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NATO p a s i e k ė Lietuvos
žmonių abejonės dėl narystės
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS)
— Nepalanki visuomenės nuo
monė ir gynybos finansavimas
yra spręstinos Lietuvos pro
blemos, siekiant
narystės
NATO, nurodyta sąjungos pa
ruoštame pranešime apie Lie
tuvos pasirengimo narystei
NATO programos įgyvendini
mo pasiekimus ir trūkumus.
Pranešimas, kurio tekstas
nėra viešai skelbiamas, Lietu
vai buvo perduotas kovo pa
baigoje. Praėjusi mėnesį jis
buvo už uždarų durų svarsto
mas Seimo NATO reikalų ko
misijoje, o šią savaitę — Už
sienio reikalų ministerijoje vy
kusiame vyriausybinės Inte
gracijos į NATO koordinavi
mo komisijos darbo grupių va
dovų susitikime.
Pranešimas yra pirmasis
reikšmingas visų 19-kos NA
TO valstybių dokumentas,
kuriame išdėstytas oficialus
sąjungos įvertinimas, kaip
Lietuva ruošiasi narystei.
Lietuva tikisi, kad 2002
metais NATO nutars Lietu
vą priimti visaverte sąjungos
nare.
BNS žiniomis, viešai ne
skelbtiname NATO dokumen
te tarp Lietuvos pasiekimų
ypač pažymimi „pavyzdiniai"
santykiai su kaimynais, geri
ryšiai su Rusijos Karaliau
čiaus sritimi ir pažanga stipri
nant krašto apsaugos sistemą.
Tarp svarbiausių problemų
nurodoma blogėjanti Lietuvos

visuomenės nuomonė apie val
stybės naryste NATO. Be to,
sąjungai susirūpinimą kelia
Lietuvos nesugebėjimas vyk
dyti užsibrėžtą gynybos finan
savimo planą.
Kaip žinoma, Lietuva įsta
tymu įsipareigojo iki 2001
metų palaipsniui
padidinti
lėšas krašto apsaugai iki 2
proc. BVP, o šiemet tam turi
būti skirta 1.5-1.75 proc. BVP.
NATO nuomone, Lietuva šie
met nesugebės įvykdyti šio
įsipareigojimo.
Pasak vieno Lietuvos Seimo
NATO reikalų komisijos kon
sultanto, ši NATO pastaba ne
turėtų būti vertinama kaip
reikalavimas didinti ar ma
žinti karines išlaidas, bet ra
ginimas planuoti jas tikro
viškiau.
Kaip dar viena problema nu
rodytas profesionalių specia
listų, dirbančių NATO inte
gracijos srityje, trūkumas bei
tai, kad Lietuva neturi pa
ruošusi karinės strategijos.
URM spaudos tarnybos pa
skelbtame oficialiame prane
šime apie Integracijos į NATO
koordinavimo komisijos darbo
grupių vadovų susitikimą sa
koma, kad jo dalyviai „numatė
rekomendacijas Lietuvos pa
žangos raporte minimoms pro
blemoms spręsti". Pasak pra
nešimo, rekomendacijoms tu
rėtų pritarti Lietuvos integra
cijos į NATO koordinavimo
komisija prie vyriausybės.

JAV Atstovų rūmai
ir Lietuvos Seimas
sutarė plėsti
bendradarbiavimą
Vilnius, gegužes 5 d. (BNS)
— Vašingtone pasirašytas Lie
tuvos Seimo ir JAV Atstovų
rūmų bendradarbiavimo pro
tokolas, numatantis ir toliau
plėtoti abiejų valstybių parla
mentų ryšius.
Šį protokolą ketvirtadienį
pasirašė Seimo narys, Lietuvos-JAV
tarpparlamentinės
grupės pirmininkas Emanue
lis Zingeris ir JAV Atstovų rū
mų Baltų sambūrio pirminin
kas John M. Shimkus, prane
šė Lietuvos ambasada Vašing
tone.
Protokolu numatyta kasmet
rengti abiejų valstybių parla
mentarų vizitus, keistis nuo
monėmis abiem šalims svar
biais klausimais, organizuoti
bendras konferencijas ir kitus
renginius.
Panašų protokolą Lietuvos
parlamentarai pasirašė pernai
rugsėjį su JAV Senato Baltų
sambūrio pirmininku Richard
Durbin.

^ J Tėvynėje pasiivalgius

* Prezidentas Valdas
* Dienraščio „Lietuvos
aidas" redakcijai penkta Adamkus penktadienį priėmė
dienį oficialiai
pristatytas Lietuvoje gyvenančių n pa
naujas vyriausiasis redakto saulinio karo dalyvių, kovoju
rius Aurimas Drižius. Jo kan sių antinacistinėje koalicijoje,
didatūrą patvirtino laikraščio respublikinio komiteto pirmi
stebėtojų taryba, kurios narys ninką Petrą Eiduką. Preziden
yra ir pats A. Drižius. Jis yra to patarėjo pavaduotojas pul
ir „Lietuvos aido" akcininkas, kininkas leitenantas Darius
turintis 0.3 proc. akcijų. Iki Kalibatas sakė, kad susitiki
šio paskyrimo žurnalistas dir mas įvyko P. Eiduko siūlymu.
bo dienraštyje „Respublika". Prezidentas išklausė informa
Ankstesnis redaktorius Ri ciją apie veteranų gyvenimo
mantas Varnauskas buvo at problemas. Apie 13,000 vete
leistas po to, kai laikraščio ranų vienijanti organizacija
kontrolę perėmė verslininkas neturi patalpų, susirūpinusi
Algirdas Pilvelis, padidinęs dėl pensijų ir pašalpų. V.
turėtą akcijų kiekį iki 80 proc. Adamkus pasveikino Antrojo
Įsigijęs kontrolinį laikraščio pasaulinio karo dalyvius su
akcijų paketą, A. Pilvelis tapo 55-rių metų pergalės sukakti
Nuotr.: Sutartį tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos valstybes :..i>irašo (kairėje) Šventojo Sosto Apaštalinis nuncijus
UAB „Lietuvos aidas" direkto mi. Gegužės 9 d. Lietuvoje gy
Lietuvoje Erwin Josef Ender ir Lietuvos užsienio reikalų r.r.istras Algirdas Saudargas.
riumi.
(BNS) venantys karo veteranai mi
Gedimino Svitojaus (Elta; nuotr
* Naujoji Kauno miesto nės pergalę prieš nacistinę Vo
nauja kariuomenėje, jų šeimos t a r y b a p a n a i k i n o ankstes kietiją.
(BNS)
nariai galės kreiptis į savo nės tarybos sprendimą ir leido
* Vilniaus 2-osios apy
karo kapelioną dėl santuokos, mitingus rengti bet kurioje linkės teismo teisėja 10 die
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) daro sąlygas katalikiškam ug- krikšto", kalbėjo A. J. Bačkis. miesto vietoje. „Nevaržykime nų atidėjo „Lietuvio kalendo
— Lietuvos ir Vatikano atsto- dymui, užtikrina ; agarbą reliMinistras A. Saudargas žmonių laisvės —jie turi teisę riaus" leidėjos Danutės Balsy
vai pasirašė tris susitarimus, giniams įsitikjmrr.ams, simbo- pažymėjo tikįs, kad naujosios pasisakyti prieš valdžią", sakė tės administracinę bylą, kad ji
reglamentuojančius šalių san- liams ir vertybėms
sutartys „sudarys sąlygas dar Kauno meras Vytautas Šus būtų papildyta naujais doku
tykius, bendradarbiavimą švie
Trečiasis sasitarimas užti gilesniam Lietuvos valstybės tauskas, pridūręs, jog „tai bu mentais. Valstybės saugumo
timo ir kultūros srityje bei krina nuolatinę kariuomenėje ir Katalikų Bažnyčios bendra vo
konservatorių
baimės departamentas (VSD) šių me
karių katalikų sielovadą.
tarnaujančių katalikų sielo darbiavimui, ypač ugdant vi sprendimas". 1997 m. buvo tų sausį uždraudė platinti
Dokumentus penktadienį vadą.
suomenės dorovę".
nustatytos 3 nuolatinės susi „Lietuvio kalendorių", kaip
Vilniuje pasirašė Lietuvos už
Vilniaus arkivyskupas Au
Apaštalinis nuncijus E. J. rinkimų vietos mieste — Dai kurstantį tautinę nesantaiką.
sienio reikalų ministras Algir drys Juozas Bačkis žurna Ender sakė, kad Šventojo Sos nų slėnis, Nemuno sala bei Į Generalinę prokuratūrą bei
das Saudargas ir Šventojo Sos listams sakė, kad Šventasis to atstovai patenkinti sėk Nemuno ir Neries santaka. VSD prieš tai kreipėsi premje
to Apaštalinis nuncijus arki Sostas p a s k i r a rdinarą-vys- minga derybų pabaiga. „Šian Dabar viešiems susirinki ras Andrius Kubilius bei Sei
vyskupas Erwin Josef Ender. kupą, kuris rūpinsis karių sie dien pasirašytos trys sutartys mams nereikės raštiško savi mo Švietimo, mokslo ir kultū
A. Saudargas žurnalistams lovada.
patvirtina gerus ir abipusiu valdybės leidimo, reikės tik in ros komiteto pirmininkas Ži
sakė, jog pirmuoju dokumentu
Pasak A. BaAio, kariai ka pasitikėjimu pagrįstus santy formuoti savivaldybę apie to bartas Jackūnas, prašydami
šalys nustatė, jog yra neprik talikai bus lyg atskira vysku kius bei juos jungia tolesniam kius renginius. Be to, Kauno patikrinti leidinio turinį. Ten
lausomos, autonomiškos savo pija — su tikinčiaisiais, tačiau bendradarbiavimui", pažymėjo miesto taryba panaikino drau kindama D. Balsytės prašy
srityse ir, laikydamosis šių be teritorijos. „Visi, kurie tar Vatikano atstovas.
dimą rūkyti Laisvės alėjoje, mą, teisėja nutarė išreikalauti
principų, sutaria aktyviai ben
Muzikinio teatro sodelyje ir iš prokuratūros nutarimą atsi
dradarbiauti švietimo, kultū
Nepriklausomybės
aikštėje. sakyti kelti baudžiamąją bylą
ros, šeimos, socialinėse sri
dėl šios leidėjos veiklos. Ka
(BNS)
Kancleris P. Auštrevičius tyse, dorovės ir žmogaus oru
* Lenkijos veterinarijos lendoriaus leidimą D. Balsytė
patvirtino kalbėjęs su prezi mo apsaugos klausimais. Su
Vilnius, gegužes 4 d. — lietuvių grįžimą nuolatiniam žinovai p r i p a ž i n o , kad dvi vadina savo švietėjiška labda
dentu. „Tai buvo pokalbis apie tartis dėl bendradarbiavimo Ketvirtadienį Seimas pritarė
apsigyvenimui Lietuvoje. Kai Lietuvos mėsos perdirbimo ra lietuvių tautai. Anot jos,
spaudos interpretacijas dėl kultūros ir švietimo srityje su- parlamento vicepirmininko,
kurie atvyksta tik pusei metų, įmonės — „Klaipėdos mais areštavus neišparduotą tiražą,
mūsų susitikimo prezidentū
moderniojo krikščionio demok kiti — dar trumpiau. Situacija tas dukterinės įmonės UAB leidėjai padaryta 400,000 litų
roje", sakė jis.
rato Felikso Palubinsko pa yra gana keista, ypač turint „Vilkė" ir UAB „Skinija" — materialinė žala, kurią teis
Kompiuterinis
Penktadienį dienraščiai to
teiktai įstatymo pataisai, nai galvoje, kad retas jų paliko atitinka „McDonalds" resto mas turėtų išieškoti iš VSD.
„meilės" virusas
kiuose rašiniuose, kaip „Virš
kinančiai iki šiol esantį iš už Tėvynę savo noru, o dabar no ranų keliamus reikalavimus,
* Vyriausybės vadovas
premjero galvos tvenkiasi de
sienio gaunamų pensijų apmo rėtų sugrįžti praleisti savo se todėl iš šių įmonių bus galima Andrius Kubilius informavo
siūlo
„pokštauti"
besys" ar „Prezidentui nusibo
kestinimą.
natvės dienas, tuo pačiu išlei tiekti jautienos skerdieną į prezidentą Valdą Adamkų,
do premjero pažadai" teigė,
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS)
„McDonalds" restoranų tink kad dabar į biudžetą nesu
Teikiamame Fizinių asmenų džiant ir savo pensijas.
kad iki pastarojo meto tvirtai — Ketvirtadienį pasaulyje pa
lą. Iki šiol Lietuvoje esantys rinkta apie 120 mln. litų pla
pajamų mokesčių laikinojo įs
Anot
F.
Palubinsko,
norint,
A. Kubiliaus veiklą rėmęs pre sirodęs kompiuterinis virusas
tatymo pakeitimo projekte nu kad užsienio lietuvija sugrįžtų „McDonalds" restoranai, ne nuotų pajamų.
zidentas ima ja nusivilti. Pa „ILOVEYOIT įgavo kitą for
matomos pataisos, kurios pa ir Tėvynėje išleistų daugiau paisant gana aukštų importo
* Biržų naftininkai slap
sak dienraščių, pirmą kartą mą — Internet'e atsirado nau
šalins kliūtis užsienio lietu pinigų, valstybė neturėtų pa muito mokesčių, savo gami ta „išsiurbė" milijoną, tvir
rimtai dabartinės vyriausybės jas jo variantas, kuriame bu
viams pensininkams ir jų ka pildomai apmokestinti jų pa niams naudojo atsivežtą iš tina „Lietuvos rytas" (05.05).
darbą valstybės vadovas kriti vęs pavadinimas „ILOVEpitalui grįžti į Lietuvą.
jamų. Jis pabrėžė, jog pinigai, kaimyninių valstybių mėsą. Prieš susivienijimo „Mažeikių
kavo ketvirtadienį susitikime YOU" pakeistas į, JOKE".
kuriuos į Lietuvą atvykę as
Projektą
pn
statydamas
F.
* Lietuvos vyriausybė, nafta" privatizavimą šios įmo
su premjeru, kuriame dalyva
Virusas, kurio padaryti Palubinskas teigė, jog kartais menys išleis, buvo uždirbti ki s i e k d a m a sumažinti asbesto nės valdomas Biržų filialas į
vo ir P. Auštrevičius.
nuostoliai, naujienų agentūros sukuriami įstatymai, kurie tose valstybėse.
poveikį žmonių sveikatai, nu suklastotas sąskaitas Latvijos
Pasak P. Auštrevičiaus, „Bridge Nevvs" duomenimis, pakenkia valstybės siekiams.
Šis klausimas yra svarbus sprendė išplėsti sričių, kuriose ..Rietumu" banke pervedė 1.1
penktadienį telefonu V. Adam Amerikoje jau siekia apie 1 Taip atsitiko ir su užsienyje ne tik išvykusiems II pasauli negalimas jo naudojimas, są
mln. litų. Šią pinigų „plovimo"
kus teigė matąs didžiulį skir mlrd. JAV dolerių, neaplenkė uždirbtų pensijų apmokestini nio karo metais. Jau ir per rašą. Posėdyje patvirtinta,
suktybę dabar tiria Biržų rajo
tumą tarp to, kas pasakyta ir Lietuvos — jis smogė prezi mu. Anot Seimo nario, iki šiol paskutinį dešimtmetį išvyku- kad nuo 2003 m. nebus gali
no prokuratūra, iškėlusi bau
spaudoje, ir jo nuostatų. „Mes dentūrai ir Nekilnojamojo tur šioje srityje Lietuvos politika siųjų tarpe atsirado pensinin ma naudoti asbesto pluošto
džiamąją bylą. Netikros sąs
esame apsisprendę bendradar to valstybės kadastro įmonei. buvo tokia, tarsi valstybė no kų, norinčių sugrįžti į namus, gaminant stabdžius, sankabas
kaitos, į kurias pateko „Ma
biauti ir dirbame bendram la Dienraščio „Lietuvos rytas" rėjo atstumti užsienio lietu bet pensijų apmokestinimas ar panašius įrenginius. 1976
žeikių naftos" Biržų filialo pi
bui, tos spaudos interpretaci žiniomis, virusas turėjo įtakos vius pensininkus, kad jie ne juos atgraso.
m. tarptautinėje vėžio tyrimų nigai, buvo atidarytos Šveica
jos, prezidento teigimu, neati „Lietuvos telekomo", „Bitės vyktų į Lietuva ir ten neiš
Priėmus teikiamo įstatymo agentūroje pirmą kartą buvo rijos ir Švedijos energetikos
tinka tikrovės", pabrėžė P. GSM", kai kurių Internet'o leistų savo pensijų.
pataisas, pasak F. Palubinsko, įvertintas asbesto kenksmin milžino ABB ir JAV bendrovės
Auštrevičius.
paslaugų teikimo bendrovių
šiuo metu Lietuvos valsty neigiamų pasekmių biudžetas gumas. Asbesto dulkės gali ,Argus" vardu. Nei ABB, nei
Balandžio pabaigoje Seime darbui.
bės išmokamos pensijos yra tikrai nepajus, nes, Finansų sukelti plaučių audinių su- „Argus" atstovai apie šias sąs
skaitydamas metinį prane
Prezidentūros vyresnysis in neapmokestinamos,
tačiau ministerijos duomenimis, da tankėjimą ir jų randus, pleu kaitas nieko nežinojo, nes jos
šimą, prezidentas V. Adam žinierius
kompiuterininkas Lietuvoje gyvenantys užsienio bar mokesčių iš užsienio lietu ros ir pilvaplėvės ar plaučių buvo atidarytos pateikus su
kus, daugelio politikų nuo Alenas Radvila teigė, jog pre pensininkai
apmokestinimo vių surenkama labai mažai. vėžį. Vakarų Europos val klastotus šių bendrovių doku
mone, aiškiai parėmė V. Ku zidentūroje virusas paveikė gali išvengti tik būdami Lietu- Kuo daugiau užsienio lietu- stybėse asbesto turinčių gami mentus.
biliaus kabineto darbą.
kelis kompiuterius. „Tačiau voje kasmet ažiau nei 183 vijos grįžtų į Tėvynę, tuo dau nių palaipsniui atsisakoma.
* Privatizuojama „Lietu
* Jau trečius metus Mo mes perspėjome darbuotojus, dienas. Prieši :u atveju Mo- giau jie čia išleistų savo pen Aplinkos ministerijos duome vos jūrų
laivininkystė"
lėtų rajone, prie Bebruso ir žinutės buvo ištrintos neak kesčių inspek^: ai reikia įro- sijų ir santaupų — Lietuva su nimis, 1998 m. Lietuvoje buvo („Lisco") per pirmąjį šių metų
panaudota apie 3,800 tonų as ketvirtį uždirbo 1.6 mln. litų
ežero, „Krikščionių jaunimo tyvaus viruso. Dabar viruso dyti, kad pen.»: a yra jau ap- rinktų daugiau mokesčių.
Projekto autorius F. Palu besto ir jo turinčių gaminių.
stovyklą" organizuoja Vilniaus plitimas jau sustabdytas", mokestintos k;t je valstybėje
grynojo pelno.
(Eiu>
Kristaus bažnyčia, kurią tyri tvirtino A. Radvila. Tačiau jis ir pensininkai ' '»je valstybėje binskas tikisi, kad svarstymo
* Nepaisant kilusio
KALENDORIU8
nėtojai vadina restoracine sek neatmetė galimybės, jog kai yra jau sumokt je Lietuvos ly- metu parodytas visų politinių t r i u k š m o , žemės ūkio minis
ta, neva norinčia atkurti pir kuriuose kompiuteriuose viru gio mokesčius -ž kitas paja- jėgų sutarimas leis šį pasiū trui Edvardui Makeliui palai
Gegužės 6 d.: Argą, Benedikta
mųjų amžių krikščionybę. Be sas vis dėlto buvo aktyvuotas. mas. Yra kita- būdas: užsie- lymą paversti įstatymu ir pa minus, Žemės ūkio ir maisto (Bene), Eidmantė, Judita, Minvydas,
je, tokį pat tikslą kelia ir „Ti BNS žiniomis, rimtesnių ne nio lietuviai p' verčiami me- naikinti dar vieną kliūtį užsie produktų rinkos reguliavimo Liucijus, Rokantas.
kėjimo žodžio" bažnyčia, taip malonumų prezidentūrai pa luoti Tėvynei, r slepiant, kad nio lietuviams grįžti nuolati agentūra
Gegužės 7 d.: Butautas. Danute,
parduoda
mėsos
pat keletą metų iš eilės .ren vyko išvengti
gauna pensijas ir • nemokant nai apsigyventi Lietuvoje.
konservus 3 kartus pigiau nei Domicėle, Rimtė, Stanislovas (Sta
gianti stovyklas vaikams. Nuo
jokių mokesčių
Romas Milčius pirko. Tokia ministro veikla sys). Motinos diena (Lietuva).
Gegužės 8 d.: Audre, Džiugas,
jų stengiasi neatsilikti ir kiti kuriuos uoliai „šefuoja" pagal
Šio klausim nesutvarkyFelikso Palubinsko sulaukė
prezidento
Valdo Gintautas, Mingaila, Mykolas, Vikto
naujieji religiniai judėjimai, bininkai iš Vakarų.
M M mas labai apsunkina užsienio
padėjėjas A d a m k a u s rūstybes.
<EIU> ras.

Prezidentas sklaido
virš premjero galvos
spaudos „sutvenktus debesis"
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS)
. — Prezidentas Valdas Adam
kus mano, kad žiniasklaida
pernelyg laisvai interpretavo
jo kritines pastabas premjerui
Andriui Kubiliui.
BNS žiniomis, penktadienį
rytą V. Adamkus paskambino
vyriausybės kancleriui Petrui
Auštrevičiui ir paprašė ne
kreipti dėmesio į spaudos
rašinius apie valstybės vado
vo požiūrį į vyriausybės darbą.
Pasak BNS šaltinių, tokius
prašymus dėl žiniasklaidos
pranešimų prezidentas išsako
nebe pirmą kartą.

Nr.90
Kaina 75 c.

Lietuva pasirašė tris sutartis su
Vatikanu

Siūloma neapmokestinti
užsienio lietuvių pensijų
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DARBAS TURI TĘSTIS PER
IŠTISUS METUS
Mieli moksleiviai,
Ateitininkų ideologinių kur
sų darbas negali baigtis pas
kutinę kursų dieną, jis turi
tęstis per visus metus. Kursų
formalus uždarymas yra tiktai
pradžia... Minties sėkla pasė
ta, o tada per ateinančius mė
nesius ir metus ta mintis turi
augti, įsišaknyti, plėstis ir
nešti didelį derlių taip, kaip
Kristus savo palyginime apie
garstyčios grūdą mums kalba.
O tas derlius yra pilnutinis
ateitininkiškas gyvenimas.
Pavasaris yra laikas, kai po
žiemos šalčių ir sniego pasiro
do nauja gyvybė, kuri ruošėsi
ir laukė per žiemą. Dabar pro
ga mums visiems pamąstyti,
kaip kursų išgyvenimai, min

tys, įžvalgos, iššūkiai, drau
gystės ir auklėjimas mūsų gy
venimus paveikė.
Mielas moksleivi, pagalvok:
„Ar aš buvau tų kursų paveik
tas? Ar ateitininkiški idealai
dabar stovi mano veiklos cent
re ir skatina mane toliau veik
ti?
Dabar būtų pats laikas vėl
patvirtinti mūsų idealų sieki
mus ir ruoštis ateitininkiškos
veiklos derliams. MAS kursų
organizatorių vardu norėtu
me jums, moksleiviams, lin
kėti atsinaujinimo pilnos Ve
lykų šventės ir gyvybės pilno
pavasario.
Su šypsena Kristuje,
Dr. Vėjas Liulevičius ir
Birutė Bublienė

VASAROS STOVYKLAI
ARTĖJANT
Jei vis dar neapsisprendžiate ar vykti į moksleivių
ateitininkų stovyklą Daina
voje, paskaitykite žemiau
spausdinamas mintis jūsų
draugų, dalyvavusių 1999 m.
gruodžio mėn. Dainavoje vy
kusiuose Žiemos kursuose.
Šios jų mintys išsakytos pra
ėjusių Žiemos kursų laikraš
tėlyje.
Austė Kuolaitė iš Danville, Califomia, rašo... „Maž
daug prieš mėnesį neplanavau
vykti į kursus. Galvojau, kad
geriau praleisti atostogas na
mie prie televizijos. 'Ko man į
šaltą žiemą keliauti, kai Kali
fornijoje šilta ir malonu' —
galvojau, kad nebus smagu,
nes daug mano draugų nepla
navo ten važiuoti. Nebus ame
rikietiško futbolo per laisva
laikį, manau, kad tai vienin
telė priežastis, dėl kurios
anksčiau į kursus vykdavau.
Tačiau vieną dieną, kai turė
jau studijuoti egzaminams,
nusprendžiau sutvarkyti savo
kambarį (aš mieliau tvarkiau
kambarį, negu ruošiausi egza
minams). Dėdama vieną nuo
traukų albumą į vietą, paste
bėjau savo užrašų sąsiuvinį iš
praėjusių metų stovyklos. Var
tydama jį prisiminiau, kiek
daug išmokau pernai. Man
ypač krito į akį užrašai, iš vie
nos dr. Vėjo Liulevičiaus pas
kaitos. Žodžiai: 'mes esam an
Earth moving machine', tie
siog į nosį įkando. Pradėjau
Kalvoti, kaip aš galiu judinti

pasaulį sėdėdama namie per
visas atostogas. Vartydama
puslapius pastebėjau dides
nėmis raidėmis išrašytus žo
džius: TOLTI IR KELTT. Nu
tariau, kad aš nei kilsiu, nei
kelsiu, jei toliau netesiu daly
vavimo moksleivių ateitininkų
kursuose. Dabar, esu labai pa
tenkinta, kad nutariau čia
atvažiuoti. Ne visos mano ge
riausios draugės čia yra ir
nežaidžiame futbolo per lais
valaikį, bet yra smagu ir įdo
mu klausyti paskaitų. Taip
pat gera proga susipažinti su
kitais moksleiviais ir toliau
'kilti ir kelti'".
Gytis Mikulionis, gyve
nantis Northville, Michigan,
rašo: „Važiavau į kursus, nes
visi mane ragino važiuoti. Ne
labai norėjau važiuoti, bet
paklausęs raginimų nutariau,
kad bus gera proga susitikti
su draugais. Taip pat galvojau,
kad kursai užimtų mano die
nas, nes aš neturėjau ką veik
ti namuose. Pagaliau nutariau
važiuoti ir pamatyti kaip bus.
Iki šiol yra labai įdomu".
Rita Bradūnaitė iš Baltimore, Maryland rašo: „Žiū
rėdama į pilną kambarį moks
leivių daug girdžiu. Tas kam
barys man kalba. Jis man
sako, kad dar vis yra mano
amžiaus žmonių, kurie tiki
šeimyniškumu, tautiškumu,
katalikiškumu, visuomenišku
mu ir inteligentiškumu. Yra
žmonių, pasiryžusių aukoti
savo laisvas atostogas, išmokti

Moksleivių ateitininkų 1999 m. gruodžio mėn. pabaidoje Dainavoje vykusių Žiemos kursų dalyviai atidžiai klausosi dr. Vėjo Liulevičiaus paskaitos.
Nuotr. B i r u t ė *

ką nors naujo ir pabendrauti
su kitais. Malonu tai žinoti.
Kursai padeda įvertinti mano
gyvenimą ir gyvenimo pasirin
kimus. Jie padeda suprasti
daugiau apie save ir kitus. Jie
priverčia pagalvoti apie mano
gyvenimą ir ką noriu jame pa
siekti.
Kodėl važiuoju į kursus?
Nes man patinka pamatyti
žmones, su kuriais neturiu
progos pabendrauti kitu laiku.
Atvažiuoju, nes man patinka
girdėti naujas mintis ir suži
noti daugiau apie save ir ma
no gyvenimą Žiemos kursuose,
Dainavoje".
Nida Degesytė, atvažiavu
si iš Gatės Mills, Ohio, rašo:
„Šiais metais žiemos kursai
pakeitė mano gyvenimą. Šie
met nauji ir seni stovyklauto
jai atvyko į Dainavą. Pirmą
dieną susipažinau su lietu
viais, (red. p a s t a b a : mokslei
viais iš Lietuvos). Aš maniau,
kad jie iš manęs juoktųsi, jei
klaidą padaryčiau kalbėdama
lietuviškai. Bet aš tikrai daug
išmokau iš jų. Jie padėjo man
su mano kalba ir dabar esu
sukūrusi amžiną draugystę su
jais. Esu labai laiminga, galė
jusi dalyvauti 1999 metų Žie
mos kursuose, Dainavoje.
Rūta
Pentiokinaitė
iš
Kauno, šiuo metu besimokanti
Oshkosh, Wisconsin, rašo:
„Labai smagu, kad yra organi
zuojami tokie ateitininkų Žie
mos kursai. Aš tikrai labai lai
minga, kad galiu čia būti. Su
tikau čia daug Amerikos lietu
vių, kurie taip toli būdami nuo
Lietuvos stengiasi išsaugoti
savo kalbą, meilę Lietuvai.
Man esant iš Lietuvos, buvo
ypač smagu ir gera žinoti, kad
Amerikos lietuviai y r a lietu
viai. Taip smagu, kad jie bu
riasi kartu į vieną didelę šei
mą, kalba lietuviškai, dekla
muoja lietuviškas eiles, sten
giasi nepamiršti Lietuvos isto
rijos, literatūros. Ir tuo pačiu,
kursai kalba apie religiją. Aš
tikrai tikiuosi, kad daug kam
tai padėjo surasti Dievą savo
širdyse. Man labai smagu, kad
vyksta tokie kursai ir tikiuosi,
kad grįžusi į Lietuvą ir toliau
palaikysiu ryšius su tais nuos
tabiais žmonėmis".
Ar šios mintys neskatina jus
visus vykti į šios vasaros
moksleivių ateitininkų stovyk
lą Dainavoje9
L.Š.

Mokslinių ateitininkų 1999 m Žiemos ideologinių kursų Dainavoje vadovybė. U k.: Vija Bublytė, Birutė BubII.TI.V kun. Kdis Putrimas. Krista Žvinakytė, Rima Polikaitytė, Gaja Bublytė, Milda Bublyte. P a u l i u s Gražulis
dr Vėjas Liulevičius ir Marius Polikaitig
Nuotr. H a r i o S u b a č i a u s
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MOKSLEIVIŲ
PAVASARIO
AKADEMIJA
Ramygaloje, netoli Panevė
žio vyko šių metų Pavasario
akademija, skirta Lietuvos
moksleiviams ateitininkams.
Akademijos tema — „Turėti ar
būti". Buvo progos pamąstyti,
kas yra geriau ir prasmingiau:
būti Kristaus draugu ar turėti
jį, kaip draugą; turėti daug
draugų ar būti draugu ki
tiems... Turėjimas, tai materi
ja, o buvimas kuo nors jau su
teikia prasme.
Kadangi pavasario akademi
ja, tai labai geras laikas kal
bėti apie meilę. Šį kartą kal
bėjome apie tris meilės for
mas: apie Afiipę, pasidalijimą;
apie Caritą, artimo meilę; apie
Eros, kūnišką meilę. Kun.
Gintaras Vitkus, Kauno Jėzui
tų gimnaiiios direktorius,
moksleiviams kalbėjo apie da
lijimąsi meile, apie meilę, ku
ria turime dalintis, nelaukda
mi jokio at&ko. Jis mokė mus
mylėti kitus žmones, kad ir jie
mus mylėti:. Indrė Malinaus
kaitė dirbanti Lietuvos Cari
tas organizacijoje, ir Raminta
Kruopytė, dirbanti su „gatvės"
vaikais, kalbėjo apie artimo
meilę ir jos reikšmę. Paskaita
buvo daug.au praktinio pobū
džio: moksleiviai grupelėse
svarstė, kaip reikėtų dirbti su
meile... Jie iškėlė mintį, kad
tai, ką duodame kitiems ir
duodame be meilės, netenka
savo prasmės... Apie kūnišką,
dviejų žmonių meilę kalbėjo
jaunos ateitininkų šeimos:
Jurgita ir Andrius Macai,
Irma ir Mindaugas Kuliavai,
Virginija ir Vygantas Mali
nauskai. Jie dalinosi savo šei
myninio gyvenimo patirtimi,
rūpesčiais ir džiaugsmais, at
sakė į moksleivių klausimus.
Verbų sekmadienį per šv.
Mišias trys moksleivės davė
MAS įžodį. Akademijos daly
viai gavo diplomus (tie, kurie
dalyvavo Rudens, Žiemos ir
Pavasario akademijoje) ir pa
žymėjimus. Atsisveikinome ir
išsiskyrėme iki Vasaros sto
vyklos arba iki Rudens.
E d i t a Bagdžiūtė
JAUNUČIAI
ATEITININKAI
DETROITE
Detroito jaunučius jau daug
metų rūpestingai globoja Rita
Giedraitienė ir Alma Jankienė.
Šių metų Šeimos šventėje
jaunučiai, globėjų paruošti,
pasirodys daržovių kostiu
muose, vaidindami Birutės
Pūkelevirutės „Daržovių ge
gužinę".
Dalis jaunių ir moksleivių
gražiai įsijungė bažnyčioje į
skaitovų-iektorių eiles. Jie tal
kins ir jaunučių vaidinime.
Moksleivius globoja stud. Vili
ja Idzelyte.
M"
ŠEIMOS ŠVENTE IR
GEGUŽINE ČIKAGOJE
Čikagos ateitininkų Šeimos
šventė birželio 11d. vyks kar
tu su Ateitininkų namų ge
gužine Ateitininkų namuose ir
jų ąžuolyne.

MOKSLEIVIŲ
VASAROS STOVYKLA
Moksleivių ateitininkų vasa
ros stovyką Dainavoje ruošia
komitetas, vad. Liudo Lands
bergio. Onilė Šeštokienė yra
programos koordinatorė, J
ruošos komitetą dar įeina Lo
reta Bradūnienė ir Edmondas
Saliklis. Registraciją tvarko
Pranutė DomanskSenė, 4236
Hampton
Ave.,
Western
Springs, IL 60558, tel 708246-0049, fax 708-246-1839.
Stovyklos kapelionas bus iš
Lietuvos kun. Sigitas Žilys;
komendantas Marius Polikaitis. Norintys dalyvauti stovyk
loje, kuri vyks liepos 3-11 d.,
gali registracijos lapus išsi
spausdinti iš ateitininkų tinklapio
http://www.ateitis.org
Jei turite klausimų, kreipkitės
pas Liudą Landsbergį tel. 708533-2022 arba
liudas@mindspring.com
2000 METŲ VASAROS
STOVYKLOS DAINAVOJE
Liepos 3 -11 d. — Mokslei
vių ateitininkų stovykla.
Liepos 13 - 22 d. — JAS jaunųjų ateitininkų stovykla.
Liepos 23 - 30 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.
Liepos 30 - rugpjūčio 6 d.
— „Heritage* angliškai kal
bančio jaunimo stovykla.
Asta M. Astrauskas, MD
708-923-6300
Chicago PecBatrics
773582-8500
DR. ARVYDAS J.DAIUDE
DANTŲ GYDYTOJAS
21470S.MsJnSt
Manaaanri IL 00443
T a t 708-746-0033
Valandos wąa ausSarlmą
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1/2 metų
$38.00
JAV
_ $100.00
$60.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
Tik iastaiHetilo laida;
$33.00
JAV
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje "" kitur (UJ3.)
$65.00
$50.00
Uieakant» Lietuvą;
Oro pasta
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
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DR. PETRAS 7HBBA

GEDAS M. GRIMS, MD

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Kab. tol. 773-582-6800
N a m ų tai. 847-381-3772
MIDWAYCUNrC.S.C.
4940 S. Cicero Avs.
Chicago. IL 60638
Valandos susitarus

INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
Aurora Medfcal Center
10400 75 S t Kenoeha, Wl 53142

(414)6976990
Ramoną C. Marsh, MDSC

DR. DOMAS LAPKUS

Obstetrics & Gynecology

Vidaus ir plaučių figos
15300 Waat Ave.
OrtandPark
708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus
savaitgsaus

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

DR. EUGUUS LEUS
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
1192WsJsxSt, Lemor*. IL 60439
1301 CoppetfiekJ Ava., Suka 113.
Joast.IL 60432

DR

EUGENE a DECKm DOS, PXX
4647 W. irj3St.Oak.Lawn.IL

Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Tel. 815-723-1854
priimami absoliučiai punktualiai.
RAMUNE MACIJAUSKAS Susitarimui (kabeli angliškai)
DANTU GYDYTOJA
Tel. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 8 0
9368S.RobertsRoad
HtekoryHBs
DR. JOVTTA KERELIS
Tat. 708408-2131
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
9525 S.79th Ava.. Htetory HBJe, H.

DR. VIUUS MIKATTIS

CsKftac Okynosfe. LTD.
61328.KadzieAv0.
Chfcago.IL 60829
Tat 773436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių figos
Valandos pagal susitarimą

8434-A S. Kedzle. CHICAGO, IL 60652
Tel.773434-4440
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
7916W. 171 S t

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

US¥pf t^OSS MOSPSai

Valandos pagal susitarimą
Tai 639357-2265

DR. UNA POŠKUS
DANTU GYDYTOJA

DAUAA.CEPELĄD.D.S.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

SEKeOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMB-Y MBMCAL CUMC
15506-127 St. Lement IL 60439
Pttdauso Palos Commurtly Mosprtal

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PEJREJKIS
DANTU GYDYTOJA
9055 S.Robeits Rd., Hickory Hils, IL
1 mylia j vakarus nuo Hartern Ave.
Tel. (708) 5 9 8 4 0 6 6
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MD., &C.
Specialybė - Vidaus figų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6
Chicago, H. 60636
TeV77&228-8865
Valandos pagal susitarime.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLASPRUNSKIS.MD
OREOORY SUELZLE, MD
Mnota Paln Treatment Institute

TWsyPsiK.il-00477
708414-0871
Valandos pagal susitarimą.

DR.EDECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-736-4477 į
Rsz. 7084464087 Sits 70844848*1

6446&Pl4asMfead

TERESĖ KAZLAUSKAS,
M.D.
Valkų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
T a t 700-348-0807.
Priklauso Palos ir Christ fcgontnsrns.
Nuolaida naujai atvykusiems

DR. DALIA JOOWAUS

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vafio, sutakfmų darbovietėje bei kt.
viskįskausmo gydymo speoasstai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
wvw.illinoispain.corn

DR. DANA MIAUKUS
Dantų gydytoja
826 8 . M * m r N * n R d .
Wastehaalai.lL 60154
Tat 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė • vidaus liaos
7722 S. Kedzle A v *
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

DANTŲ GYDYTOJA
16643 W. 1 2 7 * 9 8 .
8u8t101
LAMOM, L
Tat 830-243-1010

DR. K. JUČAS
OOOS UGU SPECIAU8TA8
GYDO OOOS AUGLIUS. 2ACOAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA
6132 8. KsdUs Ava,. CNoago
773-7784888 a i t e 7734864441

DR. V J. VASARIENĖ
DANTU GYDYTOJA
4817W.838t.Burbank.IL
Tat 708423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr RUSSELLMILLER
DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAODALEN BEUCKAS

ŠEIMOS GYDYTOJA8 IR
CHIRURGAS
parama dr. P
praMKąVaL

Dantų gydytojai
Psnelrsnkams nuoksoa
4007W.»8t,CNDags.n.
Tat 778.7366686
4707 8.OJfcS4tUQfsnoa.il.
Tai 706-a6»-4467

metrini. 11-7. aram 64.

traOd. 104. panfckJ. 1©4J»ja
antrą t ^ Į Į O ^ . 1 4 4 3 g . 8 0
Ava., Cicero, L.
Tat70648241S8.

»

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIŲ UGOS - CHIRURGUA
1020 E.Ogden Ava.. Sus* 310
Napervle.lL 60563
T a t (630) 527-0080
3825 HigNand Ava..
ToweM.Suite3C
Dovmers Grove. IL 60515
Tai. (830) 435-0120

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9 8 3 0 S Ridgetand Ava.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-838-6822
4149W.63rd.St.

Tel. 773-736-7709
DR. PETRAS V.K)SIEUUŠ\
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGUA
CenesT tor HesSh,
1200 S. York. Eknhurst, IL 80126
630441-2800

BIRUTĖ LPUMPUm, M J).
Fe#ow. AmsYfcsn Acsdsrny et
FrnnHy Pmctic*
Š E I M O S GYDYTOJA
320 W 61stAve.

.gagąs

M.VIUMKERB.YTE
Amber Health Centar
Stuburo, sąnarių ir raumens, gydymas,
chtropraktika.nwmialinė terapija.
•kupunktOra.
7271 S. HarksJ, B r i d y r k u , I L
•6455. TeL 706-S94-646t. F
IfcHavtikai. Valandas i
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Mes ir pasaulis

Danutė

Paruošė Bronius Nainys

Ar sekama
kauniečių
pavyzdžiu?

SKAUSMAS RYTŲ EUROPOJE
„Narystė Europos Sąjungoje
yra valstybės pripažinimas ir
jai parodyta pagarba, todėl vi
sos valstybes jos narėmis tapti
labai nori, rašo „Chicago SunTimes" skiltininkas John
O'Sullivan, — bet sąjungos
vadovybė jos praplėtimą kaž
kodėl delsia ir per dešimt me
tų po Rytų Europos išsilais
vinimo dar nė vienos naujos
valstybės į sąjungą nepriėmė".
O'Sullivan teigia, kad visos
naujos valstybės nepatenkin
tos Briuselyje įsikūrusių są
jungos vadovybes nustatyto
mis absurdiškomis eksporto
sąlygomis, niekada nesibai
giančiomis derybomis ir vis
keliamais naujais reikalavi
mais. Jis nemano, kad Briuse
lis bent kiek prisidėjo prie iš
silaisvinusių Rytų Europos
kraštų nuolat didėjančio pas
tovumo bei kylančios žmonių
ekonominio gyvenimo gerovės.
Pagal jį, po dešimt metų tru
kusio sunkmečio ir ekonomi
nės pertvarkos Lenkijos, Ven
grijos, Čekijos, Slovakijos, iš
viso turinčių apie 60 milijonų
gyventojų, pastaraisiais me
tais žmonių gyvenimas pra
dėjo gerėti. Praha ir Buda
peštas žėri taip pat, kaip Ro
ma ir Paryžius. Net ir buvęs
Habsburgų provincijos mies
tas Bratislava turi naujus res
toranus, naujus konferencijų
centrus ir jaukų atnaujintą se
namiestį. Ir visa tai padaryta
_

vietinių vadovybių bei sunkiai
dirbančių valstybių piliečių
pastangomis, kurias ypač pa
skatino teisėtais pažadais bei
jų vykdymu NATO, priimda__ ma Čekiją, Lenkiją, Vengriją,
6 l .kai tuo laiku ES vadovai tik
tuščiai kalbėjo. Štai kodėl Ry
tų Europos naujųjų valstybių
vadovybės laukia NATO toli
mesnės plėtros, į šią organiza
ciją nedelsiant priimant Bul'.* gariją, Rumuniją, Slovakiją,
nors kai kurie jų piliečiai ir
dėl to darosi skeptiški. Pvz.,
Slovakijos tik 52 proc. gyven
tojų pasisako už įstojimą į
NATO. Bet visgi ši organizaci
ja jiems priimtinesnė negu
Europos sąjunga, nors pasta
roji žada ir savo gynybą su
kurti. Bet kartu su tuo pažadu
ateina ir nauja baimė — ar tai
tik nebus dvigubinimas NATO
pareigų? Pagal O'Sullivan,
JAV norėtų didesnio europie
čių įnašo į savo pačių gynybą,
nes dabar ir Vokietija NATO
pajėgoms teskiria tik 1.5 proc.
savo vidaus gaminio, kai JAV
tam reikalui duoda net dvigu
bai daugiau, bet taip pat bai
minasi dėl tų naujų jėgų gali
mo išsiskyrimo iš NATO pri
klausomybės ir dalies lėšų iš

traukimo. Mažesnės valstybės
įvairių sprendimų atveju bai
minasi Vokietijos įtakos pa
didėjimo, galinčio sutrukdyti
Amerikai teikti skubią para
mą savo artimesnėms sąjungi
ninkėms, pvz., Britanijai, jei
gu staigus reikalas iškiltų.
Todėl ir John Sullivan išvada:
„Trumpai — ši politika tai tik
laipsniškas nuvertinimas NA
TO bei jos pastangų plėsti
pastovumą Vidurio ir Rytų
Europoje. Savo privačias abe
jones
Vašingtonas
turėtų
reikšti viešai ir nedelsiant".
šie samprotavimai įsidėmė
tini ir Lietuvai, prieš porą
mėnesių pradėjusiai derybas
dėl įstojimo į Europos Sąjun
gą. Nedaug ką apie jas galėjo
pasakyti ir praėjusią savaitę
Čikagoje viešėjęs užsienio rei
kalų ministras Saudargas,
nors ir klausytojų buvo taiklių
klausimų. Tikėkim tik, kad
derybos bus ilgos, derybinin
kai turės laiko darbą išmokti
ir nebepridarys tokių klaidų,
kokių pridarė, parduodami
Mažeikių naftą.
• O Europoje d a r via ne
r a m u i r pastovumo n ė r a .
„Los Angeles Times" duomeni
mis, gegužės pirmą per ją nu
sirito triukšminga, piktų de
monstracijų banga. Berlyne,
šūkaudami po gatves vaikščio
jo naujieji naciai ir grūmėsi su
kairiaisiais. Kitoje vietovėje
apie
10,000
anarchistų,
triukšmaudami prieš „kapita
listus ir imperialistus", ap
daužė šimtinę policininkų. Ra
mesnė demonstracija vyko Ha
noveryje, kur darbininkai ir
smulkūs verslininkai reikala
vo daugiau investicijų ir dar
bų. Čia kalbėjo ir Vokietijos
kancleris Gerhard Schroeder.
Prieš kapitalistus protestuo
jantieji Londono kairieji iš
vertė McDonalds reklamines
arkas, ant Winston Churchil
skulptūros raudonais dažais
išpurškė kūjo pjautuvo ženk
lą. Paryžiuje kraštutinių deši
niųjų „Tautinio fronto" 3,000
demonstruotojų paskui „Or
leano mergelės" drabužiais ap
rengtą ir ant arklio užsodintą
moterį žygiavo operos rūmų
link. Ši, prieš imigrantus ko
vojanti, partija „Orleano mer
gelę" laiko savo šventąja.
Buvusiuose komunistiniuose
kraštuose, ypač Maskvoje ir
Sofijoje, didžiulės minios, visų
nuostabai, reikalavo ne grą
žinti komunizmą, bet paspar
tinti reformas ir sudaryti ge
resnes sąlygas žmonėms gy
venti.
Demonstracijų buvo ir Ame
rikoje. Viena, pavasarinio šė-

VEPRIAI - WEPPEREN - VEPŠI
JONAS ŠARKA
Tęsinys
Nr 3
Yra žinių, kad pir
masis lietuviškai giesmę už
traukęs buvo mano senelio
brolis kun. Antanas Šarka.
Tai įvyko berods 1899 m. Tas
įvykis tuomet buvo sukėlęs
nemažai piktokų pastabų ne
tik ii parapijiečių, bet ir Kata
likų Bažnyčios vyresnybės.
Neabejoju, kad tik tas įvykis
jam kainavo nukėlimu į to
limą ir nežymią parapiją kaž
kur Latvijoje, netoli Dvinsko.
Tačiau nuo tada Veprių baž
nyčioje ir Kalvarijose buvo
leista turėti pridedamąsias
pamaldas lietuvių kalba. Ma
no senelis Justinas Šarka ii
brolio laidotuvių 1920 m. par
sivežė ir brevijorių lietuvių
kalba. Nors senelio niekuomet
nemačiau skaitant laikraščių,
bet tą maldaknygę, ypač sek
madieniais, su atsidėjimu
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skaitydavo ir net giesmes gie
dodavo. Giminės sakė, kad jis
ir mirė su tuo brevijoriumi
rankose...
Veprių Kalvarijas nuo jau
nystės dienų dar gerai prisi
menu, nes ir man nekartą te
ko jų keliais vaikščioti, bėgi
nėti, braidžioti Cedrono upe
lyje. Daug kas tiki, kad jo van
duo turi gydomosios galios.
Maldininkai juo prausiasi, pa
siėmę į butelius vežasi namo.
Teko matyt ne vieną moterį ar
vaikus tiesiog su rūbais iki
kaklo brendant į jo vandenį.
Tačiau mums, vaikams, braidymas Cedrone duodavo nei
giamų rezultatų, nes nuo braidymo jame taip suskildavo ko
jų oda, kad ilgai tekdavo ken
tėti, kol sugydavo.
Kryžiaus kelius maldininkai
atlikdavo, eidami būriais —
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Bindokienė

Praėjusį ketvirtadienį, ge donuoju Ken'.
Ministras pirmininkas jį
gužės 4 d., vykusiuose rinki
muose Didžiosios Britanijos kaltina dėl partijos populiaru
ministras pirmininkas ir jo mo kritimo ir nesėkmingų
Darbiečių partija susilaukė pastangų įvairiuose rinki
nemalonaus netikėtumo: Lon muose. Tad ir ketvirtadienį
dono meru buvo išrinktas darbiečių kandidatas tegavo
pats, jų nuomone, „netin 14 proc. balsų, vos atsidūręs
kamiausias asmuo", tad toks trečioje vietoje. Verta pažy
gyventojų pasirinkimas turė mėti, kad tai buvo patys pir
siąs atnešti katastrofiškų pro mieji mero rinkimai visoje
Londono istorijoje. Premjeras
porcijų žalą Anglijos sostinei.
Ar čia staiga pajuntame, Blair, kurio Darbiečių partija
kad panašų įvykį mes nese vis tik yra labai populiari
niai išgyvenome? Ar šie Lon (kaip ir pats premjeras), pir
dono mero rinkimų rezultatai maujanti, iš esmės kaip tik ir
pažįstami? įvedė mero rinkimus, steng
Š.m. balandžio 28 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje įvyko susitikimas su Lietuvos užsienio rei atrodo tarytum
kalų ministru Algirdu Saudargu. Nuotraukoje — grupė šio susitikimo dalyvių. Iš kairės: Lietuvos gen. garbės Vargiai galėtume prileisti, damasis daugiau galios bei at
konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, garbės konsuie Cleveland, OH, Ingrida Bublienė, garbės konsulas Palm kad Didžiosios Britanijos gy sakomybės suteikti patiems
Beach, Fla., Stanley Balzekas, ministras A. Saudargas, Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas ir gen. ventojai kažkaip sužinojo apie miestų gyventojams (ilgainiui
karjeros konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas. Nuotr Indrė* Tųūnėlienė*
savivaldybės rinkimų Kaune ne tik Londone, bet ir kituose
eigą ir dėl to į Kauno miesto Anglijos miestuose merai bus
lio pagauta, studentė šokolado taip nedaug teturime, kartais, kalstamo pasaulio žymūnas, mero kėdę patekusį, tokiom renkami). Tačiau balsavimų
ir vanilos mišiniu apteptu ir turėdami, neišnaudojame.
mafiozų Tarzanu vadinamas, pareigom nepasiruošusį, as rezultatuose kai kas įžvelgia
• „Polish News" yra dvi Ludwig Fainberg, po 33 mė menį. Vargiai galėtume ir tvir ironiją: pirmieji rinkimai jų
minkšto pyrago kepalu plojo į
su žurnalistais kalbančio Illi kalbis lenkų mėnesinis žurna nesių atsėdėtų kalėjime tremia tinti, jog britai pasekė kau sumanytojui atnešė pralai
nois gubernatoriaus nosį. Sa las, rašantis apie Lenkiją ir mas į Izraelį tik su 1,500 dol. niečių pavyzdžiu, supratę, kad mėjimą, išrenkant Londono
kėsi protestuojanti prieš suk Amerikos lenkus. Retkarčiais kišenėje, kurie jam liko iš nu tai pats veiksmingiausias bū meru „nepriimtiną asmenį".
čiaujantį gubernatorių, nusu paskelbta žinių ir apie Lietu sikalstamu verslu sukrauto das pareikšti savo nepasiti
Mero atsakomybė apims
kusį nuo jos lankomo univer vą. Balandžio laidoje yra iš milijoninio , bet JAV valdžios kėjimą bei nepritarimą Brita transportaciją,
ekonominę
siteto iždo kažkiek pinigų poli spausdintas pasikalbėjimas su nusavinto turto. „Bet manimi nijos premjerui.
plėtrą, aplinkosaugą, kultūri
tiniams reikalams. Iš ant lie Lietuvos Seimo pirmininku nesirūpinkite", — tremiamas
Kad į šiuos londoniečių nius aspektus ir pan. Jc
žuvio užkritusio gabalėlio gu Vytautu Landsbergiu. Pokal Tarzanas dar spėjo JAV imig
„protesto
balsavimus" premje valdžiai priklausys daugiau
bernatorius suprato, kad pyra byje Landsbergis vadinamas racijos pareigūnams pasakyti
ras
Tony
Blair ir Darbiečių kaip septyni milijonai gyven
gas buvo skanus, tik ne dieti prezidentu ir klausinėjamas — „Greit aš vėl būsiu turtin
partija
jau
atkreipė dėmesį, tojų (tik pačiame Londone
apie užsienyje gyvenančių lie gas. Gerai išmanau 'meilės'
nis.
abejoti
netenka.
Valdžios dė mieste). Iš valstybės ižde
tuvių-lenkų santykius, apie verslą, grįšiu į Kubą, kur keli
• Vietnamo k a r a s ameri „Armija Krajowa" veiksmus ir
mesį juk stipriai timptelėjo ir šiems reikalams skiriama apie
mano draugai iš Rusijos jau
kiečiams d a r irgi nesibai apie lietuvių bendradarbiavi
Lietuvoje vykę savivaldybių penkis milijardus svarų ster
turi vasarvietes..."
gė, nes vis dar nežinomas mą laisvėjimo laikotarpiu Lie
rinkimai. Tiesa, prez. Valdas lingų. Vis tik ir meras turi
maždaug pusantro tūkstančio tuvoje bei Lenkijoje. KlausinėTokiomis mintimis Robert I. Adamkus jau maloniai susiti savo „viršininką" — dvidešimt
asmenų
Londono
jame kovojusių karių likimas. tojas (ar klausinėtąja — Friedman baigia savo straips ko su naujaisiais miestų me penkių
Šį pavasarį tas klausimas vi straipsnis nepasirašytas) no nį „Kvailių kraštas" (Land of rais bei kitais savivaldybių asemblėją, kurios nariai taip
suomenėje plačiau iškilo, nes rėjo žinoti, kodėl lietuviai su Stupid), išspausdintą žurnale vadovais, tuo parodydamas pat buvo išrinkti praėjusį ket
šešių žuvusių karių surastų li lenkais užsienyje sutaria ge „The New Yorker" balandžio jiems pagarbą ir norą bendra virtadienį. Tik niekam dar
kučių parsigabenti skrido bu riau nagu Lietuvoje, kodėl 10-tos laidoje. Net dešimt šio darbiauti. Britanijos Tony neaišku, ar Ken Livingston,
vęs kandidatas į prezidentus „Armija Krajowa" turi būti ne žurnalo puslapių leidėjai ski Blair dar kol kas tebesvirdu- buvęs toks nepaklusnus Dar
JAV senatorius John McCain, santaikos priežastis, nes len ria nupiešti nusikaltėlių pa Huoja nuo suduoto smūgio, biečių partijai ir jų vadui Tony
pats tame kare dalyvavęs kaip kams bei užsienyje gyvenan saulio („Mafia") veiklai, nusi kaltindamas savo partiją — o Blair, kreips daug dėmesio
bombonešio pilotas, pašautas tiems lietuviams jos kariai esą driekusią per Rusiją, Europą, darbiečiai — premjerą — dėl bet kokiems kitiems apriboji
virš Hanoi, nukritęs į šalia gu herojai, kovoję prieš nacius, ir Izraelį, Šiaurės ir pietų Ame pralaimėtų rinkimų. Galbūt mams.
lintį ežerą, sunkiai sužeistas, kodėl laisvėjimo laikotarpiu riką, užsiimančią narkotikų, „keršto" skonis pradžioje atro
Norisi tikėti, kad ne visai
iš jo ištrauktas ir po to pen Sąjūdyje tarp lietuvių ir lenkų jiems gabenti sraigtasparnių do labai saldus, bet jis gali tinkamų žmonių rinkimas į
kerius metus iškentėjęs komu nebuvo glaudesnio bendradar bei povandeninių laivų preky greitai apkarsti, kai gyvento svarbias valdžios vietas nėra
nistinio režimo karo belaisvio biavimo, nes, pagal klausinė- ba, pardavinėjimu vogtų sun jai diena iš dienos turės prisi „naujos mados" protesto ap
kančias. John McCain ir kitų toją, lietuviai ir lenkai kilę iš kiųjų ginklų, ir, žinoma, pel taikyti prie savo išsirinktojo raiškos, kai gyventojai, ne
amerikiečių karo belaisvių pa to paties kelmo? Lietuvos Sei ningiausiu prostitucijos vers mero veiklos bei asmenybės galėdami kitais būdais at
dėtis — pirma tikra jų pa mo pirmininko atsakymai lu. Vyriausiu veikėju parinkęs nenuoseklumų.
kreipti valdančiųjų sluoksnių
žintis su komunizmo žiauru santūrūs, diplomatiški, tačiau Rusijoje gimusį, vėliau į Iz
Ken Livingston, gavęs dau dėmesį į savo būtiniausius po
mais, papasakota žurnalis nenuolaidūs. Straipsnio pra raelį emigravusį, paskui vėl giausia balsų Londono mero reikius, tvirtai pasisako už
tams, visuomenei, valdžiai, ir džioje pažymėta, kad tas pats atgal grįžusį „mafiozą" Lud- rinkimuose,
yra laikomas tiems sluoksniams nepriimti
tais pasakojimais gal bent iš pasikalbėjimas spausdinamas, wig Fainberg-Tarzaną, straip „neklaužada, atsiskyrėliu, ne- nus asmenis. Manykime, kad
dalies patikėta, nes retkar dar ir New Yorke leidžiamame snio autorius faktais parodo, nuolaidžiu". Jis buvo išmestas Lietuva, jau šiuo būdu ..pro
čiais jie ir žiniasklaidos skel lenkų
dienraštyje
„Nowy kas bei kokie žymūs JAV vers iš Darbiečių partijos ir kan testavusi" savivaldybių rin
biami. O tai jau irgi šis tas, Dziennyk" ir Varšuvoje lei lininkai su juo bendravo ir didatavo kaip nepriklauso kimuose, spalio 8 d. to „pro
nes milijonų komunizmo pa džiamame dienraštyje „Zycie". sukčiaudami krovėsi milijo mas. Darbiečiai dėjo nemažai testo" nepakartos, o dabarti
vergtų rytų europiečių kančios „Polish N'ews" redaktorė ir lei nus. Friedman iškelia ir vie pastangų, mėgindami pastoti nių partijų, partijėlių bei frak
sovietų kalėjimuose, Sibiro dėja Krystyna Teller, 911 W. ną, tiesiog neįtikėtiną, reiški kelią jo kandidatūrai, o prem cijų, frakcijelių vadai atsibus
tremtyje, masinės žudynės vi Inving Park Rd.,Bensenville, nį. Kai pagaliau sovietįjos val jeras Tony Blair ne kartą ir pradės protingai veikti, kad
sai tai „ponijai" kaip anksčiau, IL, 60106. Tel. 630-238-1616. dovai sutiko leisti žydams iš išsireiškęs, kad būtų Londo rudenį valstybėje įsibėgė
taip ir dabar, lieka neįdomios. Elektroninis paštas:
vykti, Kremliaus bolševikai iš nui tikra nelaimė, išsirinkus jusias reformas ir ateities pla
Tad ir būkime dėkingi sen.
polishnews@polishnews.com Sibiro lagerių rinko krimina Livingston meru. Verta pa nus (įsijungimas į NATO. Eu
McCain už priminimą ir tų
listus, darė juos žydais ir stebėti, kad Livingston visuo ropos Sąjungą, Pasaulinę ver
kalėjimų, ir tų kačių, parody
siuntė į New Yorką. Tarp jų met buvo stipriai palinkęs į slo organizaciją) nenupūstu
• Čia taip lengva vogti...
mą jų savo šeimai ir iškėlimą į
buvo daug ir Tarzano bendra kairę ir, dar būdamas dar gyventojų nepasitenkinimo vė
tą
kraštą a š mėgstu", — darbių.
viešumą. Juk tokių progų mes
biečių eilėse, vadintas „Rau jai.
ištarė pasaulinio garso nusi„partijomis" vadinamais. Joms
vadovaudavo daugiausia jauni
kunigėliai arba klierikai, ku
rių per Sekmines nemenkai
suvažiuodavo. Kai kurioms
partijoms vadovaudavo ir pa
sauliečiai — vyrai su gerais
balsais ir patyrę maldų bei
giesmių pravedimui, iŠ anksto
bažnyčios komiteto parinkti.
Šalia lietuviškai atliekamų
partijų dar pasitaikydavo ir
lenkiškų. Tai buvo didelis pa
sikeitimas nuo šimtmečio pra
džios, kada lietuviška malda
ar giesmė buvo tik retenybė.
Vepriai per Sekmines būda
vo labai svarbūs ir elgetomsubagams. Šimtais jie nusagstydavo Kalvarijų pakeles, iš
praeivių prašydami išmaldos.
Būdavo jų aklų, nebylių, luo
šų, berankių ir žaizduotų. Be
veik be išimties jų priekyje
ant žolės, viduriu aukštyn, gu
lėdavo kepurė. Kai kurie uba
gai, Cedrone apsiprausę, „ste
buklingai" išgydavo, ypač per
traukų metu, kai maldininkų

partijos ilgiau neateidavo.
Kažkas pasakojo iš miško tan
kumyno matęs „akluosius"
skaitant knygas, „nebylius"
nešvankiai tarp savęs besi
ginčijant, „luošus" mikliai bešokinėjant per kitų laikomas
jų pačiu lazdas. Išgirdę atei
nant naują partiją, jie skubė
davo grįžti į savo pirmykštes
vietas ir roles. Būdavo jų ir su
visai neblogais balsais. Vis
dar prisimenu mano tėtės per
duotos vienos ubaginės pirmą
jį posmelį:
Buvo žmogus bagotas,
Dirbo šakes, lopetas,
Gražius rūbus nešiojo,
Gėrė ir tuncavojo, gėrė ir
tuncavojo
Tai turėjo būti iš šv. Luko
evangelijos (15; 11-32) apie
sūnų palaidūną.
Per Sekminių atlaidus Vep
riais labai domėdavos ir pre
kybininkai — „budelninkai".
Gal dvi dienas prieš atlaidus
jie pradėdavo statytis pala
pines, kurios nusidriekdavo

nuo vieno miestelio galo ligi
kito — net iki ežero. Miestelio
centre jų susispiesdavo net
keliais ratais. Budelninkų
prekės susidėdavo daugiausia
iš smulkių namų apyvokos ra
kandų, žaislų, saldainių, ries
tainių, gėrimų ir t.t. Vaikų
mėgstamiausi bei pigiausi bu
vo „cip-cip", „dul-dul dūdele",
vatiniai bei įvairiai susukalioti ir į minkštą, spalvotą popie
rių suvynioti, pailgi (gal pus
metrio Hgio), labai kieti sal
dainiai. Mes juos daugiausia
kramtydavom. nors mamos
vis ragindavo čiulpti, kad dan
tų neišsilaužtume bei ilgiau
truktų juos sudoroti.
Pasitaikydavo ir gana bruta
lių — tiesiog nekrikščioniškų
incidentų. Vienai vidurinio
amžiaus budelninkci, matyt
pavydėdami, kaimyniniai ver
telgos pradėjo saujomis ant jos
palapinės viršaus ir po stalu
metyti „cip-cip" ar „dul-dul dū
deles".
(B.d.)
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Vienintele išlikusi originali Kryžiaus keliu koplytėle, tebestovinti Veprių
bažnyčios šventoriuje Visos šios atkarpos iliustracijos J. Šarkos
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METŲ MOKYTOJAS

Lankantis Detroito Dievo
Apvaizdos parapijoje sekma
dienio popietę po mišių,
besišnekučiuojant su vieti
niais lietuviais, akį patraukia
KAIP JURGIS ĮPRATO SKAITYTI
aukštas, santūrus, ilgaplaukis
savo tyrinėjimą pavadino kal
vyriškis. Tai Vitas Underys. Iš
bos „portretu", tiriančiu įvai
pirmo žvilgsnio į menininką
rialypes aplinkybes.
panašus Vitas, užkalbinus
patvirtina nelabai teklydus.
Gilinosi i
Jis — mokytojas. Ir, matyt,
pasakojimus ir literatūrą
kiekvienas, bent kiek ragavęs
Daivai reikėjo surasti ir ap
mokytojo duonos, gali patvir
klausti daug pirmosios lietuvių
tinti, kad tai iš tiesų paties
kartos lietuvių. Ji kalbėjosi su
didžiausio atsidavimo reika
Lietuvos Vyčių, Romuvos na
laujanti kūryba, neturinti nei
riais, šv. Kazimiero seselėmis.
pradžios, nei pabaigos.
Daivai padėjo Stanley BalzeKovo 30 d. farmington Obkas, jaunesn., kuris per vieną
server" laikraštyje pusė pusla
susirinkimą savo kultūros mu
pio paskirta Vito nuotraukai
ziejuje klausytojus supažindi
no su Daiva ir jos rengiamu Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, viešėdama* Daytona Beach, FL, privačiose apeigose suteikė Danutei ir Algir ir straipsniui, mat, šiemet Vi
Mokyt. Vitas Underys
tas Underys buvo išrinktas
lietuvišku projektu bei pasiūlė dui Šilbajoriams vedybinių įžadų atnaujinimą ir palaiminimą jų 50 metų sutuoktuvių sukakties proga.
Farmington (Michigan valsti mo puses. Šito taip reikia ir
atvykusiems įsijungti į Daivos
ja)
valdiškų, pradinių mo mokiniams, ir jų tėvams. O jie
tyrinėjimus.
mas. „Tėvynėje" buvo rašoma,
DANUTĖS
IR
ALGIRDO
kyklų
Metų mokytoju. Tai mokytojui Vitui yra ypač
80-mečiai, 90-mečiai Čika kad kol Lietuva įgys laisvę,
visų
dvidešimt
metų atkak dėkingi. Jie sako, kad mokyk
ŠILBAJORIŲ ŠVENTĖ
gos lietuviai buvo klausinėja lietuviai turi kalbėti lietuviš
laus
darbo
įvertinimas.
Pats loje taikoma puiki programa,
mi įvairiausių dalykų - biog kai. Tėvams buvo svarbu per
Šiais jubiliejiniais metais, pragyvenom.
Daiva Markelytė parašė ir apgynė
mokytojas
nuoširdžiai
tvirtina
lietuvių
kalbą
išlaikyti
ir
šei
rafinių duomenų, šeimos san
ir, mokytejo dėka, jų vaikai
anglų kalbos doktoratą lietuviška
balandžio mėn. 16 d. Daytona
O vestuvinė apranga — iš nesitikėjęs tokio pripažinimo vėliau tampa aktyviais mo
tykių istorijos, pastebėjimų mos bendrumą, vaikams su Beach lietuvių telkinio uolūs
tema „ Jurgis įpranta skaityti".
apie bendruomenę, išsilavini teikti religinį išsilavinimą. Pa visuomenininkai Danutė ir Al Danutės kraičio juodas kostiu ir sako, kad tai visų pirma kyklos bendruomenės nariais.
mas, o Danutei padėvėta ves daugelio žmonių, dirbančių
Šalia kasdieninio mokytojo
Daiva Markelytė sako, kad mą, apie požiūrį į mokslą, net rapijinės mokyklos, kuriose vi girdas Šilbąjoriai šventė savo tuvinė suknelė. Bet meilė pagal specialią mokymo pro
si
dalykai
buvo
mokomi
lietu
atsiminimų
apie
gyvenimą
darbo,
Vitas Underys aktyviai
temą savo anglų kalbos dokto
vedybinio gyvenimo penkias bėdų nekelia.
gramą (pagal SXI programą dalyvauja Farmington apygar
vių
kalba
ir
kurių
įkūrėjos,
Lietuvoje,
įspūdžių
apie
kelio
ratui ji pasirinko ne atsitikti
dešimties metų sukaktį.
Plačiau susipažinome su Da dirbama su vaikais, turinčiais dos valdiškų mokyklų tobuli
nai. Visų pirma, Illinois uni nę į Ameriką. Jie turėjo prisi mokytojos ir administratorės
Ta
proga
balandžio
16
d.
nutės
ir Algirdo Silbąjorių vi daugiau nei vieną psichikos ar
versitete (University of Illi minti ir savo tėvų pasakoji buvo seselės kazimierietės, gražiame „Chart House" resto suomenine veikla Amerikoje. O fizinį sutrikimą), darbo rezul nimo veikloje, yra Galileo Va
buvo
labai
populiarios
tarp
dovų akademijos narys, taip
nois at Chicago), kuriame ji mus. Iš viso buvo apklaustas
rane įvyko sukaktuviniai pie ji labai plati, šakota.
tatas. Ir čia pat pabrėžia, jog pat daug laiko šiomis dieno
dėsto, jai buvo pasiūlyta gilin 21 žmogus, o apklausos anke emigrantų. Tėvai į valstybines tūs, kuriuose dalyvavo sūnus
Pradžioje Šilbąjoriai lankė apdovanojimo verti yra visi mis skiria savo paties tobuli
mokyklas žiūrėjo kaip į „ametis į gana neseniai atsiradusią toje išvardinti 76 klausimai.
Robertas
ir
Paulius
bei
brolis
kartu dirbantys mokytojai,
kalbos tyrinėjimo sritį - raš
Teko ištirti ir įvairiausią li rikonizavimo" įrankį ir bijojo, prof. Rimvydas; ir Mjlda Šil gegužines, smagiai šoko, o kai mokytojų padėjėjai, taip pat nimui. Vis dėlto Vitas randa
susilaukė šeimos, augo vaikai,
laiko pasiaukoti lietuviškai
tingumo studijas (Literary teratūrą Balzeko muziejuje, kad ten besimokančių vaikų bąjoriai iš Coluifcaus, OH.
mokinių tėvai. Jau dešimti veiklai: yra buvęs jaunųjų
jungėsi
į
organizacinę
veiklą.
neįmanoma
bus
kontroliuoti.
Studies). Antra, Daiva, kaip Chicago Historical Society,
metai mokytojo Vito iniciatyva ateitininkų globėjas, Dainavos
Pietuose dalyvavo arti 50
Be to, pastebima, kad daž Danutės ir Algi* Silbąjorių gi Lituanistinės mokyklos, spor William Grace
lietuvių emigrantų dukra, mo bažnyčių dokumentus. Ypač
mokykloje stovyklos tarybos narys, sa
tinė
veikla,
skautų
organizaci
kanti lietuvių kalbą, buvo pa vertinga medžiaga buvo gauta nai tėvai leisdavo vaikus į mo minių bei artimi) bičiulių.
stengiamasi, kad vaikai su ne vanoris darbininkas, o sekma
ja,
įsijungė
į
New
Yorko
lietu
raginta savo disertacijoje iš iš Chicago Foreign Language kyklą tik tam tikrą laiką, po
galia kiekvieną dieną pamokų
Prieš vaišes pirmas žodį tarė
kelti lietuvių emigrantų raš Press Survey leidinio, kuria to jaunuoliai eidavo dirbti ir sukaktuvininkai Algirdas Šil vių „Atletų" klubą, važinėjo su metu neliktų atskirti savo dieniais girdime jį giedantį
jaunimu į įvairias rungtynes,
Mišiose.
tingumo problemas. Pati Dai me straipsniai išversti iš įvai padėti šeimoms. Kartais tėvai
bajoris.
stovyklas, įsijungė į sporto klasėje, bet bendrautų ir mo
va pastebėjo, kad yra didelių riausių Čikagos bendruome net skatindavo vaikus dau
Šeimyninė aplinka taip pat
„Mieli mūsų bičiuliai, pir- žurnalistų gretas, apie veiklą kytųsi šalia kitų mokinių.
panašumų tarp dabar atvyks nių leidinių. Labai svarbūs giau žaisti lauke negu skaityti
padeda
mokytojui išlikti kūry
Mokytojo
tikslas
yra
įrodyti,
įems,
kad
surašė „Darbininke" ir kitoje lie
tančių meksikiečių bei pirmų buvo istoriko David Fainhauz ir mokytis, nes jų žodžiais ta miausia ačiū
bingam,
sąžiningai dirbti pasi
utes ir mano tuviškoje spaudoje. O geroji ką gali vaikai su negalia, jeigu
jų lietuvių emigrantų, į JAV darbai. Iš viso Daiva citavo riant, „mokykla nepagamins sirinkote į
rinktą
darbą.
Žmona Taura,
jubiliejų. Malt u jus matyti, Danutė tapo'beveik visų orga jiems duota galimybė. Juk
pinigų".
atvykusių tarp 1880 ir 1920 net 105 šaltinius.
gerą
dešimtmetį
mokiusi pa
taip svarbu, kad neįgalieji
mano broliui nizacijų valdybose iždininke.
Ypatinga pai
metų, išsilavinimo lygio. Apie
Tuo
laiku
labai
populiarus
gal
Montessori
programą,
šiuo
galėtų
patogiai
jaustis
tarp
Prisiminė Lietuvos
Rimvydui ir b uenei Mildai,
Kai kilo sumanymas New
senuosius lietuvius, o ne apie
buvo
laiškų
rašymas
giminai
metu
dėsto
šeštadieninėje
li
savo
bendraamžių,
kad
jie
kuo
istoriją
atvykusiems iš Columbus, Yorke steigti Kultūros Židinį,
savo tėvų kartą ji nusprendė
čiams į Lietuvą. Laiškai ne tik OH.
tuanistinėje
mokykloje.
Kas
mažiau
skirtųsi
nuo
visiškai
Prieš 50 metų Rimvydas Danutė ir Algirdas Šilbąjoriai
rašyti todėl, jog manė taip Savo darbe autorė tyrė ne palaikė ryšius tarp giminių
buvo
mūsų vesfcivių pabrolys", tapo „Židinio" kūrimo širdys ir sveikų vaikų. Mokytojas gal žino, galbūt ateityje tėvo pė
išliksianti daug objektyvesnė. tik lietuvių rašto būklę Ameri Amerikoje ir Lietuvoje, bet ir
voja, kad pirmiausia reikia domis paseks dukra Vija, ku
Ji bijojo, kad aprašant tėvų koje - prieš tai ji apžvelgė raš tarp tėvų bei vaikų. Laiškų — padėkos žodyje sakė Algir sielos. Daug metų telkė lėšas matyti žmogų, o tik paskui jo riai yra išugdyta meilė muzi
statybai, o po to „Židinio" iš
kartos problemas nebus išlai to padėtį to meto Lietuvoje, gi rašymas dažniausiai būdavo das Šilbajoris.
kai, šokiui. Mergaitė laisvalai
Toliau
Algircas
suglaustai
laikymui. Tai nuostabūs buvo negalią.
linosi
į
Lietuvos
istoriją.
Čia
kyta tinkama asmeninė ir in
dukterų pareiga.
kiu su malonumu talkinin
palietė bendrą vedybinio gyve darbininkai, kuriems priklau
telektualinė distancija, ir jos sužinome, ir kaip formavosi
Vitui gelbsti jau ne tik dau kauja tėčiui mokykloje. Ji,
nimo kelią, džiaugsmus ir so „Židinio" steigėjų amžinas
Spauda ragino šviestis
darbas „nusidažys" subjekty baltų gentis bei jos kalba, kaip
giametė pedagogo patirtis, bet kaip ir abu tėvai, aktyviai da
išgyventas nesėkmes, patirtus vardas. 15 metų jie darbavosi
viomis spalvomis. O, be to, juk atsirado pagonybė, krikščiony
ir puikus humoro jausmas, lyvauja lietuvių bendruome
Atskiras disertacijos skyrius
lietuviški papročiai, tradici bė, lietuvių liaudies dainos ir, skiriamas lietuviškos spaudos skausmus ir ašaras, nuplau „Bingo" žaidimų salėje, o va gebėjimas savo mintis nu nės gyvenime.
karais rašė straipsnius, šau kreipti į šviesą, juk tik ji
jos, kalba, religija tampriai svarbiausia, kaip gimė lietu reikšmei lietuvių emigrantų nančias sielos skausmus.
Darbų sritis išties plati, o
Danutė
ir
Algirdas
po
karo
kiančius visuomenę „Židinio" nušviesina tamsiąsias gyvenijungė abi emigracijos bangas. viškas raštas, kaip veikė „var gyvenime nušviesti. Spauda
visų
sugebėjimų ir talentų la
Vokietijoje lankė Augsburgo išlaikymo talkon.
go mokyklos". Paminima ir ru
Taip gimė daugiau kaip 200
lietuvius taip pat jungė su na lietuvių gimnaziją, ten susi
biausiai reikia vienam vienin
sifikacija, spaudos draudimas,
Danutė ir Algirdas Šil
puslapių, aštuonių skyrių D.
mais (kai kurie leidiniai net pažino ir nuoširdi pažintis
teliam tikslui: susidraugauti
knygnešių kelionės, „Aušros",
bąjoriai
aktyviai dalyvavo ir dėką išreiškė pirmininkė Bi su žmogumi, vaiku, išmokyti jį
Markelytės anglų kalbos di
turėjo savo korespondentus juos lydėjo į laimingą gyve
„Varpo" atsiradimas. Patei
sertacija lietuviška
tema
Lietuvoje), padėjo prisitaikyti nimą. Danutė į Ameriką atvy kitose organizacijose; savo gy rutė Kožicienė.
bendrauti su žmonėmis, pa
kiami statistiniai duomenys Rasa Šiultienė, sveikindama dėti pažinti jį supantį pasaulį.
„Jurgis įpranta
skaityti"
prie naujo gyvenimo, kai ku ko 1 metais anksčiau, susira venimo daugelį metų atidavė
pagal D. Fainhauz 53 proc. į
("Jurgis Acąuaires the Reariuose leidiniuose buvo moko do darbą, o atvykus Algirdui, kitų žmonių garbei, laimei, savo ir vyro bei Juozo ir Aldo
Belieka tik pasidžiaugti, kad
Ameriką atvykusių lietuvių
ding Habit": Language and
ma anglų kalbos, pvz., „Kelei jie tapo įsimylėjusia porele. Ta patys likdami kuklūs, ramūs, nos Sodaičių vardu, įteikė lietuvio mokytojo darbas buvo
buvo neraštingi, kitų tyrinėto
Literacy in Early Lithuaniaftvyje" buvo spausdinamos sa meilė juodu lydėjo į laimingą mieli, taikūs, bet visuomet no dail. J. Sodaičio kūrybos pa taip aukštai įvertintas.
jų duomenimis, apie pusę lie
American Immigrant Life). Šį
vaitinės anglų kalbos pamo vedybinį gyvenimą. Jų sutuok rintys padėti kitiems, gerą da veikslą. Trumpą žodį tarė
Rasa Kapeniak
tuvių emigrantų nemokėjo nei
sekmadienį, gegužės 7 d., Dai
kos. Laikraščiai savo pusla tuvės įvyko Apreiškimo para ryti. Tokius juos matome ir Narimantas Karaša.
rašyti, nei skaityti.
Visi kalbėtojai ryškino su
va
dalyvaus iškilmingoje
piuose siūlė skaityti knygas ir pijos bažnyčioje, Brooklyn, šiandien Daytona Beach, FL.
kaktuvininkų
gerąsias sa
Prieš
devynerius
metus
Da
mokslų baigimo ceremonijoje
jas pirkti.
LIETUVĖ IŠRINKTA
NY.
Mokėsi
ir
i
i
knygų,
vybes,
visada
mielus, pasi SVARBIOMS PAREIGOMS
nutė
ir
Algirdas
Šilbąjoriai
ap
vyksiančioje University of Illi
Lietuviško raštingumo tyri
Algirdas prisimena vestuves
ir iš vaikų
nois at Chicago.
nėtoja pažymi, kad raštingu uošvių namuose, kur dalyvavo sigyvenę Daytona Beach lietu ruošusius padėti, o ypač nuo
Sužinome, kad pirmųjų emi mas lietuvių bendruomenėje 15 asmenų , prisimena poves vių telkinyje, tuojau įsijungė stabius darbininkus organi
Profesorė Lorraine Gudas
Prisimena Čikagos
grantų norėjimas išmokti ang kartais reiškė kur kas dau tuvinę kelionę iki Laisvės ir į visuomeninę veiklą, Lietu zacijose. Visi kalbėjusieji reiš išrinkta į Amerikos Draugijos
lietuvių istoriją
liškai dažnai priklausė nuo to giau negu tik skaitymas ir statulos ir atgal, vienos sa vių klubą ir kitas organizaci kė dėkingumą ir meilę, lin Vėžio tyrimams direktorių ta
kėdami dar daug giedrių
Disertacijos pradžioje Daiva fakto, ar lietuvis ruošiasi grįž rašymas. Giesmių, dainų gie vaitės medaus mėnesi. Prisi jas. Tuo mes visi džiaugiamės, sveikų metų. Vaišes prade rybą.
didžiuojamės
ir
esame
jiems
dojimas,
atmintis,
sveikas
pro
American Association for
Markelytė piešia vaizdingą ti namo. Žinoma, ir tarp no
mena pirmuosius įsikūrimo
dant jautrią sveikinimo ir Cancer Research suvažiavime
šių dienų Čikagos Bridgeporto rinčių grįžti, ir tarp norinčių tas, skvarbus mąstymas lietu rūpesčius, mažus atlyginimus. dėkingi.
Susipažinę su sukaktuvinin- Aukščiausiojo palaimos pra San Francisco mieste, sutrau
gyvenimo paveikslą. Lengvai pasilikti, buvo norinčių moky viui kartais taip pat sukurda „Bet, sako jis, visko užteko,
. kais, turėjome progą išklau- šančią maldą sukalbėjo Valytė kusiame 13,000 lankytojų,
sukomponuotuose sakiniuose tis skaityti, rašyti. Vieni mo vo raštingo žmogaus reputa
• syti šio telkinio lietuvių orga Skridulienė.
prof. Lorraine Gudas iš Corgyvai pasakojama senųjų pas kėsi paskaitose, mokyklose, ciją.
šios
disertacijos
lietuvių
tema
nizacijų
sveikinimus.
nell universiteto medicinos
kiti
kasdieniškame
gyveni
Daytona
Beach,
FL.,
lietu
tatų, bažnyčių istorija, užsi
Disertacija atsiradimą,
sako,
kad
šio
dar
Joana
Grybauskienė
pasvei
mokyklos buvo išrinkta j di
me
iš
savo
vaikų,
draugų,
kai
vių
šeima
džiaugėmės
turė
menama apie aptiktas fotogra
lyg mažoji enciklopedija bo nebotų buvę, jeigu ne daly kino sukaktuvininkus ir įteikė dami juos savo tarpe.
rektorių tarybą.
fijas, Bridgeporte gyvenusių mynų, bendradarbių, laikraš-,
Saulius Šimoliūnas
Jurgis Jan ūsaitis
Daivos disertaciją „Jurgis vavimas skautų, ateitininkų Popiežiaus palaiminimą, išrū
lietuvių mokinių mokyklinių čių ar net kelio ženklų, kai ku
darbų rašto pavyzdžius. Prieš rie lietuviai lankė vakarines įpranta skaityti" galima pa veikloje, jei ne lituanistinė pintą vysk. P. Baltakio.
Klubo pirmininkas Jonas
Šimtmetį egzistavusi lietuvybė mokyklas. Kartais susirinkę vadinti lyg ir mažąja pirmųjų mokykla, Dainavos stovyk
los...
Daiva
dėstė
ir
Vasario
Daugėla
sveikino klubo vardu,
Čikagos lietuvių emigrantų
lyginama su dabartiniu mek bendrai skaitydavo.
16-osios
gimnazijoje,
dalyvavo
padėkojo
Šilbajoriams už ypasikiečių antplūdžiu, kultūra,
Raštingumo siekimas buvo gyvenimo, mokslo siekimo en
lietuviškoje
veikloje,
vaidino
tingai
gerą
ir našią veiklą klureligija.
susijęs ir su įsijungimu į dar ciklopedija. Pažintine prasme
lietuviškuose
spektakliuose.
bo
darbuose
ir įteikė klubo
Autorė pažymi, kad vienas bo unijų veiklą. U. Sinclair ro šis darbas būtų įdomus dauge
valdybos
pasirašytą
linkėjimų
Disertacijos
autorė
sakosi
iš jos disertacijos tikslų buvo mano „Džiunglės" veikėjo Jur liui lietuvių. Gal net įmano
adresą.
esanti
dėkinga,
kad
gyvena
ma
jį
būtų
išleisti
atskira
kny
noras užfiksuoti lietuviškos is gio Rudkaus neraštingumas ir
Aniceta Mažeikienė sveikino
torijos Čikagoje faktus. Dar žinių troškimas įvardijamas gele? Disertacijos medžiaga, dviejuose pasauliuose - amerikietiškame
ir
lietuviškame,
visų
svečių vardu. Buvo įteik
faktais
galėtų
naudotis
ir
kiti
svarbiau buvo ištirti sąlygas, disertacijos pavadinime
nes
kartais
už
savo
draugus
ta
bendra
visų svečių dovana.
lietuviško
gyvenimo
tyrinėto
kuriomis lietuvių emigrantai „Jurgis įpranta skaityti" amerikiečius
jaučiasi
daug
O
sveikinimą
baigė savo kū
jai.
Įdomu
Šį
darbą
skaityti
mokėsi rašto, skaitymo, kal mat Jurgis jungiasi į uniją ir
bos. Daiva norėjo išsiaiškinti, pradeda skaityti socialistinę būtų ir dėl to, kad jis parašy turtingesnė. Lietuvą ji aplan rybos humoristiniu, Silbąjorių
tas lengvu, gyvu, suprantamu kė jau du kartus, bet norėtų charakterius ryškinančiu eilė
kas vertė lietuvius mokytis literatūrą.
dar kartą ten sugristi ir gal raščiu. Juoze Daugėlienė svei
skaityti, rašyti, kalbėti angliš
Nors iš vienos pusės emig stiliumi, čia pilna vaizdingų būt dėstyti amerikiečių ir ang
kino choro „Sietyno" vardu,
detalių
ir
pastebėjimų.
kai, o taip pat ir lietuviškai. rantams atsivėrė švietimo ga
lų
literatūras
Lietuvos
studen
šiltą žodį broliui ir brolienei
Daiva Markelytė, kuri dabar
Kokios buvo socialinės, psicho limybės, tačiau lietuvių kalbos
tams.
tarė prof. R. Šilbajoris. „Sau
loginės, politinės, emocinės, išlaikymas dažnai buvo svar dėsto anglų kalbą Illinois uni
lutės" vardu sveikino ir paEmily'a
Andrulyte
Busimoji Mūza ar Sonata?. Nuotr Indrės TŲūn*li*n*s
ekonominės priežastys? Daiva biau negu anglų kalbos žinoji versitete, pasakodama apie

MŪSŲ ŠEIMOSE

kas, pratesimų paraginimų
laiškus ražo Regina Jautokaitė, padėkos ir ryšys su
globėjais — Regina Smolinskienė, pagrindinę vaikų ir rė
mėjų kartoteka tvarko ir visus
rikiuoja labai darbšti, atsakin
ga Dana Bazienė, našlaičių —
vaikų kartoteką tvarko Nįjolė
Maskaliūnienė, Sigutė Užupienė ir Juozas Užupis, stu
dentų našlaiCių-uivalidų pa
šalpas renka ir jas skirsto
Gražina Liautaud specialius
projektus tvarko Irena Kaz
lauskienė, spauda — Aldona
Šmulkštienė, komiteto nariai
specialiems reikalams dr. Ali
na
Domanskienė, Vanda
Prunskienė ir dr. Edmundas
Ringus. Philadelphijos sky
riaus atstovė Jeanne S. Dorr,
Washington skyrius — Teresė
Landsbergienė, Omahos sky
rius — Laima Antanėlienė.
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MENAS ATSIRINKTI

kai 1983 m. gyvenimą baigęs,
rašytojas istorijoje visų pirma
liko kaip romano ^Julis ir be
galybė" autorius.
Kūrinio pagrindu tapo A.
Koestlerio nusivylimas Sovie
tų Sąjunga ir komunizmu po
to, kai jis septynerius metus
praleido VKP. Jis savo akimis
matė garsiuosius Maskvos
procesus, kur išgaravovisos jo
iliuzijos ir rašytojas įsitikino,
kokią grėsmę pasauliui kelia
Sovietų Sąjunga. Po to, kai
daug A. Koestlerio draugų
žuvo Sovietų Sąjungoje, 1938
m. jis pasiuntė, kaip kad pats
sakė, atsisveikinimo laišką
VKP. Atmenant rašytojo žo
džius, kad į komunizmą jis
atėjo kaip žmogus, einantis
įkvėpti gryno oro, tai paliko
tarsi išniręs iš užnuodytos
upės srovės, galima įsivaiz-/
duoti, kokią skausmingą pa
tirtį jam paliko tie metai. Visą
ją jis perkėlė į romaną, kuris
Vakaruose sulaukė didelio dė
mesio, tačiau tegalima spėlio
ti, kas paakino Vincą Kazoką
jį išversti ir kaip „Talka"
ryžosi nepalankiais išeiviškai
knygai 1948 m., jau po valiu
tos reformos, išleisti romaną
net 1,000 egz. tiražu.

REMIGIJUS MISIŪNAS
Sakoma, kad vertimai — tai įdomiausio kurinio
langas į pasaulį, leidžiantis Koestlerio romano „Nulis ir
pažinti kitų tautų literatūras, begalybė"
(„Darkness
at
ir kad vienas sunkiausių už Moon") — lietuviško vertimo
davinių knygų leidėjui — at pasirodymo aplinkybes. Apie
rinkti, kokias knygas verta jo leidėją — leidyklą „Talka"
versti ir leisti, o kokias — ne. — bejos paskelbtų keturių lei
Tarp daugelio aptarimo ir dinių veik nieko daugiau ne
atidaus žvilgsnio laukiančių žinoma, o romanas — vienin
lietuvių išeivių knygos istori telis jos išleistas grožinės lite
jos problemų yra ir klausimas, ratūros kūrinys, ko, aišku, ne
kokią vietą joje užima verstinė gali pasakyti ir apie knygą, ir
knyga. Nemažai iečių gali būti apie jos autorių.
sulaužyta, besiginčijant, ar
Artūras Koestleris vadina
vertėjo išeivijoje eikvoti ener mas britų rašytoju, nors jis
giją bei pinigus, leidžiant vers gimė 1905 m. Budapešte ir D.
tines knygas, ypač kai išeiviai Britanijos piliečiu tapo po II
galėjo skaityti jas originalo pasaulinio karo. Iki tol jis stu
kalba.
dijavo Vienos universitete, bu
Nors dar ir negalima katego vo ūkininkas Palestinoje, ara
Kad šalpa pasiektų reikalin
guosius, reikia turėti patiki riškai teigti, tačiau panašu, bo architekto padėjėju ir vieno
Širvintose vaikams dalijama duona.
mų žmonių Lietuvoje, kad jie jog istorija pati atsakė į šiuos Kairo savaitraščio redaktoriu
rinko 109.305 dol. Šie pinigai galėtų tą šalpą išdalinti. Lie klausimus. Praeitame šimt mi. Vėliau dirbo kelių laik
naudojami pagal Almos fondo tuvoje komitetas turi visą eilę metyje, išeiviškai knygų leidy raščių korespondentu Viduri
taisykles Lietuvoje — tai yra patikimų žmonių, kurie atren bai JAV žengiant pirmuosius niuose Rytuose bei laikraščių
neturtingų kaimo mokyklų ka vaikus, išdalina jiems šal žingsnius, žymią repertuaro redaktoriumi. 1930 m. įstojo į
dalį sudarė vertimai iš kitų Vokietijos komunistų partiją.
Šv. Kazimiero bažnyčios Landsbergienė su Vašingtono paramai, pomokyklinėms kla pą ir palaiko ryši su mumis.
kalbų — anglų, rusų, lenkų, Jis buvo vienintelis žurnalis
Tie
patikėtiniai
yra:
Regina
šventoriuje, Vilniuje, sutikau skautėmis siunčia daug siun sėms ir t.t.
netgi latvių. Nenuostabu — to tas „Grafo Zeppelin" ekspedi
Švobienė
—
Kaimo
Vaikų
fon
Per septynerius metus „Lie
močiute, kuri augina du duk tinių.
meto išeivija negalėjo pasigirti cijoje į Antarktidą, keliavo po
das,
Gražina
Landsbergienė,
Sunku būtų suskaičiuoti tuvos Našlaičių globos" fondas
ters vaikus. Ji sako: „Atėjau
inteligentijos gausa ir, norint Centrinę Aziją ir metus pralei
pas seselę Jūratę prašyti pa
Dabar, praėjus pusei šimt
aprūpinti tautiečius knyga, do Sovietų Sąjungoje. Ispani
ramos. Gaunu du šimtus litų
buvo einama lengviausiu ke joje įsiliepsnojus pilietiniam mečio, galima tvirtinti, kad to
pensijos. Vaikai turi eiti į mo
liu, juoba, daugelis lietuvių karui, A. Koestleris dirbo šioje meto išeivių leidėjai buvo ne
kyklą, neturiu vienam vaikui
tuo metu menkai mokėjo ang šalyje korespondentu, kol pa pėsti, šiuo metu, amžių san
batų. Gal seselė Jūratė padės
teko frankistams į rankas ir dūroje, populiaru sudarinėti
lų kalbą.
man". Klausiu: „O ką tavo
Visai kita situacija susiklos buvo nuteistas mirti. Rašytoją geriausių amžiaus knygų są
duktė daro, kad nesirūpina
tė
po 1944 m., kai, patys to išgelbėjo tik D. Britanijos įsi rašus ir juose, išskyrus J. Hil
vaikais?" Močiutė palingavo
nesitikėję,
emigrantais tapo kišimas, tačiau neilgai džiau tono knygą, galima rasti ir G.
galva ir pradeda pasakoti, kad
dešimtys tūkstančių išsilavi gėsi laisve — 1939 m. jis gyve Orvelo, ir J. Steinbecko, ir A.
jos duktė ir žentas geria, neži
nusių ir svetimas kalbas mo no Prancūzijoje ir kai ši val Koestlerio kūrinius. Tik gaila,
nia, kur jie yra. Valdžia norėjo
kėjusių lietuvių. Maža to, dau stybė paskelbė karą Vokieti kad be G. Orvelo „Gyvulių
paimti vaikus į internatą, bet
gelis jų svetimuose kraštuose jai, buvo suimtas. 1940 m. ūkis" Lietuvoje iki šiol lieka
ji nedavė, pasiėmė pas save ir
ėmė mokytis naujų kalbų, tad paleistas, pabėgo į D. Brita nežinomas, nei J. Steinbecko
jais rūpinasi. Sunku, pensija
to meto leidėjai nesiskubino niją, kur buvo ir kareiviu, ir apysaka, nei A. Koestlerio ro
maža 200 litų, o vaikams rei
leisti verstinių knygų, konk dirbo Informacijos ministeri manas.
kia visko: ir drabužių, ir batų,
rečiai, DP eros metais, kai Va joje ir... naktiniu greitosios pa
ir pavalgyti, o mokyklon ei
karų Europoje buvo išleista galbos vairuotoju.
nantį--peikia ir pieštuko, ir
Lietuva su savo elektros
apie 1,000 lietuviškų knygų,
Pirmosios A. Koestlerio kny energija gali konkuruoti
sąsiuvinio, ir t.t.
verstinių tarp jų buvo mažiau gos atspindėjo jo politinę pa
Kaimo mokyklos mokytoja
Europos rinkoje, todėl nerei
nei pusšimtis.
tirtį, jose jis analizavo politi kia skubėti uždaryti Ignalinos
rūpinasi keliais vaikais. Vai
kai gyvena pas tėvus. Bet tie
Šią nedidelę knygų krūvelę nių idėjų virsmo veiksmais atominės elektrinės (IAE), tei
tėvai yra girtuokliai, vaikais
galima skirstyti į grupes pagal kelią, skirtumus tarp religinių gia Liaudies sąjungos „Už tei
Gražina Landsbergienė Švenčionyse dalija vaikams batus.
nesirūpina. Vaitai, atėję į mo
jų temas, išleidimo motyvus ir bei politinių idėjų. Intriguo singą Lietuvą" pirmiifflflCas
SJ,
—
seselė
siuntinių
skaičių
ir
jų
vertę,
išaugo,
remia
daug
vaikų
ir
kun.
Gražulis,
kyklą, gauna pavalgyti, moky
išliekamąją vertę. Tas pat pa janti romano „Vagys naktyje" Julius Veselka. Antradieni
Jūratė,
kun.
L.
Dambrauskas,
stengiasi,
kad
kiekvienas
pa
Bet
pinigus
galima
suskai
toja duoda labdaros drabužių,
sakytina ir apie verstines gro tema — aukomis buvę žydai, šios neįtakingos sąjungos ats
kun.
A.
Baniulis,
kun.
R.
Raaukotas
doleris
ir
centas
ati
čiuoti.
„Lietuvos
Našlaičių
glo
batų, pasirūpina jais. Nei tė
žinės literatūros knygas. Tarp persikėlę į Izraelį ūmai tampa tovai prie Seimo rūmų suren
mašauskas,
Vytautas
Cinaustektų
tam,
kam
jis
skirtas.
bos"
komitetas
per
tuos
metus
vams, nei vaikams negalima
gė piketą „Prieš Ignalinos AE
jų yra ir pasaulinės klasikos valdovais...
duoti paramos pinigų, nei ge išsiuntė į Lietuvą jau per Labdaros darbas nėra lengvas kas.
vertimai — Servanteso „Don
Apie 1950-uosius A. Koestle uždarymą", kuriame dalyvavo
Kada 1993 metais JAV LB Kichotas", trumpi D. Londono ris paliko politines ir ėmėsi 10 žmonių. Tokio dydžio pike
resnių drabužių ar ko kito, 800,000 dol. Vien tik šiais — reikia surinkti pinigus ir
nes tėvai viską pragers. Gerai, 2000 metais komitetas išsiun paskui juos reikalingiems iš Socialinių reikalų taryba pra ir K. Hamsuno kūriniai, ir to mokslinių bei filosofinių temų. tui savivaldybės leidimas ne
kad yra gerų mokytojų, kurie tė į Lietuvą jau 118,250 dol. dalinti. Kad tai atsakingai ga dėjo šį komitetą, nebuvo gal meto populiariausi kūriniai. Iš jo naujųjų knygų labiausiai reikalingas. Pagrindinis pike
rūpinasi tais apleistais vai Komitete yra keli fondai, lima būtų padaryti, reikia vota, kad jo darbai tiek išsi Matyt, pastarieji tapo logišku išgarsėjo „Kūrybos aktas", kur to reikalavimas — kad nebūtų
kurių pagrindinis kapitalas, žmonių, kurie sąžiningai dirb plės ir tiek žmonių — vaikų aktyvaus Vakaruose atsidūru autorius įvairiais žmogaus el uždaryta Ignalinos AE bei ne
kais.
Tetos, dėdės, seneliai, kiti pagal aukotojų norą, nejudo- tų. Amerikoje komitete dirba Lietuvoje apims. Tačiau komi sių lietuvių domėjimosi mo gesio aspektais analizavo kū būtų priimtas skubaus užda
MB
giminės, ar net svetimi žmo mas, o šalpai skiriami tik pro visa eilė žmonių, kurie neima tetas ir patikėtiniai Lietuvoje dernia Europos kultūra tęsi rybos procesą. Tačiau, tragiš- rymo AE įstatymas.
nei cento už savo darbą. Komi būtų bejėgiai, jeigu nebūtų niu. Jų spaudoje nuolat pasi
nės pasiima ir globoja-augina centai.
Tai Kazio ir Genovaitės teto išlaidos yra tik adminis Amerikoje gerų, nuoširdžių ir rodydavo straipsniai apie to
paliktus, apleistus jų apylin
Trečiokų
— 90,000 dol.; Jono tracinės — tai pašto ženklai, vargą suprantančių lietuvių meto literatūros naujienas ir
kėje vaikus. O Lietuvoje tokių
ir
Onos
Motiejūnų
— 40,000 popierius ir pan., ir jos siekia aukotojų. Ir tik dosnių Ameri sroves, A. Kamiu ir kitų to
vaikų, kuriais niekas nesirū
pina, daug. „Lietuvos Našlai dol.; a.a. Jono ir Idos Valaus- tik 2 proc. pajamų. Kitos iš kos lietuvių dėka, daug vaikų meto labai populiarių rašytojų
čių globos" komitetas rūpinasi kių palikimo 20,000 dol.; kun. laidos yra spaudos padėkų ap Lietuvoje gali turėti geresnį straipsnių bei kūrinių verti
mai.
ir stengiasi, kaip galima dau prel. dr. J. Prunskio — 25,000 mokėjimas, ir tai yra apie 3-4 gyvenimą.
Birutė Jasaitienė
giau, padėti tokiems vaikams. dol. ir a.a. Prano Stanelio proc. Tiek administracinės,
Tokių pokario metais pasi
Pavasari ir vasarą kviečiame
Komitetas neremia nei vieno 10,000 dol. Iš viso fonduose: tiek padėkų išlaidos yra apmo
rodžiusių verstinių populia
keliauti su mumis. Turime pačias
internato, vaikų namų ar pa 185,000 dol. Taip pat komite kamos iš banko uždirbtų pro
riųjų knygų galima paminėti
geriausias kainas skrydžiams \ Vilnių
našių institucijų, nes juos iš tas turi 10 Intel „stock", ku centų. Komitete dirba pirm. B.
keturias. Veina jų — J. Hilton
Jasaitienė,
sekretorė
Irena
riuos
paaukojo
—
Regina
BaTeisiai.
Vasario
27
d.
vysk.
laiko Lietuvos valdžia. Komi
„Sudie, pone Čipsai". Knyga
ir aplankant kitus Europos miestus.
Kairytė, svarbiausias žmogus, A. Vaičius Telšių katedroje
tetas remia tik našlaičius ar čanskienė, Olney, MD.
anuomet buvo labai populiari
kuris visus pinigus skaičiuoja
tėvų apleistus vaikus, kuriuos
1998 m. pradėtas ir įkurtas ir už juos yra atsakingas, tai paskyrė lektoriais šešis ir ako- ir sulaukė net 16 laidų, tačiau
*******
litais aituonis Telšių kunigų vėliau, matyt, nugrimzdo į už
augina svetimos, juos priglau Almos fondas, davęs pradžią
iždininkas
Albinas
Smolinsseminaruos auklėtinius.
dusios, šeimos. Komitetas taip Lietuvos Almos fondui, jau sumirštį. Kita — J. Steinback
paremia dideles gausias šei
„Apie peles ir vyrus", vienas
Jeigu Šiais metais patys negalite
mas, našlaičius ar invalidus
geriausių ir populiariausių šio
aplankyti giminiu Lietuvoje,
studentus.
amerikiečių rašytojo kūrinių.
Regis,
abiejų
šių
knygų
ver
atsikvieskite juos į Ameriką.
„Lietuvos Našlaičių globos"
timų „kaltininku" buvo K. Bakomitetas įkurtas 1993 m. bir
Sutvarkysime jų kelionę
rėnas. J. Hiltono knygą jis iš
želio mėn. pradėjo savo darbą
patogiausiais maršrutais ir
vertė ir rankraštį nusiuntė
su parama 20-čiai našlaičių.
spausdinti S. Miglinui į Mempigiausiomis kainomis.
Šiandieną sąrašuose yra 932
mingeną,
Vokietijoje,
o
šis,
be
remiami vaikai, 71 studentas.
vertėjo žinios, knygoje kaip
*******
Kadangi komitetas remia vai
leidėją nurodė neegzistuojan
kus tik iki 18 metų, nebent
čią leidyklą „Akiratis". Taipogi
globėjas nori ir toliau juos
K Barėno verstas „Apie peles
remti, yra išimami iš sąrašų.
Esame pasiruošę padėti jums
ir vyrus" išleido jo iniciatyva
Tokių vaikų jau yra 350. Tų
visuose jūsų kelionių reikaluose.
Anglijoje suorganizuota lei
kelių metų laikotarpyje buvo
dykla
„Pradalgė"
1950
m.
Prašome kreiptis į mus.
paremta daugybė daugiavai
Dar vienas Anglijoje naujus
kių šeimų. Su Mercy Lift panamus radęs rašytojas — F.
' galba kasmet išsiųsta daug
American T r a v e l Service
Neveravičius — išvertė tuo
įvairios daiktinės labdaros.
9 4 3 9 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
metu Vakaruose labai popu
Omahos skautų ir lietuvių
Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190
liarią G. Orvelo apysaką „Gy
labdara, kuriai vadovauja Lai
Fax 708-422-3163
vulių ūkis". 1952 m. ją išleido
ma Antanėlienė, siunčia du
I.ondono Lietuvių namų bend
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net
kart per metus daugiavaikėm,
rovė.
Web:
www.americantravel8ervice.com
neturtingom šeimoms šimtus Vilniuje «*tv*je paliktus vaikus surenka ir atveža į Lietuvos Katalikių motery sąjunRos įsteigtu aikinos globos
Paslaptingomis
lieka
bene
siuntinių, taip pat Teresė namelius Žirmūnuose Čia matome vaikus prie stalo su tu namų širdimi — dr Laima Makutcn;i

AMERIKOS LIETUVIŲ PARAMA
LIETUVOS VAIKAMS

AMERICAN TRAVEL SERVICE
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Egidijus C o n s t r u c t i o n
Namu
vidaus
ir
išorės
dažymo, aliuminio darbai,
visų rūšių s t o g a i , staliaus
paslaugos. Pigu, greita,
patikima.
Tel. 8 1 5 5 7 7 1 7 9 7

Ktndra Lietuvos ir JAV I A B
„B U. f MERA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą; nuomoja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir ..min;vans" (automatine pavara, su vėsin
tuvais) Galime automobili pris
tatyti į oro uosų. Taip pat išpiidome
kitokius užsakymus, pvz.. galime
aprūpinti Jūsų gimines lietuviškais
maisto produktais ir kt. Tel. 00370
2 79 10 31: fa* 00370 2 31 37 83;
-nobilu- tel. 00370 86 08168; e'•-iil:padficJallija<gposLonMateLiiet
vklPlNKTLRA
Gydymas .Kiatų pagalba be vaistų
ęalvo's'n.enbtruac^ų'strenų'irJTiO'su" mušimu :r kt skausmų numalšinimas
Gydymas vaistažolėmis
Danute Davdodge. R. Y , Dipl. Ac.
BoarJ Certified Acupuncturist
Te!. 312-563-1501
Palikite ž:nu;e lietuvių arba anglų kalba.
Appoimments avaiiable on Tuesdays 9 a.m.2 pjund Thuisdavs 4 p.m.-7 p.m.
3210 S. Halsted St.. Chicago. IL.

Savo namuose siuvu užuo
laidas, staltieses, dek. pagalvėles
ir kt. Turiu patirtį Amerikoje.
Taip pat taisau rūbus. Skambinti
Zitai 708-749-4304.

Cariisle Staffing
350 E. Ogden Avenue
U otmonl. IL 60559
Temporary Employment Ageney is
hmnt: \iithout a fee m the companies
for temporary and permanent
ussignients.
Assembh positions are available įn
Downers Grove. Three shifts. Very
good environmem. Lots of overtime
and double ume hours. Pay rate; S6.507 00 on stan Good benefits after 3
months. No English secessary.
Machine operators and welders are
needed. Mušt read blueprints and instructions įn English.
Legal documents required.
Call: 630-920-0238. Ask for Halina
or Marek. We speak English, Polish,
Russian, Spanish, German.

FINANSUOJAME
NEKILNOJAMA TURTĄ

KKIONĖS'

KELIOMIS'

_^W/\j

Direct line:
773-461-0961
NAURIS TANKEVIČIUS
Loan OfBcer
•Nuosavybės pirkimas be pra
dinio įnašo
•4% dovana pradiniam įnašui
Čikagos mieste
•Nemokamai: išankstinis pasko
los tvirtinimas (pre-approval),
kredito patikrinimas
Isiand M o r t g a g e Network, Inc.
5958 S. P u l a s k i
C h i c a g o , IL 60629

i n ,ktys Lav V«-ij.n >2K'> •>$
/ n.iktys M c k u k o j i - SS I'> 9S
5 m e n - L i i t u v o Į i - SSVS
\. L . f , c t l l W l l y
r Iv m A l e

ink.i<jetavvjy<

7

kamb.. kavinė-baras, rūsyje pirtis:
visi patogumai Šalia yra antras 2
mieg. namas: yra garažas. Sodybą
galima pritaikyti vaikų arba senelių
namams. Kreiptis
Zita ir
(iediminas Šulcai, tel. 818-5525071.
a m
Parduodamas truputi
nebaigtas, gražus, a r c h i t e k t o
suplanuotas i mieg namas 2
g a r a ž a i , šiltnamis. Sakiuose

netoli ežero.
Tel. 0 1 1 $ 7 0 4 7 5 1 6 9 4 ;

708 6 5 6 6 5 9 9
BUTAI PENSININKAMS —
modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje,
Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų priežiūroje. Pasinaudokite
Sia proga, kreipkitės: Villa
Maria, P. O. Box 155,
Thompson, C t 06277.
T r i j ų asmenų šeima ieško

b u t o B r i g h t o n Parko
a p y l i n k ė j e . Gali būti s u
bendra virtuve.

i

Tel. 773-869-9668.
Parduodu automobilį Ford Probe
gerame stovyje; „stiek"; visi priva
lumai. Taip pa*. 45 metų gydytoja
ieško darbo. Gali dirbti su Taikais^
prižiūrėti pagyvenusius žmonesij
Tel. 708-924-1644; 708-259-4268
Vic.
Incl.
N'on
( all

Apt. For Rent
Midway airport. 2 bedrm.
Heat + sec. dep. $600 mo.
^moking adults, no pets.
after 5 p.m.. tel. 773-585-

Apt For Rent
V ic. 63rd & Kedzie
2 rrr. srudio apt w/kitchenette. bath
credit chcck/ref.reouired
$375/mo.+ util.and sec. deposit I
773-838-9284
•

4 7 3 8 W . 103 r d S T
O A K L A W N , IL 6 0 4 5 3
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ A G E N T Ū R A
WWWJV1AZEIKA.COM
*******************************************************

T H I

*
*
*
*

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

4 0 I d p svečių

A*Vf0>*\00tt
SOJjjcOayčki

CONSTRUCTION

4 2 metų m e d . s e s u o g a l i
prižiūrėti s e n y v o amžiaus
asmenį, gali gyventi kartu.
Turi žalią kortelę.
Tel. 7 7 3 - 8 6 9 - 9 6 6 8 .

H e l p VVanted
3 female care givers needed.
Mušt be able to mject insulin.
Good English reąuired. Helpful if owns a car also.
TeL 262-763-2615.

50 m. gydytojas iš Lietuvos,
legalus J A V g y v e n t o j a s ieško
darbo. Gali prižiūrėti ir slaugyti
sunkius ligonius bei senus
asmenis. Gali gyventi kartu. Turi g
automobili ir Illinois vairavimo I
s
teises. T e l . 7 0 8 - 4 2 5 - 2 8 4 4 .

• K a u n a s . Kovo 2 d. Kauno
kunigų
seminarijos
salėje
Zalcburgo universiteto Mozanteuni bažnytines muzikos ka
tedros profesorius
Xaveras
Kainzbaneris pasakojo apie
bažnytines muzikos raidą nuo
ankstyvųjų krikščionybės a m 
žių. Jis pabrėžė giedamo žo
džio svarba bažnytines muzi
kos tradicijoje, ypač VIII ir
XVI a., aptarė beveik tūks
tanti metų besitęsiančia giedo
jimo gimtąja kalba tradiciją
vokiškai kalbančiuose kraš
tuose ir ten susidariusia bend
ruomeninio giedojimo kokybę.

J i s taip pat k a l b ė j o a p i e pa
saulietinės ir b a ž n y t i n ė s m u 
zikos s ą v e i k a s ir p o p i e ž i a u s
Pijaus X p a s t a n g a s grąžinti
bažnytinės m u z i k o s t a p a t y b ę .
Prof. X. K a i n z b a u e r i s , pami
nėjęs keturis d i d ž i u o s i u s Baž
nyčios t ė v u s ir j ų d ė m e s į m u 
zikai bei g i e d o j i m u i , i š r e i š k ė
viltį, kad g i e d o j i m a s gali veik
ti „tarsi s a k r a m e n t a s " . Prof.
X. Kainzbaueris L i e t u v o j e lan
kėsi Lietuvos m u z i k o s a k a d e 
mijos Vargonų k a t e d r o s kvie
timu. Jis v i e š ė j o ir K r e t i n g o s
Šv. A n t a n o religijos studijų
institute.

t)
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125 iki 175 svečių

225 l o 5 5 0 svečių

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE

Reikalingi vyrai ir moterys
v a l y m a i Naperville rajone.
Pageidaujama, kad turėtų savo
automobilį. Geros darbo sąlygos.
Galima susikalbėti rusiškai,
lietuviškai. Tel. 630-579-1366;
630.341-4242

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

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• LietuviSka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S

Exteriors — 12 years in construction.
Stogai (shingles, flats), „siding", lietvamzdžiai, balkonai, (decks,
porches) „tuckpointing", namų ir garažų remontai.
Tel. 630-697-3094.

Vyras ir moteris i e š k o d a r b o .
Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti
ligonius, atlikti namų ruošą.
Gyventi kartu negali.
;
Skambinti Brigitai arba \
Dainiui, tel. 773-735-5712. '

h/

KEPYKLA IR DELIKATESAI

HELPWANTED
Banquet waitresses/waiters
Condesa del Mar, 12220 S.
Cicero
Alsip, IL. Apply in person

—

Reikalingos moteriškų
rūbų siuvėjospagalbininkės.
g
Tel. 708-557-5830. S

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 630-964-5898.
HelpWanted
F.xpenenced esthetician, busy
Naperville salon/SPA. Great working environment. Guarantee. Ben
efits. High retail commision. TeL
630-355-9700.
«wo
Reikalingi darbininkai valymo
darbams Floridoje. Darbas
naktinis.
Skambinti
tel.
Floridoje 1-863-676-1634;
Čikagoje l-773-582-9SS4. i w M M |

43 m. psichologė ieško
darbo su grįžimą namo
kasdien.
•
Tel. 708-499-6836. 1
Reikalingas vairuotojas,
turintis profesionalo teises,
šiek tiek kalbnatis angliškai.
Tel. 773-294-7153;
630-910-7581.

garantuotai ir s ą ž i n i n g a i .
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AiTOMGeiJO.NAjyiaSvgkAlSsT
IR G Y V Y B E S DRAUDIMAS.
Agantas Ftank Zapois ir Otf. Mgr. Auksė
S Kane kaba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3 2 0 8 1 / 2 tteatOSth Street

BAKE

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings*,
"soffits". "decks". "gutters*. plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
tel.

630-241-1912.,

G X . QaaUry Body S h o p
Automobiliai
Remontuojame, patekusį į
avariją atstatome, dažome ir
poliruojame,
taip pat parduodame
1997 D o d g e N e o n $3995.
Reikalingas darbininkas.
Skambinti 8 1 5 - 7 2 3 - 7 6 5 0 .

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl.
$355 į mėn. + „security"

TeL 773-778-1451
CaregiTers needed — 24 bour live in,
work 12 days and off two days Most
jobs in southern Wisconsm and northem Illinois. Required: mušt speak Eng
lish, expęrience, references, driver s
ucense. Ptease call: Hone Healttacare
IatemaiiMial, 1-242-763-2415. Eam
$85 to $ 150 per day. Need someone for
a ųuadrupleeic (Male-legal). Need 3
women for Altzheimer patiem. Will interview on Wednesday.
Ieškomi d a r b i n i n k a i v a l y m o
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. S k a m 
binti po 6 T.T„ teL 708-652-2110.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom

350 N. Oaric, Chicago, D 60610
TeL 312-644-7790
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

namų

ruošos

darbininkėms. Galima

panionėms

gyventi

kartu arba

ir

atvykt

į darbą ir

išvykti. Kreiptis:

to LITHUANIA
$0.21

STASYS'

pw/mln

ALL CARE
Employment Ageney
Tel. 773-736-7900
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

Qt»ttralaatothana«ofr^world-a«r/do^a«ytime.

Fcrh^mMOioncattLongDiftgncePott

sssi&tm
i-fm-4i9-nufi
2000 m. vasarą visi Keliai veda į
VILNIŲ
* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir
kitomis oro linijomis iš:
New York
Chicago
Florida
Cleveland
Detroit
Boston
Los Angeles ir kitų miestų
* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą
Prašykite mūsų lankstinuko!

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

2348 W 69th Street
Tel.: 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; s e k m d . ,
uždaryta. Antrad. ir frečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998
Perkate antomobflf?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot j JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst a i vairo Šiandien!
(630V234-8222

RE/*AX
REM.T0RS
VKjjTvmmm
mmumvs-im
rtea amt tmma
RIMAS L.STANKUS
»Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• P e r k a m e ir parduodame namus

Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento,, .phimbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Lkensed, insored, bonded"
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.

100 iki 135 svečių

Violeta Pakalniškienė

kartu. Tel. 7 7 3 - 8 4 7 - 2 9 4 3 .

vaikus, senukus; gali gyventi

35 iki 40 svečių

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

GREIT PARDUODA

Turiu Č i k a g o s miesto leidimą.

AMBOt C O N S 1 H U 0 1 0 N Co.

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas)
8015W.79Sl.Ju8tk»,IL

P ^ ^ V "įHifl - tinka įvairiom! progoms

45 m. m o t e r i s i e š k o d a r b o .
Gali prižiūrėti senelius, vaikus
arba ligonius ir gyventi kartu.
Turi darbo patirtį, v a i r u o j a
automobilj.TeL 6 3 0 - 9 6 4 - 5 8 9 8 .

PATAISYMAI

Dirbu u ž m i e s t y . Dirbu greitai,

i S.Beneta,

8 9 0 0 S O U H AftCHKJt R O A » , Wiux>ar S M H N K S , I L L & J O I S T E L 7 0 8 . 8 3 9 . 1 0 0 0

Lietuvių kalbos m o k y m o centras „GAUBLYS", įsikūręs Darien, IL,
tęsia moksleivių registraciją 2000-2001 mokslo metams. Priimami 518 metų vaikai ir jaunuoliai. Taip pat formuojamos suaugusiųjų
grupės, norintiems išmokti ar patobulinti lietuvių kalbą.
Registracija vyks gegužės 1 3 , 2 0 , 2 7 dienomis (šeštadieniais) '
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Kreiptis:
1025 BEL.AIR DRTVE,
DARIEN, IL, 60561.
Tel. 630-962-8892
Fax. 630-724-1674.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI -

Tai. (708) 4 2 4 8 6 5 4

Vešdonuo
1921 m.

Mylėk Lietuvą
mažą
Ir tautą, kuriai
priklausai.
Mokykis kalbą seną, kuria
skardena, brangiausius
vardus
vyturiai...

Vyras ieško d a r b o : prižiūrėti
senus žmones, vaikus, dirbti
įvairius ūkio ir statybos
darbus. Gali gyventi kartu. |
Tel. 773-843-0264.
-

OAILV

^

4 3 1 5 W . 6 3 r d St, C H I C A G O , I L 60629
773-735-3400
4738 W . 1 0 3 r d S T . , O A K L A W N , I L 6 0 4 5 3

B & D

IITHUANIAN WOHLD-WIDI

S K E L B I M A I

(773)581-8854

MCCKNT HNSKJIKANC» A < S B C ?

Mokytoja, legali JAV
gyventoja, ieško darbo, gali
prižiūrėti vaikus, vyr. amžiaus
žmones, atlikti namų ruoSą. Kartu
gyventi negali Turi ir vairuoja =
automobilį. Tel. 773-925-1476. ?,

Moteris ieško d a r b o . Turi
žalia kortelę. Gali prižiūrėti

y.ihoo com

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti i
Romui tel. 630-774-1025. S

Tai - Jūsų laikraštis

D R A U D I M O AGENTAI

Nebrangiai parduodama sodyba
-motelis Lietuvoje, Lazdijų apyl..
^aha Saulio ir Giedvardžio ežerų;

ChlCMju

U|. 77 J 788 8000
f. ix 77 J S86 5420
E m .n I

708-422-3922
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas. Greitas,
malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Į|U

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
l kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

ALVVAYS W I T H FLOVVERS!

*mi&^rm*

Mti^

POILSIS'

• Pensininkams nuolaida

Mew V U o o
V2932S.LaGi
Fktk,aL<etM
70«-3«l-«a00
V«*ceMat:77S*54-7H0
Pacer: 70t-S9Z.2S73
Faz: 708-3il-9*18

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

Realmart ą m**.
Realty Group I n c
6 6 0 2 S. Pulaski Rd.
Chicago, I L 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bot. 773-585-61 «0 Pafcr 312-34M3S7
FaxT73-585-39»7

Acoent
HomoflndefB
9201 S. Cicero
Cefc Lawn. tKnois 60463
rsuanaat (708) 4234111
Voce Mat (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
H M . 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
(vairiu, nuosavybių pirkįrne ifj)afdavime
rrnaata Ir prtorniesOuoaa .

SALAMANCA
Voicemail

roįmmm
• P«^cr

773-2«a.34*4
CeUteL
630-440-5988
A U D R I U S MIKULIS
Sprendimai! Sprendimai!
Sprendimai!
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su
paskola? Jums profesionaliai patars ir
sąžiningai patarnaus
A U D R I U S MIKULIS
Perkraustome,
išvežame senus daiktus,
statybinių medžiagų atliekas ir
šiukšles į sąvartyną.
Tel. 630-964-5898 arba
mobilus 630-816-7114.
STASYS ŠAKINIS
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko.
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4612 S. Paulina, Chicago, IL.
Tel. 773-927-9107.
WlndowWatben Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt befluentin English.
LA. McMahoa Window WasUng.
TeL 880-820-6155.
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
IEŠKOME DARBININKO šių
metų sezonui, vyresnio amžiaus
(gal pensininko), kuris nebijo
dirbti lauke fizinio darbo. Turi
turėti visus legalius darbo
dokumentus (žalią kortele), taip
pat ir savo susisiekimo priemones
— mašiną. Uždarbis neblogas.
Skambinkite 708-458-0638 nuo
8ikl4:30p.p.
„»,
ATTENTION IMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Permanent Residence!
For free informatiofi call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in immigration to
Canada
www impiigration-service com

žmonių „Sočiai Security" nu»
meris yra naudojamas, kaip
JAV LB Krašto valdybos
visuotinis žmogaus tapatybės
Socialinių Reikalų Taryba
atpažinimo numeris. Nors
pradžioje „Sočiai Security" nu
Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštiene
meris buvo įvestas tik pensijų
2711 YVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
ir mokesčių tikslams, šiandien
TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
jis yra pagrindinis atpažinimo
numeris kariuomenėje, svei
katos draudimo įstaigose, uni
versitetuose, vairuotojų lei
TAPATYBĖS VAGYSTĖS
dimuose daugelyje valstijų ir
Paskutiniu laiku atsiranda JSocial Security" numeris. Per milijarduose kitų komercinių
vis daugiau žmonių, kurie ateinantį mėnesį profesorius reikalų.
nori pasipelnyti kitų uždirbtu ir jo žmona sužinojo, kad
Gudrus vagis gali pavogti
turtu — pinigais ir kitomis kažkas jų vardu nupirko dar jūsų „Sočiai Security" numerį,
gėrybėmis. Tokius žmones va keturias mašinas ir kitus 28 ne tik pavogdamas jūsų pini
diname vagimis. Vagys vagia brangius daiktus, už 113,000 ginę, bet paimdamas jūsų
viską: pinigus ir kitus vertin dol. Jų geras kredito vardas paštą iš pašto dėžutės, patik
gus daiktus. Jie gatvėje mums buvo sugadintas, po ilgų metų rindamas jūsų šiukšlių dėžę,
ištraukia piniginę, pagrobia garbingo gyvenimo, jie staiga kur jūs išmėtėte įvairius ne
rankinuką, įsilaužę į namus, pasidarė išeikvotojai ir suk reikalingus finansinius po
išneša viską, kas vertinga. čiai, nemoką savų skolų. Ir tai pierius, sąskaitas ir pan., arba
Gaila prarastų pinigų, praras atsitinka visiems, kurie tam skambindamas telefonu ir vie
to turto, bet daugiausia rū pa aukomis labai greitai au nokiu ar kitokiu būdu apsi
pesčio sudaro prarasti doku gančioms asmenybės vagys mesdamas, kad jam reikalin
mentai, kredito kortelės ir tėms.
gas jūsų „Soc. Sec." numeris.
pan. Praeina daug laiko ir ten
Pagal valstybės statistiką, Vagis, kurio draugas dirba ko
ka daug rūpintis, kol atgauni sakoma, kad kasmet asme kioje nors įstaigoje, gali gauti
kopijas prarastų dokumentų, nybės vagystės aukomis tam visą eilę JSoc. Sec." numerių.
sustabdai kredito kortelių vei pa mažiausiai 500,000 žmo JSoc. Sec." numerius galite in
kimą ir t.t.
nių. Blogiems žmonėms šios ternete pirkti už 20 dolerių.
Naujausia ir labiausiai plin rūšies vagystę padaryti labai Pasinaudodamas jūsų JSoc.
tanti Amerikoje vagystė yra lengva, nes mūsų daugumas Sec." numeriu, vagis išsiima
tapatybės — asmenybės va dokumentų numerių, kaip kredito kortelę jūsų vardu, pa
gystė. Kelių paskutinių metų JSocial Security", kredito kor prašo, kad sąskaitos būtų
bėgyje šios rūšies vagystės la telė, vairavimo teises, telefo siunčiamos kitu adresu negu
bai paplito ir vis plinta. Šios nas yra lyg raktai, kuriais ga jūsų, ir naudoja tą kortelę
rūšies vagystė nebuvo žinoma lima atrakinti įvairią informa daugybei pirkinių. Po poros
prieš dešimt metų, o šiandien ciją, kaip prieiti prie mūsų mėnesių kredito kortelės įstai
tūkstančiai žmonių nuo to pinigų ir turto. Pavyzdžiui, jei ga arba skolų išieškojimo
kenčia. Debra Brown, Califor- gu jūs išmetate jūsų credito įstaiga prašo jus užmokėti tą
nia senatorė, nori pravesti kortelės pranešimą ir kas nors skolą. Jums nereikia mokėti
naują įstatymą, apsaugojantį panaudoja kortelės numerį, skolą, kurią ne jūs padarėte,
žmones nuo šios rūšies va tas žmogus pasidaro Visos ar bet jūs turite pataisyti suga
kredito
kortelės dintą savo kredito rekordą.
gystės. Šiuo reikalu yra su kitos
sirūpinę įvairios vartotojų ap sąskaitos savininkas, išskyrus Tai reiškia, kad jūs turite ra
tai, kad jūs turėsite mokėti portuoti policijoje ir turėti po
saugos grupės.
sąskaitą
u i padarytus pirki licijos raportą, gauti vagies
Apsukriam vagiui reikia
padarytų pirkinių sąskaitų ko
nius,
o
ne
vagis.
gauti tik jūsų „Sočiai Security" numerį — ir jis atrakins
Asmenybės vagystė yra la pijas, ir, naudodami tuos visus
visą jūsų finansinę informa bai lengva — labai lengva raportus, ištaisyti jūsų kredito
ciją.
gauti jūsų „Sočiai Security" raportą, kurį turi kredito biu;
čia duodam tik vieną pa numerį, nes kiekvienas, jūsų ras. Kiekvienas toks žingsnis
vyzdį, kaip žmogus nukentėjo, dokumentas jį turi, kaip kre gali būti labai ilgas ir sunkusi
kai jo tapatybė buvo pavogta. dito kortelė, vairuotojo leidi Anksčiau minėto profesoriaus
1997 metais kovo mėn. karo mas ir t.t. O, turint JSoc. Sec." atveju, truko treji metai, kol
veteranui, universiteto profe numerį, galima „atrakinti" ir sutvarkė įvairius dokumen
soriui Maryland, paskambino sužinoti visus kitus jūsų fi tus, o advokatams turėjo su
mokėti 7,000 dolerių. Be to,
telefonu Nations Bank pa nansinius reikalus.
jiems
nebuvo duota paskola,
reigūnas ir paklausė, kodėl
Net ir labai atsargus žmo
kai
norėjo
statyti vasarnamį, o
profesorius nemoka 27,000 gus gali tapti asmenybės va
kai
jie
dėjo
naują šaldymo/
dol. skolos už Jeep Cherokee, gystės auka. Pvz., viena labai
šildymo
sistemą
savo namuo
kurį pirko pernai Dalias atsargi moteris restorane už
se,
turėjo
mokėti
grynais. Per
mieste, Texas valstijoj. Profe mokėjo už pietus kredito kor
tuos
trejus
metus
juos perse
sorius nustebo, bandė aiš tele. Po dvidešimt minučių pa
kiojo
įvairūs
verslininkai,
ku
kintis, ir sakė, kad jis nepir davėja panaudojo jos kredito
riems
jie
tariamai
„skolingi",
o
ko ir neturi jokio džipo, o Tex- kortelės numerį ir prakalbėjo
as valstijoje jis nebuvęs 30 50 dol. telefono seksualinio po jų namai buvo sekami, nes
norėjo sugauti juos važiuojant
metų. Tačiau tas buvo veltui, kalbio linijoje.
džipu. Tačiau galėjo būti blo
nes ant pirkimo sutarties
Ekspertai sako, jog didžiau giau, nes kitiems tokiu būdu
buvo jo vardas, pavardė ir jo sia problema yra tame, kad
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nukentėjusiems būna praras
tas darbas, atimamas vairuo
tojo leidimas ir pasodinami į
kalėjimą už nusikaltimus, pa
darytus vagių ju vardu. Viena
moteris, pavogus identitetą,
panaudojo pavogtą vardą gim
dyti kūdikį, kad jai nereikėtų
už ligoninę mokėti, ir, be to, ji
buvo nusikaltus, nenorėjo,
kad policija ją rastų.
Žmonėms, kurie nukenčia
nuo tokios vagystes yra labai
skaudu, ypač, kai jie mato,
kad nelabai kas rūpinasi
jiems padėti patyrus tokią
skaudžią vagystę. Policija daž
nai nenori kištis i šios rūšies
vagystes, nes galvoja, kad krau
tuvės ir bankai yra tie, kurie
nukenčia, bet ne eiliniai žmo
nės. O kreditoria. dažnai nu
rašo šias skolas kaip verslo
nuostolį, arba draudimo ben
drovės padengia prarastą
skolą, ir viskas pamirštama.
Daug apgavikų pagaunama
ir nubaudžiama. Daugiausia
pagauna JAV pašto inspekto
riai, kurie tikrina paštu pa
darytus nusikaltimus, arba
slaptosios policijos nusikalti
mų skyrius. Bet tik pernai
Amerikos Kongresas pripa
žino, kad tapatybes vagystė
yra federalinis nusikaltimas.
Tai padėjo įsteigti specialų
skyrių prie Federal Trade
Commission, kuris dabar pa
deda nukentėjusiems atgauti
savo gerą kredito vardą, ver
čia teisėsaugą bausti ir ieškoti
tos rūšies vagių valstybiniu
mastu. Vartotojų apsaugos ad
vokatai sako, kad tas gal ir
padės nukentėjusiems, bet ne
pakeičia pagrindines proble
mos, kuri, jų galvojimu, skati
na identiteto- vagystes, tai
Amerikos pramones noras iš
duoti kuo daugiau kredito
kortelių, gera|.; nepatikrinus
asmens kuriam,, kortelė iš
duodama, taipj^Mt ;.<įea jokios
apsaugos žmgiĄ. privačiai in
formacijai. Pr^aey Rights
Clearinghouse įstaiga CA
sako, kad pernai kredito įstai
gos Amerikoje išsiuntinėjo 3.5
milijardo „preapproved" kredi
to kortelių pasiūlų, visai nepa
tikrinę tų žmonių patikimu
mo. Ir, nepatikrinus žmonių
patikimumo, daug kredito
kortelių išduodama nusikaltė
liams.

sako, kad jie 1997 m. kas DRAUGAS, 2000 m. gegužės 6 d., šeštadienis
dieną gavo telefoninių skundų
20,000.
Nebent niekam ir niekada
Tu man buvai kaip ryto gėlei
neduodate jokios informacijos
Dangaus palaiminta rasa.
apie save, yra sunku apsisau
Tu nuėjai — ir vyturėliai
goti nuo identiteto vagystės.
Pravirko lyg nakties šešėliai,
Bet jūs galite sumažinti ga
Pravirko ir gamta visa.
limybę tapti auka. Čia keletas
perspėjimų:
Tu man buvai jaunystės metuos
Niekada nenešiokite JSoc.
Šviesiausia iemės dovana.
Sec." kortelės, ar numerio,
Tu kaip akmuo brangus ir retas
užrašyto užrašų knygutėje, ar
Tu man daina, kurią suprato
ant jūsų čekių. Saugokite savo
Širdis širdies neklausdama.
JSoc. Sec." numerį jo neduo
B. Brazdžionis
kite niekam. Jei reikia, duo
kite JSoc. Sec." numerį tik
toms įstaigoms, kuriomis jūs
pasitikite ir žinote.
Būkite atsargūs, kai išme
tate dokumentus. Geriausia
mirties metinėse, gegužės 14-15 dienomis, už Jo vėlę
juos sukarpyti.
bus atnašaujamos šv. Mišios Marijos Nekalto
Sustabdykite kredito ben
Prasidėjimo vienuolyno koplyčioje, Putnam, CT;
droves, kad jos neparduotų
Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, Kennebunkport,
jūsų vardo ir informacijos. Tai
ME; Lietuvoje — Kaune, Kuršėnuose, Telšių kunigų
galite padaryti, paskambinę
seminarijoje.
kredito biurui nemokamu tele
fonu 888/567-8688.
Artimuosius, draugus ir Velionį pažinojusius prašome
Nerašykite savo informaci
a.a. Vytautą prisiminti nors trumpa maldele.
jos Internete.
Vyro ir Tėvo netektyje —
Patikrinkite savo kredito is
toriją bent kartą metuose.
Izabelė, Simas, Antanina

A. t A.
VYTAUTO ŽMUIDZINO

Ir svarbiausia

Kongresui pateikti
keli
įstatymų projektai, kuriais
norima sustabdyti indentiteto
vagystes. Vienas svarbesnių
yra, kad įvairūs prekybininkai
neturėtų teisė? reikalauti pir
kėjo JSoc. Sec. numerio ir jo
atiduoti kam nors kitam be
žmogaus pasirašyto sutikimo.
Taip pat yra pasiūlytas įsta
tymo projektas, kad kredito
įstaigos negalėtų pardavinėti
žmonių sąrašų su įvairia in
formacija. Kredito bendrovės,
pardavinėdamos tokius sąra
šus, per metus padaro milijo
nus dolerių.
Kaip plačia: yra paplitusi
identiteto vagystė, sunku pa
tikrinti. Tik viena kredito
įstaiga — Trans Union —

Tikrinkite banko ir kredito
įstaigos pranešimus labai ati
džiai. Jeigu tapote identiteto
vagystės auka, kreipkitės ir
ieškokite pagalbos šiose įstai
gose: pranešti identiteto va
gystę ir gauti pagalbos at
statyti gerą kredito istoriją,
kreipkitės: Federal Trade
Commission, Consumer Response Center, 600 Pennsylvania Ave. N. W. Washington
D.C. 20580 arba skambinkite
877/382-4357;
pranešti indentiteto vagystę,
gauti kredito istoriją (nu
kentėjusiems tai duodama vel
tui) ir ją ištaisyti: Trans
Union, Fraud Virtim Assistance Department, P.O. Box
6790 Fullerton CA 92834 telef. 800/680-7289. Equifax
P.O. Box 740241, Atlanta GA.
30374-0241. Telef. 800/5256285. Experian, P.O. Box
1017, Allen, Texas 75013. Te
lef. 800/301-7195.
Teisėsaugos pagalbą gauti:
US Postai Inspection Service,
U.S. Secret Service arba poli
cija telefonu numerius rasite
telefonų knygoje.
Įvairią vartotojams reika
lingą informaciją gausite: Privacy Rights Clearinghouse,
1717 Kettner Ave. Suite 105,
San Diego, CA., 92101.
Būkite atsargūs, laikykite
savo įvairius dokumentus sau
giai, niekam telefonu neduo
kite jokios informacijos, o jei
atsitiks nelaimė, ir tapsite
auka indentiteto vagystei, tuo
jau pat ieškokite pagalbos.
Naudotasi įvairia spauda.
• Kaišiadorys. Kovo 27-28
d. į seminarą apmąstyti Kry
žiaus kelią rinkosi vyskupijos
tikybos mokytojai. Seminarą
vedė viešnia iš Vokietijos se
suo Myrta.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.TA.
MARIJA ŠEŠTOKIENĖ
Liūdnai prabėgo metai, nuo tavo skaudaus atsiskyrimo
su mumis Negalime pamiršti Tavo paskutinių 8
mėnesių sielos ir kūno kančių, atskirtai, izoliuotai nuo
mūsų ir draugų.
Minint tą Nkausmingą mirties sukaktį, šv. Mišios bus
aukojamos gegužės 11 d. 8 vai. ryto pas Tėvus Jėzuitus
Čikagoje. Maloniai prašome draugus ir pažįstamus, o
ypač Los Angeles Lietuvos Dukteris prisiminti a.a.
Mariją savo maldose, nes ji buvo šio skyriaus steigėja
ir rėmėja
Ilsėkis Ramybėje, teta Mara, Aukščiausiojo globoje!
Elena ir Vytautas Kvedarai ir dukros
Virginija ir J u l i t a su šeimomis.
Savannah.GA

v

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

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908)
G E R A L D F. DAIMID
4330 S o . Calif o r n i a
10727 S. Pulaski R d .
5 9 4 8 S. A r c h e r Ave.

5200W.95St.
O a k L a w n , IL

ALL PHONES

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL

1-773-523-0440
PROVIDING SERVICE
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS
CLOSE TO HOME

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

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2S4S
NATIONWTDE TOLL FREE (nemokamas) TeL 1-SO0-9S4-7600

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

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

»
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DRAUGAS, 2000 m. gegužės 6 d., šeštadienis

ŠIĄ VASARĄ VYKSTANTIEMS l LIETUVĄ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
„Draugo" dienraščio tra
dicinis neeilinis koncertas
įvyks spalio 8 d., sekmadienį,
Mother McAuley gimnazijos
auditorijoje. Koncertą atliks
solistė Irena Milkevičiūtė ir
Mindaugas Žemaitis.
Visi kviečiami atsilankyti į
Pietvakarių apylinkių orga
nizavimo projekto suvažiavi
mą, vyksiantį šeštadienį, ge
gužės 6 d., 10 vai. ryto Maria
aukštesniosios mokyklos sa
lėje (6727 S. California). Šioje
organizacijoje aktyviai veikia
ir mūsų lietuvių parapija, Švč.
M. Marijos Gimimo parapija
Marąuette Parke.
Gegužinės pamaldos Pal.
J. Matulaičio bažnyčioje šiais
metais vyks pirmadieniais ir
antradieniais 7 val.v.
Gegužės 19 d., penktadie
nį, Jaunimo centro kavinėje
įvyks tradicinė Poezijos diena.
Ši Poezijos diena bus skirta
poetui Juozui Erlizkui, Kotry
nai Grigaityt^i ir poetui-partizanui Broniui Krivickui.
Rengia — JAV LB Kultūros
taryba.
Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 10 d.
2 vai. p.p. bus ne eilinė popie
tės programa, o džiugi pavasa
rio šventė. Lietuvių operos
valdybos pirmininko Vaclovo
Momkaus pakviesti atsilankys
„Traviatos" operos solistai —
tenorai: Kęstutis Alčauskis ir
Audrius Rubežius. Turėsime
progos susipažinti ir pasigė
rėti jų dainavimu. Nepraleis
kite progos, atvykite ir pa
kvieskite savo draugus, ku
riems nebuvo progos operos
pasiklausyti. Bus ir bendri
pietūs.
Baltininko Vlado Vyeikio
pagerbimas ir jo darbų paro
da rengiama gegužės 12 d.,
penktadienį, 7:30 vai. v. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Viktoras Jašinskas atida
rymo metu paskaitys ištraukų
iš V. Vijeikio knygos „Geriau
juoktis negu verkti".
JAV LB Kultūros taryba
praneša apie organizuojamą
teatro festivalį, kuris įvyks
lapkričio 23-26 d. Jaunimo
centre. Festivalyje dalyvaus
Los Angeles Dramos sam
būris, Čikagos „Žaltvykslė",
Toronto „Aitvaras" ir Hamilto
no „Aukuras*. Festivalio komi
tetui sutiko pirmininkauti
Leonas Narbutis.
Pooperiniame
solistų
koncerte gegužės 14 d. 3
vai. Jaunimo centre Gintė
Cepinskaitė akompanuos vi
siems solistams: S. Stonytei,
A. Rubežiui, A. Bigenytei, K.
Alčauskiui ir N. Penikaitei.
Skambės klasikų bei lietuvių
kompozitorių soliniai kūriniai
ir duetai.
Cicero Šv. Antano parapi
jos mažoje salėje gegužės 14
ir 21 dienomis nuo 8 vai. r. iki
9 vai. r. ir nuo 10 vai. r. iki 12
vai. vyks JAV LB XVI tarybos
narių ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimo atstovų
rinkimai. LB Cicero apylinkės
valdyba ragina visus lietuvius
balsavimuose gausiai dalyvau
ti, tuo parodysime, kad mums
rūpi išlikti veikliais lietuviais
mūsų išeivijoje. Taip pat bus
renkami parašai, kad būtų su
teikta amnestija be legalių
Amerikos dokumentų gyve
nantiems imigrantams.
Ar nenorėtumėte sužino
ti, kokį meną dabar kuria Pa
ryžiuje, Milane ir Londone?
Šiuolaikinio meno paroda
„Art Chicago 2000", kurioje
bus eksponuojami darbai iš
įvairiausių pasaulio galerijų,
vyks gegužės 12-15 d. Navy
Pier, Čikagoje. Informacija tel.
312-587-3300 arba Internete:
.artchicago.com

•

Muzikas Faustas Strolia
su savo jauniausiais šeimos
nariais atliks Motinos dienai
pritaikytą programą per Mo
tinos dienos pietus, pavadin
tus „Mama tau". Jie ruošia
mi gegužės 14 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Skaniai ir sočiai vi
sus pavaišins Aldona Šoliūnienė. Reikia užsisakyti stalus ar
vietas paskambinus tel. 630271-9136. Pietus ruošia Pal. J.
Matulaičio misijos renginių
komitetas.
JJB. Dičpinigaitis, M.D.,
Woodhaven, NY, kartu su
„Draugo" prenumerata at
siuntė 100 dol. auką. Ačiū!
APIE „TRAVIATĄ" —
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE '
Gegužės 7 d. Čikagos Lietu
vių operos rengiama „Travia
tos" premjera neliko be atgar
sio ir amerikiečių spaudoje.
„The Life" laikraštis, kuris
rašo apie Čikagos vakarinius
priemiesčius — Cicero, Berwyn, Forest View ir Stickney,
gegužės 5 d. spausdina ilgoką
rašinį apie šį neeilinį lietuviš
ko gyvenimo įvykį.
Laikraščio redakcijos štabo
nario Jim Harris paruoštame
straipsnyje pateikiame nema
žai informacinių žinių apie Či
kagos Lietuvių operą, „Travia
tos" veikalą ir kt. Akcentuoja
mas šio renginio profesionalu
mas, cituojami Lietuvių ope
ros prezidento Vaclovo Mom
kaus, o taip pat ir Morton
gimnaziją baigusio dirigento
Alvydo Vasaičio pasisakymai.
V.Momkaus žodžiais teigia
ma, jog „Traviatos" pastatymo
išlaidos siekia 105,000 dole
rių, iš kurių 47,000 dol. moka
mi profesionaliems orkestro
muzikantams.
Išskirtinai minima vienin
telė orkestro lietuvių kilmės
narė — smuikininkė Linda
Veleckytė, kuri „užaugo" kar
tu su šios operos pastatymais.
Teigiama, jog jos pirmosios
matytos operos kaip tik ir bu
vo Lietuvių operos rengtosios.
Straipsnis yra iliustruotas
1966 metų Lietuvos operos pa
statytos „Traviatos" nuotrau
ka. Be to, stambesnėmis rai
dėmis išryškintas ir pabrauk
tas dirigento Alvydo Vasaičio
pasisakymas: „Bet kurią operą
pamatyti norinčiam žmogui ši
yra labiausiai tinkama".
E.Šulaitis
ORGANINĖS CHEMIJOS
KONFERENCIJA
VILNIUJE
Padėti Lietuvos organinės
chemijos išsivystymui, išeivi
jos lietuviai chemikai Jonas
Vytautas Dunčia (Dupont),
Viktoras Sniečkus (Queens
universitetas), estas Jaan Peš
ti (Dupont) kartu *u Eugeni
jum Butkum (Vilniaus univer
sitetas) suorganizavo puikų
chemijos simpoziumą Vilniuje,
kuris vyks birželio 26-29 d. ir
vadinasi „Balticum Organicum Syntheticum". Pagrindi
niai pranešėjai yra žinomi
mokslininkai kaip kad Albert
Eschenmoser ir Edvrin Vedejs
iš Amerikos, Romas Kazlaus
kas iš Kanados ir kt. Prane
šimą padarys Vilniaus univer
siteto profesorius Eugenijus
Butkus. Matome kelis svar
bius pranešimus medicinos
chemijoje. Tai, beje, Amerikos
cheminės draugijos medalisto
Dunčios nuopelnas. Pasaulinė
mokslinė spauda praneša apie
šį simpoziumą. Susidarė dide
lės išlaidos, ypač norint su
kviesti žymius chemikus ir
vietinius mokslininkus. Reikia
siųsti aukas šiuo adresu: Prof.
V. Sniečkus, Department of
Chemistry, Queens University, Kingston, Ontario K7L
3N6.
Saulius Simoliūnas

»

Čikagos lietuviai apie Lietuvą norėjo išgirsti iš p;n
ministras Algirdas Saudargas, Indre Tijūr.elienė ir d

lupų i< kaire.s: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
Virus Kisielius.
Nuotr E. Šulaičio

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTRAS SUSITIKO SU LIITUVIAIS
Mūsų tautiečiai gyvai domi
si ir sielojasi viskuo, kas su
sieta su Lietuvos užsienio bei
vidaus politika. Dabartiniai
ekonominiai bei kiti sunku
mai, kamuojantys lietuvių
tautą, randa rimtą atgarsį
mūsų tautiečių tarpe, todėl
čikagiečiai ir apylinkių lietu
viai gan gausiai rinkosi susi
tikti, pasikalbėti, išklausyti
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro
Algirdo
Saudargo,
trumpam atvykusio į Čikagą.
Buvo malonu, kad ministras
tarp Teitų susitikimų su
įtakingais šio miesto asmeni
mis bei organizacijomis atrado
valandėlę laiko pabūti su sa
vaisiais.
Susitikimas suruoštas Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro salėje", dalyvau
jant ir šio muziejaus šei
mininkui Stanley Balzekui,
Jn, kuris neseniai buvo pas
kirtas Lietuvos garbės konsu
lu Palm Beach, Floridoje. Kon
sulato patalpų atidarymas
įvyko š.m. kovo 19 d. Tarp
kitų svečių, dalyvavo ir Lietu
vos ambasadorius Vašingtone
Stasys Sakalauskas, Lietuvos
gen. konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, kartu su gen.
garbės konsulu Vaclovu Klei
za, bei garbės konsule iš
Cleveland, OH, Ingrida Bub
lienė, atvykusi dalyvauti ryto
jaus vakare — šeštadienį —
Pasaulio lietuvių centre ruo
šiamame „Vienos valso" poky
lyje (ji buvo to pokylio garbės
pirmininkė).
Pradėjęs susitikimą trumpu
žodžiu, konsulas G. Apuokas
pakvietė ministrą A. Sau
dargą pakalbėti apie dabarti
nę Lietuvos padėtį.
Ministras galbūt iš esmės
nepasakė didelių naujienų,
bet jo pateikta Lietuvos

užsienio politikos ir kasdie
nybės apžvalga buvo nuoširdi,
išsami ir optimistiška. Nepai
sant tamsių pranašysčių ir kai
kurių gyvento ų sluoksnių ne
pasitenkinime, ypač kurstomo
kairiųjų, kuni-ms tas nepasi
tenkinimas šąli užtikrinti
laimėjimą busimuose Seimo
rinkimuose, per dešimt neprikiausomyb-.-s metų Lietuva
vis tik yra daig pasiekusi, at
likusi svarbiu darbų. Neleng
va yra pereit iš sovietinės į
demokratinę sistemą, nes
viską iš pagrirdų reikia keisti.
Jeigu valstyoės nespaustų
lėšų stoka, v;si darbai eitų
daug greičiai, tačiau pinigų
labai trūksta Lietuva deda
daug pastang. įstoti į Europos
Sąjungą,
knieti
narystę
NATO ir taif pat būti priimta
į Pasaulinę verslo organiza
ciją. Tai aticarytų rinkas jos

Algirdas Sa

argas šnekasi su žurnaliste Zuzana .Juškevičiene
Nuotr K. Šulaičio

„NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI" NR. 3
Laiške redaktoriui Seimo
pirmininkas kalba apie nepri
klausomos Lietuvos dešimt
metį. Primena gerus ir blogus
Lietuvos veiksmus. Taip pat
pareiškia, kad gali būti sus
tabdytas Lietuvos veržimasis į
NATO.
Kun. Roberto Grigo „Dieno
raštis" — vienas įdomesnių
rašinių, ypač apie Vasario 16tos „klaidą" f?) su ordinais
prezidentūroje. Tai antras
(pirmas vysk. Tamkevičius).
kuris stojo vienuoles Nijolės
Sadūnaitės pusėje. Alfonsas
Andriuškevičius „Nacionalines
premijos ir lietuvių dailė". Ar
negalima rašyti užuot „nacio
nalinės" — tautinės? Kęstutis
K. Girnius „Riteris sans peur,
sans reproche" taip pat pami
ni Vasario 16-tos apdovanoji
mus ir aiškina apie lietuvių
kolaborantų neva patriotiškus
pasireiškimus, pvz., pasidi

džiavimą ../ ilgirio" futbolistais, laimėj u iais prieš Mask
vos komandų
Religijotyr linkas Gintaras
Beresnevk;.. „Dis Iuventibus" rašo apie lietuvių religinę
savimone X:iI-XTV amžiuje.
(Tai pirma.- . iomus straipsnis,
aiškinąs m ,<ų protėvių ant
gamtinio t:- jimo reiškinius).
..Voverė her:.ieneutimame ra
te'' — menotyrininkė Jūrate
MarkevičH: • kalba apie Lie
tuvos paveldo apsaugos bedas.
Poezijos skyrisfE Kazio Bradūno ketu--; -įlėraščiai.
Apie krikščionybę Lietuvos
mene kalbasi: Rūta Tumėnai
te. Romualdas Budrys. Rūta
Janoniene ir Saulius Drazdauskas. Petras Plumpa —
•Apie bažnytinę nuosavybę ir
įstatymų juokdarystę". Auto
rius aiškina, kaip bolševikų
laikais pagrobtas bažnytinis
turtas negražinamas iki šiol.

t

prekėms bei gaminiams visose
Vakarų Europos ir Amerikos
rinkose. Kol tas įvyks, ekspor
tas suvaržytas kvotomis, ku
rias peržengus, reikia mokėti
labai aukštus tarifus. Tas
iškelia gaminių kainas ir
užsienyje jų perkamumas
nukenčia. Lietuva nelabai
veržiasi į Rusijos rinkas, nes
nori orientuotis į Vakarus. Be
to, šiuo metu Rusija taip pat
skęsta ekonominėse bėdose,
todėl tose rinkose paklausa la
bai šykšti.
Ministrui pabaigus kalbėti,
pasipylė klausimai. Jis sten
gėsi paaiškinti, atsakyti, kad
klausėjai jaustųsi patenkinti.
Verta pasididžiuoti ir publika
— klausimai nebuvo „iš tuščio
į kiaurą pilstymas" — buvo
aišku, kad žmonės gerai susi
pažinę su Lietuvos reikalais.
Publikoje nebuvo jaučiama
priešiško nusistatymo, todėl ir
klausimai aidėjo susirūpini
mu, ne priekabėmis. A.T.B.

Panašų straipsnį pateikia Ire
na Vaišvilaitė „Ar Vilniaus ka
tedra yra Lietuvos, ar tik ka
talikų turtas?" Kita tema taip
pat artima — „Dar keli pusla
piai bažnytinio meno istori
jai". — Giedrė Jankevičiūtė.
Irena Vaišvilaitė nagrinėja
politinių korektiškumų ir isto
rijos, ir tapatybės temas. Ainė
Ramonaitė „Lietuvos politinė
sistema praranda karkasą".
Nustebau, pamatęs naują anglicizmą. Deja, žurnale jų ne
trūksta. „Europa atėjo" — ra
šo Egidijus Vareikis. Tai nesi
baigiančių šia tema straipsnių
kolonos. Autorius tvirtina,
kad Lietuva, įsijungusi Euro
pon, nepraras suverenumo,
nes to neprarado nei viena Eu
ropos valstybė. Čia autorius
prašauna pro šalį, nes Austri
jos pavyzdys nugąsdino dau
gelį. Pagal Amerikos, Anglijos
ir Šveicarijos žymius žurna
listus, Europos Sąjunga išsi
kasė sau gilią duobę.
Henrikas Kudreikis

Kaip ir kiekvienais metais,
taip ir šįmet Lietuvoje bus
nemažai festivalių. Planuojan
tiems šią vasarą lankytis Lie
tuvoje verta su šiuo tvarka
raščiu susipažinti
Baltijos Cello savaitė —
kovo 3 d. iki 7 dienos Vilniaus
filharmonijos salėje. Vadovas
Dovidas Geringas.
Kauno džiazo festivalis —
balandžio 27 d. iki 30 d. Kau
ne, vadovas Jonas Jučas. Tarp
tautinis džiazo festivalis vyks
ta kas metais nuo 1991 m.
Tarptautinis liaudies fes
tivalis „Skamba, skamba
kankliai" vadovė Eglė Plioplienė. Pirmasis toks festivalis
įvyko Vilniuje 1973 m. Pra
džia gegužės 26 d. iki 28 d.
Vilniuje.
Pažaislio muzikos festi
valis — birželio 1 d. iki rug
pjūčio 31 d. Festivalio admi
nistratorius Justinas Krėpšta,
muzikinis direktorius prof. Pet
ras Bingelis. Pirmas Pažais
lio festivalis įvyko 1996 m.
VII Klaipėdos džiazo fes
tivalis — birželio 2, 3, 4 die
nomis, Klaipėdoje. Festivalio
direktorius Vytautas Grubliauskas.
Vilniaus festivalis — bir
želio 4 iki liepos 4 d. festivalio
direktorius Gintautas Kėvišą.
Šv. Kristaforo vasaros
muzikos festivalis — bir
želio 4 d. iki liepos 4 d. Festi
valio direktorius Donatas Kat
kus.
4-tas tarptautinis Tomo
Manno festivalis — liepos 14

SkisIbBmial
• Labdaros koncertas
„Šypsenėlė" b u s sekmadieni, gegužės 28 d., 3:00 vai.
p.p. Jaunimo centre. Prog
ramoje trylikmetė N e r i n g a
Nekraiiūtė, Marijampolės „O
Ha Ha" choro vadovė Laima
Lapkauskaitė, Dalios Ged
vilienės vadovaujams Jaunimo
centro vaikų choras „Lakš
tutė". Bilietai ii anksto gau
nami „Seklyčioje". Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis.
• Nakvynė ir pusryčiai
pačiame Vilniaus senamies
čio centre. Už parą $25 vie
nam žmogui, $30 dviem. Rita
Strigienė, Latako V i - 2 2 ,
Vilnius. teL 011-370-2-62-9849.
• Automobilio, namu ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. Tel. 708-4223455.
• Priei užsisakydami
paminklą aplankykite 8t.
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. TeL 773233-6335.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• L i u d o s ir S e v e r i n o
Krutuliu, Darien, IL, 50 metų
sukaties proga „Saulutei",
Lietuvos vaikų globos būreliui,
aukojo Ada ir Domas Misiuliai
$100; Dana ir Viktoras Kochanauskai $100; Zigmas Dai
lidė $100; Kęstutis Dailidė
$100; Janina ir Ramojus Mozoliauskai $50; Bronė Valavičius
$50; Margaret Deboni $60.
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja už
$500 auką padėti vargingai
gyvenantiems vaikučiams Lie
tuvoje ir sveikina p.p. Krutulius
džiugios sukakties proga.

d. iki 22 d. Nidoj. Direktorė
Vilija Jonušienė.
Trakų festivalis — liepos
15 d. iki rugpjūčio 20 d. Tra
kuose. Trakų festivalio pra
džia 1998 m. Festivalio globė
jas Valdas Adamkus, Lietuvos
Respublikos prezidentas.
Nakties serenados — liąpos 26 d. iki rugpjūčio 6 d.,
Palangoje. Festivalio direkto
rius prof. Saulius Sondeckis.
Festivalio pradžia 1971 m.
Jūros šventė — liepos 28
,d. iki 30 d., Klaipėdoje. Pirma
sis Juros festivalis įvyko 1934
m. Atgaivintas 1994 m. Šven
tės garbės svečias būna Lietu
vos respublikos prezidentas.
Organizatorius — Klaipėdos
Kultūros departamentas.
Gyvosios
archeologijos
dienos Kernavėje — Liepos
6 d. iki 8 d., Kernavėje. Pirmo
ji šventė įvyko 1999 m. Direk
torius Saulius Vadišis.
Kamerinės muzikos fes
tivalis — Kuršių nerija —
rugpjūčio 1 d. iki 12 d. Muzi
kos direktorius prof. Algirdas
Vizgirda.
Muzikinis rugpjūtis pajū
ryje — Trečias operečių ir
simfoninės muzikos festivalis
rugpjūčio 1 d. iki 22 d., Klai
pėdoj, Palangoj, Nidoj ir Juod
krantėj. Muzikos direktorius
ir organizatorius yra Stasys
Domarkas.
Sostinės dienos Vilniuje
2000 metais — rugsėjo 8 d.
iki 24 d. Pats didžiausias kul
tūrinis įvykis sostinėje 2000
m.
Marija Reinienė
• P a r d u o d u Lietuviu
enciklopediją, Br. Kviklio
„Mūsų Lietuva", V. Kudirkos,
V. Krėvės, Putino raštus ir daug
kitų knygų bei rašomąją
mašinėlę su lietuvišku raidynu.
TeL 708-430-0469.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos \ amerikietiškają NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
ADVOKATAS
OHTAItAS P. ČEPtNAS
M36SJ>ul«URd.,a*a0*ILfiO629

TeL 773-562-4500
Valandos pagal auatanmą
Civilinės ir krnninahDės bylos
6M7&KedaieA
Chieago.IL
TeL 773-776-8700
TellfrMMhr.
Darbo vai. nno 9 v.r. iki 5 v.v.
9 T J udlr.p.p.

ADVOKATAS
Vytasis lietuvninkas
4688W.6SStnat
Chicago, IL 60629
(Skanai gatvaa ano JJraugo")
TaLTTMt+siat.
TaL S M M s m Laasaft, IL
• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms Šeimoms ir studentams
Lietuvoje. Aukojo: Aldona ir
Ramojus Vaitys $80; Allstate
Insurance (Mark Havlic) $15;
Mutual federal Savings $50;
Ahvays with Flowera $26;anoni minia i $1,000; Nijolė Kersnauskaitė $20; Lietuvių fondas
$100; dr. Domas Lapkus $25.
Labai ačiū! „Saulutė", 419
Weidner R^L, Buffalo Grove,
IL 60086. TeL 947.537.7949.
Tas ID* 98-3003339.
• BALTIC MONUMENT8,
1108 Amber Drive, Lement, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus.

