti narių, kurie dar neatsiliepė į dol., Woodhaven, N.Y.
milijoninį leapitalą Draugo mūsų pavasario vajaus pra
J. V. Lopatauskai, garbės
fonde, jam abai reikalingos šymą.
nariai, iš viso 1,300 doL, San
Velykų dovanėlės. Margučio
Būtų labai gražu, jei visi ta Monica, CA.

>

DRAUGO

FONDAS

Paulius ir Birutė Gyliai, iš
viso 600 dol, Olyrapia, W4
Vita Streff, iš viso, W dol.
OakLawn, IL.
Birutė Prasauskisnė,. aaAlgimanto Prasausko atttanimui, iš viso 600 doL, Lsėrita,
CA.
Su 50 doleriu:
Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, iš viso 700 dol., Upper
Marlboro, MD.
Irena Truškūnienė, iš viso
125 dol., Glendora, CA.
Monika Steikunienė, iš viso
70 dol., Highland, IN.
Aldona Markelienei, iš viso
420dol.,OakLawn.IL.
Milda Neumanienė, iš viso
50 dol., Wauconda, IL.
Su 25-20 doleriu:
Danielius Martinkus, iš viso
25 dol., Omaha, NE.
Alius Austras, iš viso 25
dol., Braintrec. MA.
Visiems nuoširdžiai dėko
jame.
Fondo iždininkas

SIŪLYKITE
KANDIDATUS
PREMIJOMS
JAV LB Švietimo taryba
Vyresniųjų lietuvių cent
Lietuvos nacionalinių kultū
praneša, kad š.m. skelbtame re, „Seklyčioje", balandžio
pradžios mokykloms piešinių 19 d., trečiadienį, programos ros ir meno premijų komitetas
konkurse dalyvavo net 261 da nebus, nes tai yra Didžioji sa nuo balandžio 15 dienos pri
lyvis iš dvylikos JAV lituanis vaitė prieš Velykas. Vel pasi ima paraiškas šiai premijai
tinių mokyklų' Tai — rekordi matysime balandžio 26 d., gauti.
nis skaičius! Konkurso komisi trečiadienį. 2 vai. p.p. povely Lietuvos nacionalinės kultū
ja netrukus susirinks premi kinėje dainų popietėje. Linki ros ir meno premijos teikia
juoti mokinių kūrinius. Švieti me visiems linksmų ir sveikų mos už reikšmingiausius pas
mo taryba džiaugiasi Lemonto šv. Velykų!
tarųjų penkerių metų Lietu
Maironio lituanistinės mokyk Rytoj, sekmadienį, — jau vos ir Pasaulio lietuvių bend
los mokytojos Irenos Senke- seniai lauktas religinis kon ruomenės menininkų sukur
vicienės pirmo skyriaus klase. certas Marąuette Parke esan tus darbus.
Visi jos mokiniai yų yra 18) čioje lietuvių parapijos bažny
Kaip pranešė Lietuvos na
dalyvavo šiame konkurse. Va čioje. Jo pradžia — 3 vai. po cionalinių kultūros ir meno
lio! Dėkojame visiems dalyva pietų. Pergolesi ir Rossini premijų komitetas, paraiškas
vusiems konkurse.
„Stabat Mater" kūrinius atliks iki šių metų rugsėjo 15 dienos
Paskutiniuoju metu Švč. parapijos choras, vokalinis gali pateikti kūrybinės sąjun
M. Marijos Gimimo parapijos moterų ansamblis ir keturi so gos, organizacijos, draugijos,
salėje kas sekmadienį, po listai. Diriguoja ir vargonais pavieniai asmenys bei save
10:30 vai. šv. Mišių, yra ruo groja muz. Ričardas Šokas. siūlantys kandidatai.
Paraiškos priimamos Lietu
šiamas parapijiečių pabend Prašome gausiai dalyvauti
ravimas prie kavutes ir pyra šiame Verbų sekmadienio vos nacionalinių kultūros ir
meno premijų komiteto sekre
gaičių. Kavutes metu būna koncerte.
toriate adresu: J. Basanavi
JAV
LB
Kultūros
taryba
trumpa programėlė informaci
^w>^^.
čiaus g. 5, LT-2600 Vilnius,
praneša,
kad
planuota
Dainų
nio, apmąstymų ar pramogi
nio pobūdžio. Praėjusį sekma šventė 2001 m. birželio mėn. 307 kabinetas, telefonas 62 38
• Clare Mattis, Elmhurst,
dienį buvo numatyta Alek Čikagoje neįvyks. Buvo kreip 17. (ELTA)
•„Šypsenėlė"— laukia
• Namams pirkti pasko
• Velykiniu skanėstų ir
IL, globoja du vaikus Lietuvoje. visų atsilankiusių į „Saulutės", los duodamos matais mėnesi gražių margučių išpardavimas
sandro Plėnio vaizdajuosčių tasi \ žinomus muzikus dėl
>4ts/l/5ti
Pratęsdama paramą kitiems Lietuvos vaikų globos būrelio niais įmokėjimais ir prieina bus Lietuvos Dukterų drauguos
programa, pavadinta „Kur bė Dainų šventes programos su
metams, atsiuntė $350. Aldona rengiamą koncertą sekma mais nuošimčiais. Kreipkitės į nameliuose balandiio 20 d.
ga Šešupe". Del techniškų darymo, tačiau nei iš vieno ne
kliūčių tai neįvyko 'parapija buvo gautas sutikimas. LB
Bradley, Nevport Beach, CA, dieni gegužės 28 d. 3:00 vaL
„Pasaulio lietuvis" (2000 globoja du vaikus Lietuvoje. p.p. Jaunimo centre. Prog Mutual F e d e r a l S a v i n g s , nuo 8 v.r. iki 2 v.pp., 2785 W.
dar neturi pakankamai didelio Kultūros taryba dėkoja dr.
2212 West C e r m a k Road. 71 St. Prašome šeimininkes
ekrano ar televizoriaus, kad Petrui Kisieliui, sutikusiam m. balanžio mėn.) tęsia anks Pratęsdama paramą kitiems ramoje trylikmetė dainininkė TeL (773) 847-7747.
kepti, marginti ir viską atnešti
galėtų matyti visi salėje susi pirmininkauti organizaciniam čiau pradėtą temą apie naujai metams, atsiuntė $300. Ona Neringa Nekraftiūtė, jos mo
į namelius trečiadieni, ba
•
Aleksandro
Pakalniš
atvykusius
lietuvius.
Šio
nu
rinkę). Vaizdajuosčių progra komitetui ir jo komiteto na
Strimaitis, Putnam, CT, globoja kytoja Marijampolės „O lia lia* kio, Sr., gimtadienio proga landžio 19 d. nuo 10 vj . iki
merio
pasakojimas
apie
sve
ma buvo atidėta tolimesniam riams už paaukotą laiką ir
vieną našlaitį Lietuvoje. Pra choro vadovė Laima Lap- $175 „ Saulutei*'. Lietuvos 6 v.p.p. Ir, žinoma, vėliau
tingus Algimanto Kezio na
laikui Komitetas dėkoja kun. pastangas.
kauskaitė ir Dalios Gedvi
mus. Kaip visuomet, žurnalas tęsdama paramą kitiems me lienės vadovaujamas Jaunimo vaikų globos būreliui, suaukojo nupirkti!
Rimantui Gudeliui, kuris suti
tams, atsiuntė $200. Pratęs
Apie Maironį - poetą, ku
• BALTIC MONUMENTE,
ko šią spragą skubotai užpil nigą, žmogų šį sekmadienį, rašo apie įvairius pasaulio lie dami paramą kitiems metams, centro vaikų ansamblis „Laks Ada ir Domas Misiūnai, Juozas 1108 AmberDrive, Lemont, D^
dyti. Teko patirti, kad kai ku balandžio 16 d., pasakos Virgi tuvių bendruomenės įvykius: Lietuvos vaikams po $150 tutė". Bilietai iš anksto gau ir Aldona Brizgiai, Zuzana 60439. Prie pat PL Centro. TeL
rie toliau gyvenantys lietuviai nija Paplauskienė, Maironio P. Amerikos lietuvių jaunimo atsiuntė Danutė ir Raymondas nami „Seklyčioje ir PLC krau Pupienė, Mečys ir Pranutė
Skruodžiai bei Aleksas Lau 630-243-8446. Leonidą ir<Jediatvyko į šv. Mišias ir tikėjosi literatūros muziejaus Kaune suvažiavimą Urugvajuje, jau Puodžiūnai, Chicago, IL ir tuvėlėje Lemonte.
raitis. „Saulutė" nuoširdžiai minas Kazėnai. Vigų'TOŠių
nimo
savaigalį
Vašingtone
ir
pamatyti A. Plėnio vaizda darbuotoja, o taip pat ir poeto
Sofija Plenier.e, Oak Lawn, IL.
sveikina p. Aleksandrą Pakal paminklai, žemiausios kainos,
t.t.
„Pasaulio
lietuvį"
redaguo
juostes. Jie jautėsi apvilti, ne giminaitė. Popietė prasidės 1
• Almos fondui aukojo:
Lietuvos vaisų vardu dėko
niškį ir dėkoja prisiminusiems geriausiomis sąlygomis. Pa
ja
redakcinė
kolegija
ir
redak
galėje tai padaryti. Parapijos vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
jame! „Lietuvos Našlaičiu Marijos ir Jono Šimoniu 60 vargingai gyvenančius Lietuvos geidaujant atvykstame į na
torė
Aušra
Veličkaitė.
Žurnalo
komitetas atsiprašo, kad įvyko juje, Lemonte. Po to dainuos
globos" komitetas, 2711 metų vedybinio gyvenimo su
mus.
•M7A0O
šis nesklandumas, ypač tų, „Govijos" folklorinis ansamb adresas: 14911 127th Street, West 71 Street, Chicago, IL kakties proga Genovaitė ir vaikučius.
• „Saulutė", Lietuvos vai
Lemont,
IL
60439.
kurie buvo atvykę iš toliau. lis, vadovaujamas Jūratės
Kazys Trečiokai, Union, N .J.
60629.
2455(00
kų
globos
būrelis, dėkoja M au
TfcVISKtfl
EV.
UVTSoNŲ
Kiek sąlygos leis, komitetas Lukminienės. .
aukoja Almos fondui $100;
KREIPKITĖS l
BAŽNYČIA
kas
padėti
našlaičiams, inva
stengsis išvengti panašių ne
• Automobilio, namu ir Anna Ramas, Hickory Hills,
Lietuvių operos pavasario
„TURGŲ"!
•S41 S. Troy 8C,
lidams
vaikams,
daugiavai
sklandumų ateityje.
šventė jau čia pat. Į „La Tra
Chieago, H. 00011
Brangūs „Draugo" rėmėjai ligos draudimas atvyku IL, aukoja $100; Romanas
kėms šeimoms ir studentams
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. Drukteinis mirė 2000 m.
UhSO vai. ryto
Ina i r Jonas Kasiai, gyve viata" spektaklį vadovai kvie ir skaitytojai, aš ir vėl į jus
Lietuvoje. Aukojo: Baniutė Kročia
žiūrovus
per
visą
žiniaskkreipiuosi bei ieškau pagal Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & kovo 23 d. Šeimos pagei
nantys Orland Park, IL, ma
nienė $100; Kostas Doeku*$2S;
ii
•iitnmliMiiie
iiMttjH«
žindami savo biblioteką, St. laidą ir tikisi, kad jūs taip pat bos. „Drauge" mes leidžiame L. Insurance Agency, 9439 S. davimu a.a. Romaną Drukteinį Vyskupas Hansas Dumpys
Michael David $25; Brighton
Džiugo fondui padovanojo Lie paraginsite atsilankyti savo biuletenį „Turgus", kuriame Kedzie A ve., Evergreen Pk., pagerbti buvo aukojama Almos
Parko
Namų savininkų drau
TeL 70S-SSS-32SS
tuvių enciklopedijos visą 37 to draugus ir pažįstamus. Bus labai daug lietuvių ieško dar IL 60605-2325. TeL 708-422- fondui. Aukojo: Edward ir
gija $100; Vytas Vaičiulis $100;
Diana Forai, WiUiam ir Tanya
mų komplektą ir visus LE 6 smagu visiems suėjus į krūvą bo, o mes neturime jiems ko 3455.
dr. Gedas Orinis $25; Jurgis ir
išvysti
gal
ir
rečiau
matomus
Forai, Lisa Meyer, dabar $60,
pasiūlyti.
Trečias
„Turgaus"
ADVOKATAS
tomus anglų kalba. Enciklope
Irena Kudirkos $100 a.a. Ka
•
Balandžio
16
d.
1
vai.
dijos jau yra pasiųstos, dova veidus. Kalboms nei galo ne numeris išeis gegužės 1 d., dar p.p. Lietuviu Dailės muzie anksčiau $1240, taigi iš viso ONTAJIAS F. ČEPČMAS
zimiero Černiausko atminimui.
notojams pageidaujant, vienai bus! O „La Travaita" spektak yra laiko, kad galėtumėme pa juje Lemonte vyks popietė, $1300. A-a. Juozo Gruodžio'Ėmm^mmmŲcmmmnMumm
Labai
ačiū! „Saulutė", 419
švietimo institucijai Lietuvoje. lis bus žavus — dalyvaus pui dėti savo naujai atvažiavu skirta tautinio atgimimo Grudzinsko atminimą pa
TeL
773-582-4500
Weidner
Rd., Buffalo Grokūs solistai, bus baletas ir, siems broliams ir sesėms lie
gerbdami, Almos fondui au
ve,
IL
60089.
TeL 847-637poetui
Maironiui.
Paskaitą
Lietuvos politinių kali kaip kiekvienais metais, visus tuviams atrasti darbų. Jei kas
koja: Kęstutis ir Gidonė Ste
7949.
T
a
s
ID#
384003339.
skaitys
viešnia
iš
Kauno,
Mai
n i u i r tremtinių bendrijos žavės
lankytojų mėgiamas žinote kokį darbą ar jums rei
ponavičiai, Joanna Stepas• XI Lietuviu tautiniu
ronio giminaitė, Maironio lie
Kauno skyriaus pirmininke Operos choras.
Steponavičienė, Jadvyga įlen Civilinės ir kriminalinės bylos
kia kokios nors pagalbos, at
Šokių
š v e n t ė įvyks š.m.
tuvių literatūros muziejaus mu
Irena Belickienė, bendrijos
6247 8KedateAi
Šv. Mišias . erbų sekma siųskite man „Turgaus" anke- ziejininkė Virginija Paplaus da Steponavičiūtė, Balys ir
liepos
2
d., Hershey centre,
narė, poetė Silvija SimanoChieago, IL
Eufemija Steponiai-Stepotukę. Jeigu norite paaukoti ar
Mississauga,
Ontario (prie
nienė ir dainininkė Audra Si- dienį, balandžio 16 d., 10 vai. parduoti baldų ar ko kito, kienė. Skanbės Maironio dai navičiai. Reikšdami užuojautą
TeL 773-776-8700
Toronto). Bilietų skaičius į
manonytė dalyvaus Jaunimo r. tėvų jėzuitų koplyčioje lai taip pat praneškite į „Turgų". nos, kurias atliks folklorinių žmonai Viktorijai, šeimai ir TDD free 24 hr. 880- i J6-6741
Šventę ir jos renginius yra
centro moterų klubo ruošia kys kun. B. Baliūnas iš Lietu Naujakuriams visokia pagalba dainų ansamblis ,,Govija", visai giminei, suaukojo $225.
Darbo veL ase 9 TS. iki 5 v.v.
ribotas.
Todėl šventės rengimo
vadovaujamas Jūratės Lukmi
muose priešvelykiniuose pus vos, giedos Jaunimo centro yra reikalinga.
Svj'.ikilT.p.p.
Almos vardu sveikiname su
vaikų
chorelis
„Lakštutė",
va
komitetas
skatina bilietus į
nienės. Kviečiame visus. 2395*0
ryčiuose, kurie vyks balandžio
kaktuvininkus, reiškiame
Valentinas Krumplis
švente bei jos renginius už
16 d. Jaunimo centre, po 10 dovaujamas Dalios Gedvilie
ADVOKATAS
• Elės Kundrotienės Žu užuojautą velionių artimie
sisakyti iš anksto. Šventės
vai.r. šv. Mišių tėvų jėzuitų nės. Po Mišių Jaunimo centro
DRAUGO biuletenis
siems,
o
aukotojams
dėkojame!
kavinėje
bus
velykiniai
pus
kauskienės atminimą pa
bilietų kainos: $20 (JAV) sukoplyčioje. Visus maloniai
Aukos nurašomos nuo mo
ryčiai, kuriuos ruošia Jaunimo
gerbdami
artimieji
ir
draugai
augusiems;'$12 (JAV) vaikams
kviečiame.
46MW.6a
773-585-9500 «FAX 773-585-8284
kesčių. Tax ID 36-4124191.
centro moterų klubas.
aukojo
Lietuvos
našlaičiams.
iki 13 metų. Po šventinių po
ChkesQ.IL
60639
Spalvotu mediniu margu
Čekius rašyti .Lietuvos Naš
vardas.
Aukas
persiuntė
Dana
Balta(Skersai
gatvei
BOS
.Draugo")
Vytauto
Didžiojo
šaulių
kylių
suaugusiems ir jaunimui,
čiu „Draugo" krautuvėlėje
laičiu globa", pažymint, k a d
TeL
776.9644100.
monaitienė,
Chicago,
JL.
Au
rinktinė
praneša,
kad
kiek
bilieto
kaina yra $40 (JAV),
pavardė,
gauta visokiausių - mėlynų,
skirta Almos fondui. Siusti:
TeL 690.967-0909, T —mrt, IL Susipažinimo vakaras vyks
kojo:
Barbara
Lubino,
Jennie
vieno
sekmadienio
popietę
raudonų, su baltais, spalvotais
adresas.
Bozic, Jo Ann Dybas, Vytas ir 2711 West 71 Str., Chicago,
liepos 1 d. Regai Constellation
raštais, eglutėmis, gėlytėmis nuo 3 vai.p.p. iki 6 vai. vak.
S4SMM
miestas.
Emy Reketis, Judy Robertson, IL 60629.
viešbutyje. Bilietų kaina yra
ir 1.1. Margučių kaina - 4.50 Šaulių namai būna atidaryti
• „PENSININKO" žurna
Gintaras ir Janina Rėklaičiai,
•DĖMESIO! VIDEO APA
$16 (JAV). Bilietus galima
dol., persiuntimo mokestis - nepaisant ar renginiai vyksta Į tetef.lą,
kurį leidžia JAV LB Soc.
Daina ir Joe Smith, asmuo be RATŲ SAVININKAI! Norė
ar ne.
užsisakyti skambinant V. Ta3.95 sol.
MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS
pavardės, Halina Plaušinai- dami tikrai kokybiškai išversti Reikalų Taryba, red. Karolis seckui tel. 1-906-824-4481
tienė, asmuo be pavardės, Mio video įrašus ii Lietuvoje nau Milkovaitis, galima užsipre arba J. Vingelienei teL 1Pongstaporn, Marta ir Joe dojamos PAL sistemos į ameri- numeruoti adresu: 2711 W. 71 416-233-8108. Bilietus užsa
Drobitch, Aldona ir Jonas Ka kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, St., Chieago, IX 80829, teL kant paštu, reikia pasiųsti
valiūnas, iš viso suaukota $350. kreipkitės į INTER-VIDKO 773-478-2855. Prenumerata atitinkamos sumos čekį (išra
Reiškiame užuojautą velionės 3533 S. Archer Ave., Chi metams: JAV-bėse, $15, kitur šytą Lithuanian Folk Dance
dukrai ir kitiems artimiesimes, cago, IL 60629. Tel. 773-927- $25. Išeina 8 kartus per metus. Festival), kartu su nurodymu,
o aukotojams dėkojame! „Lie 9091. Sav. Petras Bernotas. Tai vertinga dovana įvairiomis kiek ir kuriam renginiui bilietai
progomis.
tuvos Našlaičiu globos ko
yra užsakomi, šiuo adresu: XI
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i T88, 8015 8 . Karlov, Chi
mitetas". 2711 West 71 Str.,
p a m i n k l ą aplankykite 8 t . cago, IL 60862.
Chicago. IL 60629.
MS«OO
» w
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, mstysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidsvimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžrartti ir įsitikinti, kad
Siųski* pattu arba faksu
jis
psdarytas, kaip jau buvo
ef
nevaruafty
do>_*V
tJmo.
Greotrateototna
DRAUGAS
jūsų pageidauta. 8«v. LiUJa ir
4545 W. 63rd St.
Vilimas Nelsonai. TeL 773<\k.<go«* l i t u a n i s t i n e mokyklos mokima; Aventė l. J.gavenes
Chicago, IL 60629
233-6336.
Nuotr Andriaus Juškos
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