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Vilniaus konferencijoje — 
raginimai plėsti NATO 

Popiežius dėkojo gyvybės Tėvui 
už galimybę liudyti jo meilę 

Valstybės kandidatės 
pasiruošusius naryste i 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — Devynių valstybių-
kandidačių į NATO užsienio 
reikalų ministrai ir vicemi
nistrai kreipėsi į NATO są
jungininkus, ragindami pa
kviesti jų valstybes į sąjungą 
kitame NATO viršūnių susiti
kime 2002 metais. 

„Esame pasiruošę ne tik pri
siimti NATO narystės įsipa
reigojimus i r naštą, bet jau 
dabar deriname mūsų gyny
bines struktūras ir politiką su 
sąjunga bei prisidedame prie 
NATO politinių ir karinių 
veiksmų", sakoma penkta
dienį Vilniuje vykusioje konfe
rencijoje priimtame bendrame 
devynių valstybių pareiškime, 
kurį pasirašė Lietuvos, Slo
vėnijos, Latvijos, Estijos, Slo
vakijos, Rumunijos, Bulgarijos 
užsienio reikalų ministrai bei 
Albanijos ir Makedonijos už
sienio reikalų viceministrai. 

Pareiškime pažymima, kad 
valstybės-kandidatės yra pa
siryžę imtis praktinių ir politi
nių veiksmų toliau gerinti 
savo valstybių konkrečius kva
lifikacinius gebėjimus, įskai
tant Narystės veiksmų plano 
įgyvendinimą. 

„Pripažindami, kad kiekvie
na valstybė turėtų būti ver
tinama pagal nuopelnus, ti
kime, kad kiekvienos demo
kratinės valstybės integracija 
bus visų mūsų sėkmė, o visų 
mūsų valstybių integracija — 
Europos ir NATO laimėjimas", 
sakoma pareiškime. 

Dokumente sveikinamas 
NATO viršūnių Vašingtone 
įsipareigojimas, kad transat
lantinis ryšys ir ateityje išliks 
ne mažiau svarbus nei praei
tyje, ir kad, kai Europa ir JAV 
nuspręs veikti išvien, jos pasi
rinks NATO. Pareiškimo auto
riai taip pat pasveikino Euro-

Kandidatas į JAV 
prezidentus 
pasveikino 

konferenciją 
Austin, TX-Vilnius, gegu

žės 19 d. (BNS) — Texas val
stijos gubernatorius, Respubli
konų partijos kandidatas JAV 
prezidento rinkimuose George 
W. Bush laiške Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui teigia, 
kad NATO plėtra turi tęstis. 

„Tikiu, kad NATO plėtra 
turi tęstis, apimdama kitas 
valstybes, kurios pripažįsta 
demokratines vertybes, pliu
ralistines politines sistemas ir 
laisvosios rinkos ekonomikas", 
sakoma laiške. 

J. Bush pasveikino devynių 
kandidačių į NATO atstovus, 
kurie atvyko į konferenciją 
Vilniuje aptarti NATO atei
ties vaidmens Europoje. „JAV 
saugumas yra neatskiriamas 
nuo Europos saugumo, ir stip
ri NATO yra taikos pagrin
das", sakoma G. Bush laiške. 

Anot Texas gubernatoriaus, 
Amerika nori, kad Europos 
naujosios demokratines val
stybės siektų visiškos integra
cijos į transatlantinės ben
druomenės ekonomines, poli
tines ir saugumo institucijas. 

G Bush taip pat atkreipė 
dėmesį Į tai, kad Europa turi 
būti sudominta Rusijos de
mokratijos ir pastovumo stip
rėjimu. Tačiau jis pabrėžė, jog 
Rusijai niekada nebus suteik
ta teisė stabdyti NATO plėtrų 

pos Sąjungos siekį ir ryžtą 
sukurti bendrąją Europos sau
gumo ir gynybos politiką, ati
tinkančią Europos lūkesčius 
bei stiprinančią transatlantinį 
ryšį ir teigia esą pasirengę 
dalyvauti šiame darbe. 

„Pripažįstame, kad NATO ir 
Europos Sąjunga yra du svar
biausi euroatlantinės bendri
jos ramsčiai ir mes privalome 
siekti narystės šiose instituci
jose, jei norime visaverčiai in
tegruoti mūsų demokratines 
valstybes į mus vienijančią 
bendriją", teigia devynių val
stybių atstovai. 

Pareiškimo autoriai pažymi 
esą pasiryžę prisidėti pr ie Eu
ropos Sąjungos pastangų bei 
dalyvauti NATO užduotyse. 

Vilniuje vykstanti konferen
cija „NATO vaidmuo. besi
keičiančioje Europos saugumo 
aplinkoje" yra pirmasis oficia
lus visų devynių valstybių 
kandidačių susitikimas. 

V. Adamkus paragino 
NATO vadovus plėsti 

sąjungą 
Narystė NATO padės įveikti 

netikrumą bei suvienys sąjun
gos narius įveikti 21-ojo 
amžiaus iššūkius, teigia Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. „Todėl Lietuvos, 
kaip ir kitų čia susirinkusių 
NATO kandidačių, tikslas — 
būti visaverte Euroatlanto 
struktūrų nare", penktadienį 
sake V. Adamkus, sveikinda
mas tarptautinės konferenci
jos dalyvius. 

Pasak jo, NATO gimė tuo
met, kai Senasis žemynas 
buvo suskilęs į du pasaulius, o 
po 50-ties metų Europa vieni
ja visus, kuriems artimos eu
roatlantinės vertybės ir kurie 
prisiima atsakomybę už Seno
jo žemyno likimą. V. Adamkus 
pažymėjo, kad NATO drauge 
su Europos Sąjunga yra nau
jos, kuriančios Europos su
dėtinė dalis. Jo teigimu, ku
riama Europos bendroji sau
gumo ir gynybos politika 
išplės krizių valdymo plotą bei 
sustiprins transatlantinį ryšį, 
nes JAV saugumas ir Europos 
saugumas yra neatsiejami. 

Prezidentas paneigė svarsty
mus, kad sąjungos plėtra gali 
iš naujo padalyti Europą, ta
riamai pažeisti jėgų balansą, 
paminti kitų valstybių gyvy
binius siekius ir netgi su
grąžinti „šaltąjį karą". Jis re
toriškai klausė, ar gali kelti 
grėsmę demokratines vertybes 
puoselėjanti ir ginanti są
junga. 

Baigdamas kalbą, V. Adam
kus paragino NATO genera
linį sekretorių George Robert-
son ir NATO valstybių vado
vus 2002 metais priimti į 
sąjungą naujus narius ir taip 
pratęsti Europos vienijimąsi. 

Tolesnė plėtra 
patvirtintų NATO 
ket inimu rimtumą 

Naujų narių pakvietimas į 
sąjungą 2002 metais pa
tvirtintų, kad NATO „ne vin
guriuoja", o eina nusibrėžta 
kryptimi, priimdama valsty
bes, kurios nori jungtis ir yra 
tam pasirengusios, teigia Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

,„Būtų didelis nusivylimas, 
jei NATO veiksmai neatitiktų 
aljanso principų i r priimtų 
dokumentų, jei naujų narių 
priėmimas būtų apskritai ati
dėtas", penktadienį sakė V. 
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kad įtakos sprendimui del to
lesnės NATO plėtros neturės 
ir Rusija. „Kiekviena neprik
lausoma valstybė turi teisę 
apsispręsti dėl savo saugumo 
garanti jų bei narystės NATO", 
pažymėjo jis. 

NATO generalinis sekretorius 
užtikrino: sąjunga plėsis 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — NATO generalinis 
sekretorius lordas George Ro-
bertson užtikrino, kad 2002 
metais sąjungos viršūnių susi
tikimas priims sprendimą dėl 
tolesnės NATO plėtros, tačiau 
lieka neaišku, kokios valsty
bės gali tikėtis pakvietimo. 

Prieš išvykdamas iš Lietu
vos G. Robertson spaudos kon
ferencijoje penktadienį teigė, 
kad kitas NATO viršūnių susi
tikimas bus surengtas ne vė
liau kaip 2002 metais ir j ame 
turi būti priimti sprendimai 
dėl naujų valstybių pakvieti
mo bei tolesnės plėtros. Ta
čiau jis pabrėžė, kad dar nėra 

priimtas* sprencimas, kokios 
valstybės bus pakviestos prisi
jungt i prie NATO. Pasak jo, 
kiekviena valst; bė bus verti
nama „a tski ra i bešališkai ir 
teisingai". 

G. Robertsoi teigimu, Lie
tuva yra rimta kandidatė ir 
viena stipriau-.ų valstybių, 
siekiančių nary-:ės. Pasak jo, 
Lietuva gali tik-tis būti pak
viesta, jeigu vykdys keliamus 
narystės reikalavimus i r rin
kos reformas. Tačiau, NATO 
generalinio seki rtoriaus teigi
mu, svarbiausia kad valsty
bės siekį t ap t i NATO nare pa
laikytų visuomenė. 

G. Rcbe-ibi n užtikrino, 

Vilniaus konferencija — rimtų 
ketinimų įrodymas 

Vilnius, gegužės 19 d. 
(BNS) — Devynių NATO kan
didačių susitikimą surengusių 
Lietuvos ir Slovėnijos užsienio 
reikalų ministrai Algirdas 
Saudargas ir Dmitrj Rupel, 
teigia, kad Vilniaus pareiš
kimas žymi naują laiko 
tarpsnį, siekiant narystės są
jungoje. 

Po dokumento pasirašymo 
surengtoje spaudos konferen
cijoje A. Saudargas išreiškė 
viltį, kad NATO „duos tei
giamą ženklą". 

Pasak Slovėnijos UR mi
nistro, valstybės-kandidatės 
siekia parodyti, jog yra pasi
rengusios veikti darniai kaip 
viena komanda bei bendrai 
kurti žemyno saugumą. 

Trumpoje spaudos konferen
cijoje JAV atstovai pabrėžė 
ypatingą Vilniaus konferenci
jos ir pareiškimo reikšmę. 
JAV Užsienio reikalų tarybos 
vyriausiasis specialistas Ro-
nald Asmus sakė, jog prieš ke
lerius metus tokio dokumento 
paskelbimas buvo neįsivaiz
duojamas. „Tai labai reikš
mingas žingsnis į priekį", 
pažymėjo jis. Anot R. Asmus, 
valstybės-kandidatės sutarė 
nekonkuruoti tarpusavyje. 

Landsbergis, pr idurdamas, 
kad Lietuva yra tarp geriau
siai pasirengusių kandidačių. 

Jis išreiškė viltį, kad Lietu
va bus pakviesta, jei tik nesu-
silpnės jos pačios politinė va
lia. 

V. Landsbergio teigimu, 
„būtų itin blogai", jei po dvejų 
metų nebūtų priimti sprendi
mai dėl tolesnės NATO 
plėtros. Pasak jo, tai sukeltų 
abejonių pačia sąjunga, taip 
pat iliuzijų ir pagundų agresy
viems Rusijos vadovybės 
sluoksniams, neva, j iems pa
vyko sustabdyti NATO plėtrą. 

JAV NATO komiteto pirmi
ninko Bruce Jackson teigimu, 
tai , jog Vilniaus konferencija 
vyksta likus beveik dvejiems 
metams iki NATO viršūnių 
susitikimo 2002 metais, rodo 
vasltybių kandidačių norą su
telkti savo jėgas. 

Komentuodami Lietuvoje 
kilusias diskusijas dėl gyny
bos biudžeto sumažinimo, JAV 
atstovai pažymėjo, kad, nors 
oficialiai nėra įteisinta, kad 
krašto apsaugoą biudžetas turi 
sudaryti 2 proc. BVP, NATO 
tai yra svarbus rodiklis. 

Lietuva įstatymu įsiparei
gojo 2001 metais gynybai skir
ti 2 proc. BVP. Šiemet šis 
skaičius turėtų būti 1.75 proc. 
BVP, tačiau dėl prastos Lietu
vos ekonomikos padėties da
ba r krašto apsauga gauna ma
žesnį finansavimą. „Tai jūsų 
pasiryžimo ženklas", sakė R. 
Asmus. 

J a m pri tardamas B. Jackson 
teigė, kad 2 proc. BVP yra 
„tarsi Lietuvos įsipareigojimų 
simbolis". 

* JAV Senato daugumos 
vadovas , senator ius Trent 
Lott atsiuntė sveikinimą Lie
tuvos užsienio reikalų minist
rui Algirdui Saudargui ir ki
tiems šią savaitę Vilniuje vyk
siančios tarptautinės konfe
rencijos ..NATO vaidmuo besi
keičiančioje Europos saugumo 
aplinkoje" dalyviams. Sveiki
nimo laiške rašoma, kad stip
riai ir dinamiškai Atlanto są
jungai labai svarbus Euroat
lantinės vienijimosi reiškinys. 
Senatorius pareiškė esąs pa
tenkintas , jog konferencija 
rengiama būtent Vilniuje, nes 
„dabartine Lietuvos vyriausy
bė yra įsipareigojusi puoselėti 
mus visus -iejančias vertybes: 
ištikimybę liemokratijai. žmo
gaus teises ir laisvos rinkos 
ekonomiką" 'BNS> 

Vienos pokylio lėšos 
— Ukmergės 

neįgaliesiems 
vaikams 

Vilnius, gegužės 16 d. 
(Elta-LR) — Ukmergės specia
lioji internatinė mokykla Lie
tuvos žemės ūkio banko Uk
mergės filiale gegužės 15 d. 
a ts idarė valiutinę sąskaitą, į 
kurią per 3 savaites iš JAV tu
rėtų būti pervesti 3,784 JAV 
doleriai, kuriuos labdaringa
me Vienos pokylyje balandžio 
29 d. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte paaukojo Amerikos 
lietuviai. 

Gegužės 13 d. į Ukmergę 
buvo atvykę Lemonte įvykusio 
pokylio dalyviai: šio renginio 
globėja, Lietuvos garbės kon
sule Clevelande Ingrida Bub
lienė su vyru Romualdu, ren
ginio rėmėja ir organizacinio 
komiteto narė Alvyda Gudė-
nienė bei renginio vedėja „Mis 
Lietuva'94" Jurga Tautkutė 
Tamonienė. 

Svečiai įteikė Ukmergės ra
jono specialiosios internatinės 
mokyklos direktorei Eugenijai 
Kliaugienei banko čekį, liudi
jantį apie mokyklai paaukotą 
pinigų sumą. bei dailią ir di
delę knygą su rėmėjų pavar
dėmis, jų atsiliepimais bei lin
kėjimais. 

„Tai buvo gana netikėta. 
Pradžiugino žinia, kad toli 
nuo mūsų gyvenantys kraštie
čiai seka įvykius Lietuvoje, 
aukoja laisvalaikį ir pinigus. 
Tai nepaprastai malonu", sakė 
mokyklos direktorė. 

Mokykla, kurioje mokosi ir 
gyvena 127 protinę negalią tu
rintys vaikai, už Amerikos lie
tuvių paaukotus pinigus žada 
nusipirkti vienuolikos vietų 
keleivinį mikroautobusą. 

* „Dėl Palangos t i l to — 
aistros". Kaip teigia „Lie
tuvos rytas" (05.19), šią vasa
rą dar nebus galima vaikščioti 
Palangos tiltu iki galo. Nuo 
nevaldomo norvegų motorlai
vio „Seines" smūgių per ura
ganą nukentėjusi užlenktoji 
tilto dalis dar neremontuoja
ma, o dėl remontui reikalingų 
pinigų įsiplieskė konfliktas. 
Norvegijos laivą apdraudusios 
firmos tarpininkė uostamies
čio bendrove „Baltik Kontor 
Klaipėda LTD" už remonto 
darbus žada sumokėti tik ta
da, kai tiltas bus atstatytas. 
Firmos direktorius Olegas 
Kovtaniukas teigė, kad jie ne
ketina apmokėti visos remon-

Vatikanas, gegužes 18 d. 
(AP-BNS) — Ketvirtadienio 
rytą popiežius Jonas Paulius 
II pasirodė saulės nutviekstoje 
Šv. Petro aikštėje Vatikane ir 
savo 80-ojo gimtadienio iškil
mes pradėjo padėkos malda 
Dievui. 

Prieš šv. Mišias Šventąjį 
Tėvą pasveikino kardinolas 
Dario Castrillon Hoyos — Ko
lumbijos prelatas, vadovau
jantis Vatikano Dvasininkų 
kongregacijai. 

„Mes jautėmės vadovauja
mi Dievo žmogaus, kuris įvei
kė visas kliūtis ir pelnė visų 
žmonių meilę ir pagarbą. Iš
ties Viešpats mums davė atle
tą, nenuilstamai keliaujantį 
per pasaulį", sakė kardinolas, 
turėdamas galvoje lenkų vys
kupą Karol Wojtyla, 1978 me
tais tapusį popiežiumi. Dabar 
ligų, taip pat ir progresyvinio 
paralyžiaus, kamuojamam po
piežiui D.C. Hoyos padėkojo 
„už tuos žilus plaukus", už 
kančias, kurios padarė jį dar 

brangesnį, „už fiziškai netvir
tus , bet dvasiškai ryžtingus 
žingsnius". 

Jonas Paulius II šv. Mišias 
pradėjo žodžiais: „Dievo meilę 
giedosiu per amžius". „Tai yra 
mano tikėjimo išpažinimas ir 
mano dėkingumo himnas gy
vybės Tėvui, kuris leidžia 
šiandien, mano 80-ojo gimta
dienio proga, su amžinai jau
na Šventąja Dvasia mums vi
siems bendrai švęsti Eucha
ristiją", sakė popiežius. 

Vėliau homilijoje Šventasis 
Tėvas sakė, kad šis gimtadie
nis jam labai reikšmingas. Po 
Komunijos, chorui giedant 
.Aleliuja", Jonas Paulius II 
melsdamasis ar medituoda
mas palenkė galvą ir kar ta is 
prie veido pakeldavo sudėtas 
rankas . 

Vatikano pranešimu, popie
žiaus 80-mečio proga šv. Mi
šias Šv. Petro aikštėje aukojo 
maždaug 7,000 kunigų iš viso 
pasaulio. 

Gaisrai Ukrainoje kelia nerimą 
Lietuvos aplinkosaugininkams 
Vilnius-Minskas . gegužės 

19 d. (BNS) — Aplinkos mi
nisterija kreipėsi į Baltarusi
jos Gamtos išteklių ir aplinkos 
apsaugos ministeriją prašy
dama pateikti informaciją 
apie radiacinį užterštumą Bal
tarusijoje. 

Ukrainoje liepsnojant miš
kams Černobylio atominės 
elektrinės avarijos paveiktoje 
teritorijoje, ugnis, kaip spėja
ma, sujudina pavojingas me
džiagas, o pučiantis vėjas ra
dioaktyvias medžiagas atneša 
į Baltarusiją. 

"Iš Baltarusijos penktadienį 
buvo gautas atsakymas, 
kad pastarosiomis dienomis ir 
pastaraisiais mėnesiais radia
cinė situacija Baltarusijoje yra 
pastovi. 

Kaip sakė Lietuvos ambasa
dorius Baltarusijoje Jonas 
Paslauskas, radiacinis fonas 

to sąmatos: „Už tilto remontui 
skirtus pinigus kas nors ir na
mą gali pasistatyti". Palangos 
meras Raimundas Palaitis sa
kė, kad tokia bendroves „Bal-
tik Kontor" nuostata priešta
rauja tarptautinei praktikai: 
„Remontuosime tiltą ar ne — 
tai Palangos savivaldybes rei
kalas. Laivas 'Seines' tiltui pa
darė didelę žalą ir už tai iš 
pradžių mums privalo būti at
lyginta". Elta' 

* L ie tuvos h idrometeo
rologi jos t a r n y b a įspėja 
apie kitos savaitės pradžioje 
padidėsiantį miškų gaisringu
mo pavojų. Ypač palankios są
lygos miškų gaisrams kilti bus 
Varėnos, Vilniaus, Lazdijų. 
Raseinių, Kauno. Ukmergės, 
Vilkaviškio, vėliau ir Biržų ra
jonuose. Miškų gaisringumas 
skirstomas į klases. 4 ir 5 yra 
aukščiausios gaisringumo kla
sės. Pastaruoju metu praktiš
kai visoje Lietuvoje buvo 4-ta 
gaisringumo klasė. Miškams 
stebėti Lietuvoje pastatyti 124 
bokštai, kurie aprūpinti ste
bėjimo bei ryšio priemonėmis, 
juose budima visą padidėju
sios gaisrų grėsmės metą. 

* Dėl šalnų ir sausros, 
pirminiais duomenimis, 
Klaipėdos apskrities rajonuo
se žuvo apie 1,200 hektarų va
sarinių kultūrų, 400 hektarų 
rapsų ir 2,400 hektarų žalie
nų. 'Eltai 

Minske nėra pavojingas svei
katai . Čia rastas 0.012 mikro-
rentgenų per valandą radia
cinis fonas, o normaliu laiko
mas iki 0.02 mikrorentgenų. 

Pasak ambasadoriaus, kai 
kurios užsienio valstybių am
basados Baltarusijoje pačios 
turi savo aparattirą ir daro ra
diacinio fono matavimus, 
tačiau ir jų duomenimis, situ
acija nėra pavojinga. 

Nepaisant tokių duomenų, 
iš Minsko išvyko kai kurie Iz
raelio diplomatai, kaip teigia
ma, pasitikrinti sveikatos. 
Amerikiečių diplomatų sveika
tos atvažiavo patikrinti gydy
tojai iš JAV. 

J. Paslausko teigimu, kai 
kur radiacinis fonas yra šiek 
tiek didesnis, nei paprastai 
būna, tačiau kol kas nepavo
jingas. „Jei būtų bent 
mažiausiais pakitimas į blo
gąją pusę, aš, kaip mabasa-
dorius. spręsčiau. kaip pa
sirūpinti mūsų diplomatais", 
sakė J . Paslauskas. 

Lietuvos aplinkos ministeri
j a taip pat pranešė, kad Lietu
voje nepastebėta radiacijos pa
didėjimo, tačiau jonizuojančios 
spinduliuotės ir aplinkos už
terštumo stebėjimai tęsiami. 

* Aplinkos ministerija 
praneša, kad pirmasis upinių 
mašalų naikinimo tarpsnis 
buvo sėkmingas. Gegužės 9 d. 
į Nemuną ties Lietuvos siena 
su Baltarusija išpilta daugiau 
nei 5,000 litrų biologinės prie
monės „Vecto Bac". Po 6 dienų 
patikrinus upinių mašalų ler
vučių būklę, paaiškėjo, kad 
ties Nemunaičiu, Alytumi bei 
Punia žuvo visos lervutes, o 
ties Birštonu jų sumažėjo per
pus. Likusios lervutės, paveik
tos biologinio preparato, buvo 
vangios ir nejudrios. Problemų 
pietinėje Lietuvos dalyje gali 
kilti, kai išsiris mašalai iš Bal
tarusijoje esančioje Nemuno 
atkarpoje besivystančių lervu-
Čių. BNS. 

KALENDORIUS " 
Gegužės 20 d.: Šv. Bernardinas 

Šiemetis; Akvilas. Alfreda. Augman-
te. Eidvilas, Vyginte 

Gegužės 21 d.: Teobaldas, Vaide
vutis, Valentinas. Viktorija, Vydmi-
na 

Gegužės 22 d.: Aldona. Eimantas. 
Elena. Julija. Rita 

• 

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

TARYBOS STRATEGINIAI 
TAIKINIAI 

K Ę S T U T I S TRIMAKAS 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kams 2000 metų gegužės 
20-oji yra istorinė diena. Tą 
dieną Čikagoje vyks naujai iš
rinktos ŠAA tarybos pirmasis 
suvažiavimas. Sveikiname 
šios tarybos na r ius . Dėkingi 
esame, kad j ie prisiėmė šias 
pareigas ir a tsakomybę. Juos 
išrinkdami idėjos draugai(ės) 
parodė j iems didelį pasitikėji
mą. 

Pagal naujai pr i imtus ŠAA 
(Šiaurės Amerikos ateitinin
kų) įstatus, t a ryba yra „idėji-
nis-strateginis organas", kuris 
„tiria atei t ininkų veiklos bū
dus ir priemones, nustato 
veiklos kryptis ir teikia pa
siūlymus ŠAA valdybai"; pag
rindiniam veiklos organui. 

Visa žmonija stovi ant nau
jos eros slenksčio. Mūsų tauta 
stovi naujame istorijos laiko
tarpyje. Paveikta sovietmečio, 
ji didele dalimi tebeatmeta 
tai , kas kur tų joje jos visoke
riopą gerovę. Ateitininkija pa
sisako už tai , kas tautai reika
lingiausia: už Kristų, Jo kara
lystę, Jo mokslą, moralę, 
bendrą gerovę. Je i mes, ateiti
ninkai , pajusime savo atsa
komybę, planingai ir uoliai 
veiksime, padarysime svarų 
įnašą mūsų tau ta i ir visuome
nei , o jei t ik trepsensime be 
užsidegimo ir be krypties, pra
leisime vienintelę mums Kū
rėjo suteiktą progą: su Juo 
kur t i tautos ir visuomenės 
gerovę dabar. 

Taryba stovi prieš didelį už
davinį: sutelkti jėgas, nurody
ti kryptį. Jos pirmas žingsnis, 
p i rmas suvažiavimas, bus le
miamas. 

Ateitininkija susiliečia su 
pajėgiausiu Gyvuoju Idealu — 
Kristumi. Ateitininkų organi
zacija (kad ir ŠAA įstatuose) 
tu r i išmintingai aptar tus tik
slus: pagal Kris taus pasaulė
žiūrą ugdyti asmenybes ir 
puoselėti veiklą. 

Pagal psichologus (Gordon 
Allport, Carl G. Jung, Erik 
Erikson ir kitus), asmenybė 
vystosi ir bręsta: 1. išryškin
dama, st iprindama būdingas 
savybes ir 2. j a s kartu integ
ruodama, apjungdama į dar
ną, asmeniui besireiškiant vi
suomenėje savo pašaukimu. 

Taip vystosi asmenybės or
ganizmas. Taip brandžiai 
funkcionuoja ir organizacija, 
kaip visuomeninis organiz
mas. Pritaikykime tuos du 
dėsnius mūsų organizacijai: 
r y š k i n t i — s t i p r i n t i ir de 
r i n t i — i n t e g r u o t i . 

Trumpai užsimename apie 
tr is opias, net kritiškai svar
bias veiklos sritis. Tai trys dė
mesio, rūpesčių ir veiklos po
liai; 1. Lietuva ar išeivija, 2. 
jaunimas ir visuomenė ir 3. 
Idealas ir veikimas. 

L i e tuva a r išeivija 

Išeivijos anksčiau tai buvo 
išreiškiama: „Dainava ar Ala-
bama", arba „tarp dviejų kul
tūrų". Dabar mūsų, ateitinin
kų išeivijoje, klausimas: ar no 
per daug dėmesio Lietuvai ir 

jos ateitininkams, ar dėl to dė
mesio nenukenčia mūsų veik
la išeivijoje? Pritaikyti reikia 
čia abu dėsnius: r y š k i n t i ir 
d e r i n t i : ryškinti ir stiprinti 
savo veiklą išeivijoje, ugdant 
ateitininkišką jaunimą ir vei
kiant išeivijos visuomenėje, o 
taip pat ryškinti savo dėmesį 
ir rūpestį Lietuva ir jos ateiti
ninkais konkrečia materialine 
ir dvasine parama. Visa ta i 
derinant, jų rūpesčiai ir pas
tangos taps paskata mums pa
tiems čia, išeivijoje. 

J a u n i m a s i r v i s u o m e n ė 

Daug kam atrodo, kad atei
t ininkai tėra jaunimo auklėji
mo organizacija. Užbaigę vi
durinę ar aukštąją mokyklą, 
daug sendraugių, jei neįsijun
gia į jaunimo auklėjimą, tam
pa pasyvūs stebėtojai ar progi
niai retų susirinkimų lankyto
jai . Bet juk ateitininkų orga
nizacija yra ir katalikiškoji 
visuomeninė organizacija, ku
ri gal ir turi plėtoti visuomeni
nę, politinę, kultūrinę, moksli
nę, kūrybinę-meninę ir kitokią 
veiklą. Vėl tenka r y š k i n t i ir 
d e r i n t i . Ryškinti jaunimo ug
dymą ir ugdymąsi, pabrėžiant, 
kad ruošiamasi visokeriopai 
visuomeninei veiklai. O vyres
nieji ją teplėtoja, talkon pa-
kviesdami kai kada ir vyresnį 
jaunimą. 

I d e a l a s i r ve ik l a 

Kaip ŠAA įstatai nurodo, 
„Ateitininkai yra pasaulėžiū
rinė (...) katalikiškos minties 
ir veiklos organizacija". Taigi 
svarbu ir Idealas, ir veikla. 
Pritaikytini ir čia du dėsniai: 
r y š k i n t i ir d e r i n t i . Ryški
nant pasaulėžiūrą, prieinama 
prie jos versmės? Kristaus. 
Ryškinant veiklą, prieinama 
prie to: ji prasminga tik kai 
motyvuojama, persunkta Idea
lo. Jei nariai pasyvūs, jei 
jiems ateitininkišką veikla ne-
beprasminga, simptomas aiš
kus. Reikia užsidegti Idealu. 
Veikla iššaukia Idealo alkį. O 
Idealas įkvepia ir skatina 
veiklą. Čia atrandama darna. 

Čikagos ir apylinkių jaunųjų ateitininkų Daumanto-D.iininkaiCio kuo
pos ketvirtojo būrelio nariai žinutes apie savo veiklą laikraštėliui rasojau 
kompiuteriu. Iš k. — vadovas Pranas Pranckevičius, Julius Lietuvnin
kas, Juozas Pranckevičius ir Rimas Kapačinskas. 

Naujosios ŠAA tarybos lau
kia didelis iššūkis padėti Š. 
Amerikos ateitininkams ryš
kinti ir derinti uždavinius 
išeivijos ir Lietuvos, jaunimo 
ir visuomenės, Idealo ir veiki
mo reikalais bei kitais svar
biais rūpesčiais. Tegul semia 
jie gausios išminties iš Idealo 
ir patirties. 

JAUNUČIŲ 
STOVYKLOS 

ŽINIOS 
Gegužės 15 d. baigėsi sto

vyklos registracijos terminas. 
Pranešame, k a d merga i č ių 
regis t rac i jos s ą r a š a s j a u 
užda ry t a s . Visos vietos mer
gaitėms j au užpildytos. Labai 
džiaugiamės, kad turėsime to
kį didelį būrį puikių stovyk
lautojų. 

Berniukų sąraše dar yra li
kusių vietų. Labai raginame 
visus berniukus, norinčius šią 
vasarą stovyklauti, skubiai re
gistruotis, nes netrukus bus 
skirstomi būreliai ir vadovai. 

Vaikai, kurie yra jau užsi
registravę ir priimti į stovyk
lą, savaitės laikotarpyje gaus 
patvirtinimo laišką ir informa
ciją apie užsiėmimų būrelius. 
Laišką apie užsiėmimus, su 
vaiko pažymėtais pasirinki
mais, prašome nedelsiant grą
žinti registratorei. Smulkes
nės informacijos bus išaiškin
tos pačiame laiške. 

Stovyklos registratorė yra 
Loreta Grybauskienė, 72 Šilo 
Ridge Rd., Orland Park, IL 
60467, tel. (708) 349-7426. 
JAS CV pirmininkė yra Ona 
Daugirdienė, 15VV560 89th 
St., Hinsdale, IL 60521, tel. 
(630) 325-3277. J A S cy 

DAINAVOJE 

Liepos 3 - 1 1 d. — Mokslei
vių ateitininkų stovykla. 

Liepos 13 - 22 d. — JAS -
jaunųjų ateitininkų stovykla. 

Liepos 23 - 30 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

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

Rugpjūčio 6 - 13 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugsėjo 1 - 4 d. — Ateiti
ninkų Studijų savaitgalis. 

MOKSLEIVIŲ 
VASAROS 

STOVYKLA 
Moksleivių ateitininkų vasa

ros stovyklos Dainavoje ruo
šimu ir progran.a rūpinasi sto
vyklos koordinatorė Onilė Šeš
tokienė ir jos vadovaujama 
programos komisija prie ku
rios prisijungė Loreta Bradū-
niene ir Edmondas Saliklis. 
Registraciją tvarko Pranutė 
Domanskienė, *236 Hampton, 
\Vestern Sprirgs, IL 60558, 
tel. 708-246-0)49, fax 708-
246-1839. Stovyklos kapelio
nas bus iš Lietuvos atvyksian
tis kun. Sigita- Žilys. Stovyk
los slaugė ir sporto vadovas 
Tomas Marcį»;rtas. Mokslei
viai, norinty.- dalyvauti sto
vykloje, kuri vyks liepos 3-11 
d. gali registracijos lapus išsi
spausdinti iš ateitininkų tink-
lapių 

http://wwv. ateitis.org Dau
giau žinių npie stovyklą bus 
teikiama šame skyriuje ir 
tinklapiuos< 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Jei jūs atsispausdinote sto
vyklai registracijos lapus prieš 
gegužės 17 d., prašau iš naujo 
visus lapu< atsispausdinti. 
Dabar rasit( ryškesnius lapus 
ir pakeitimą kam išrašyti če
kius. Taip pat galite padėti or
ganizatoriams ir jau dabar 
pranešti tirxlapyje, kad jūs 
planuojate ialyvauti stovyk
loje. Primen me, kad registra
cijos lapai r mokestis turi 
būti išsiunč: imi prieš birželio 
1 d. Jei jum- neįmanoma atsi
spausdinti a~ba negalite priei
ti prie intrneto, atsiųskite 
pašto adresą. 

liudas@miidspring.com ar
ba paskambinkite tel. 708-
533-2022 ir tuoj jums atsių
sime lapus, '.abai ačiū! 

ATEITININKU NAMUOSE 
Ateitininku namų gegužinė 

ir Šeimos šventė sekmadienį, 
birželio 11 d. vyks Ateitininkų 
namų ąžuoiyne, Lemonte. Visi 
kviečiami. 

JAU PASKIRTOS 
UŽUPIŲ-LUKŲ 
STIPENDIJOS 

Šių metų gegužės 6-tą dieną 
Ateitininkų rūmuose, Kaune, 
įvyko Užupių-Lukų fondo sti
pendijų skirstymo komisijos 
posėdis. Komisiją sudarė pen
ki nariai: Vidas Abraitis, Pet
ras Kimbrys, Saulius Girnius, 
Rūta Tarasevičiūtė ir Vilhel
mina Raubaitė. Buvo apsvars
tyti 14 kandidatų prašymai. 
Komisija nutarė skirti Užu
pių-Lukų fondo stipendijas 
šiems studentams: 

Rimai Bernotavičiūtei, 
VDU, Socialinės rūpybos pro
fesinių studijų centro I kurso 
magistrantei; 

Daliai Malinauskaitei, Vil
niaus universiteto, Istorijos fa
kulteto, Naujosios istorijos 
specializacijos II kurso ma
gistrantei; 

Donatui Malinauskui, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versiteto, Architektūros spe
cialybės IV kurso studentui; 

Evelinai Savickaitei, VDU, 
Socialinių mokslų fakulteto, 
Psichologijos katedros III kur
so studentei. 

Federacijos valdyba sveiki
na stipendininkus ir linki, kad 
ateitininkiški idealai ir toliau 
lydėtų siekiant mokslo viršū
nių. 

J E I I J V N K Y T U M Ė T Ė S 
V I L N I U J E 

Išeivijos ateitininkai lanky
damiesi Vilniuje "nusiskun
džia, kad sostinėje nėra ateiti
ninkų būstinės į kurią būtų 
galima kreiptis informacijos. 

Nuo vasario mėnesio antros 
savaitės, pradėjo veikti ateiti
ninkų raštinė, Vilniuje, Auš
ros Vartų 12, telefonu 62-09-
41. Trečiadieniais nuo 3:30 v. 
p.p. iki 6:30 v.v. raštinėje bu
dės Reda Sopranaitė, ASS CV-
bos sekretorė. Pageidaujantie
ji susitikti su ateitininkais 
Vilniuje, ar sužinoti apie tuo
metinius ateitininkų rengi
nius Vilniuje ir kitur Lietu
voje. 

Asta M. Astrauskas, MTT 
Vaikųjydytoja 

Palos Pedtatncs 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.ftMnSt 
Mattssson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarime 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTU GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TW8yPsrk.IL 80477 

7084144871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

Raz. 708-2484067 arba 708-2464681 
6448 8 PUaaMRoad 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydyto* 

900 Ravima PI., Oriand Park, IL 
Tai. 708-3404887. 

Priklauso Palos ir Christ Kgoninėfns. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTU GYDYTOJA 
15643 W. 127* S* . 

Šuto 101 
Lamom, M. 

Tat. 830-243-1010 

Bornarc lo Bukausko vt i Į r f -nr l i jg lau 
S t u d e n t u A t e i t i n i n k ų s-į'ns p i r m i n 
i r Sandros M r i d u t e s 

reatai Iš k K I M 
n ike Ahnna IV rn i 
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DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENA8 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S. Kadzta Ava., CNoago 

773-7764089 arba 773-4894441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr. P. KaieHaus 

praktika.' Vat auaNarua, arba 
nrplrmd11-7.anW.9-6, 

treed. 104. panktd. 104. kas 
~—, ssttd 10-2.1443 8. 50 

Ava.. Oosro. IL 
Tai. 7064624159. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Aurora Maricai Cantar 

10400 75 Sl.Kanoahs.WI 53142 
(414)6976990 

Ramoną C. Marsh. MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 . 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGUA 

1192 VVaftsr St, Lemont, IL 80430 
1301 Copparilaki Ava., SuHa 113, 

Jo6at.IL 60432 
Tel. 815-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366S.RobartaRoad 
Hickory HBs 

Tai 708498-2131 
Vatandos pagal šusterimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
SOMOS DAKTARAS B CHIRURGAS 

FAMLY MEOrCAL CUNC 
15606-127 8t , Lamom, IL 60430 
PfSaauso Pajos ConvHunUy Hospsel 

SSverdoesHospSal 
Valandos s 

TsLI 

Cmnšmc Dimgnomk, LTD. 
6132S.Kadzk»Ava. 

Chicago, IL 80829 
TaL 773-436-7700 

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

Sirtfes ir kraujagyslių ligos 
Valančios pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTU GYDYTOJA 

8434-A S. Kadžio, CHICAGO, IL 60652 
TaL 7764344440 

valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKIS.MD 
J3REGORYSUELZLE. MD 
Mnois Paki Trealiiieit Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vttb. sužaidbnų darbovietėje bai kt 
vfcssjskauamo gydymo apaoMaMi 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir UbertyviHe. 
www.ilHnoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 8. Mannhaim Rd. 
Wsrthastai.IL 60154 

TaL 706-344-1694 
VaJandoa pagal susitarimą 

SURENDER LAI_ M.6. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.K«dzfeAve, 
Chrcągo,IL606S2 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASARIENĖ 
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h/les ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

EUROPA — SĄJUNGINĖ VALSTYBĖ 

„Tokia pat, kaip Amerika, 
nieko mažiau, su tiesiogiai 
renkamais prezidentu bei par
lamentu, pasidalinančiais įs
tatymų leidimo bei jų vykdy
mo pareigomis'', — pagal 
„New Yorko Times" (2000.5.-
15) bendradarbį Roger Cohen 
siūlo Vokietijos Užsienio rei
kalų ministras Joschka Fis-
cher. Į tokį darinį įstojusi, 
valstybė pirmiausia turėtų at
sisakyti savo Seimo ir prezi
dento, vėliau — gal ir užsienio 
reikalų ministerijos, taip pa
čią vyriausią valdžią atiduo
dant sąjunginei vadovybei. Vo
kietijos Užsienio reikalų mi
nistras siūlymą skelbia tuo 
laiku, kai 15 Europos sąjun
gos (ES) narių svarsto jos pra
plėtimo klausimą. Vokietijos 
politikas tokiam siūlymui pa
naudojo savo kalbą Berlyno 
Humbolt universitete. Primi
nęs, kad nekalba Vokietijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
vardu, bet tik kaip žaliųjų 
partijos atstovas Vokietijos 
parlamente, Fishcer teigė, kad 
Europai tai vienintelė išeitis, 
nes praplėsta dabartinė sąjun
ga ją tik pralyžiuotų. Roger 
Cohen nurodo ir pagrindines 
šio, Europoje dar labai prieš
taringo, Fischer mąstymo 
priežastis, jo manymu, kylan
čias dėl nerangios ir ne per 
daug sėkmingos dabartinės 
Europos Sąjungos veiklos. 
Pirmąjį nesėkmės pavyzdį Fis
cher nurodo euro įvedimą, 
tam bendram Europos pinigui 
nesukūrus reikiamų įstaigų, 
subendrinančių jo „politiką". 
Kiekvienai sąjungos narei 
vykdant skirtingą, prie euro 
nepriderintą, piniginę „politi
ką", euro vertė, lyginant su 
doleriu, krito. Tuo pinigu pa
sikliovę, Europos verslininkai 
patyrė nuostolį. Čia verta pri
minti ir kai kurių Lietuvos 
verslininkų nusivylimą, ir 
tarptautinėje prekyboje grįži
mą atgal prie dolerio. 

Pagal Fischer, kryžkelėje at
sirado ir pati Europos Sąjun
ga, svarstydama naujų narių 
priėmimo klausimą, nes visų 
15-kos dabartinių narių nuo
monės turi sutapti. 0 tokį vie
nodumą pasiekti praktiškai 
vargu ar bus įmanoma. Todėl 
per ateinančius penkerius me
tus į sąjungą numatytos pri
imti valstybės vienos ar kitos 
narės gali būti užblokuotos. 
Dėl to svarstymas visada bū
na įtemptas galvosūkis. Žino 
Fischer kliūtis Europos sąjun
ginei valstybei įkurti. „Didžia
jai Britanijai tai bus raudonas 

skuduras buliui, — sake šis 
Europos valstybės šalininkas, 
— nes britai labai skrupulingi 
saugoti savo valstybės nepri
klausomumą, tačiau kitos išei
ties aš nematau". Roger Co
hen rašo, kad jau nuo Europos 
Sąjungos įsikūrimo pradžios 
apie Europos valstybių vieni
jimąsi buvo dvi nuomonės: vie
ni kraštai norėjo, pagal JAV 
modelį, kurti Jungtinių Euro
pos valstybių valstybę, o kiti 
— tik tų valstybių kokią nors 
laisvesnę prekybos bei pra
monės, kultūrinio bei politinio 
bendradarbiavimo sąjungą. 
Šešios Europos Sąjungos stei
gėjos — Vokietija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija, Liuksembur
gas ir Italija — jau pradžioje 
norėjo iš jos vystyti JAV pa
vyzdžio Europą, tačiau vėliau 
į sąjungą įsijungusios — Di
džioji Britanija, Skandinavijos 
valstybės — tai minčiai dar ir 
dabar skeptiškos. 

Vokietijos žaliųjų atstovas 
sakėsi siūlymo su kancleriu 
Shroeder neaptaręs ir nema
no, kad Vokietijos vadovas 
bent kol kas taip toli eitų, ta
čiau jis pats turįs jau ir Euro
pos valstybės konstitucijos ap
matus, nurodančius, kokias 
teises dabartinės valstybės 
turėtų patikėti naujai Europos 
valstybei, kokias pasilaikyti. 
Fischer spėlioja, kad jo mintis 
galėtų būti įgyvendinta per 
ateinantį dešimtmetį, kai, 
tirštai apgyventa, techniškai 
išsivysčiusi, Vokietija savo el
gesiu išsklaidys jos vyravimo 
kitiems kraštams baimę. 

Nesunku būtų spėlioti, o gal 
ir apytikriai suvokti, tokius 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministro, kalbančio nevalsty-
bės (pridengtai?), bet tik savo 
partijos vardu, tikslus. Be 
abejo, Europos politikai siūly
mą svarstys. Kažin kokį at
garsį jis ras Lietuvoje? „Euro
pos Sąjunga — nauda Lietu
vai", — siūlo Landsbergis savo 
partijai rinkiminį šūkį. Ar Sei
mo pirmininkui taip pat tiks 
šūkis „Europos valstybė — 
nauda Lietuvai"? 

Rašinį baigiant, prie kom
piuterio nosį prikišo katali
kiškame jėzuitų universitete 
jau į trečius metus įšokusi, 
santykius su užsieniu — poli
tinius mokslus studijuojanti, 
vasaros atostogų sugrįžusi, 
lietuvaitė: „Ką? Europos vals
tybė? iš nepriklausomų tautų? 
Kas iš jų liks? Amerika — 
taip, ji neturi tautos ir nežino, 
kas ji yra. Lietuvai, užgožtai 
didžiųjų, pavojus prarasti sa-

Šįmet Tautinių šokių šventė vyks Toronte, Kanado.e, pirmąjį liepos men. savaitgali Ta proga gera prisiminti ir 
ankstesniąsias šventes. Čia akimirka iš 1976 m. Tautinių šokių šventės Čikagoje, vykusioje Amerikai švenčiant 
200 metų savo nepriklausomybes sukaktį. Stovi — dabartinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (ar anuo
met jam bent į galvą būtų atėjusi mintis, kad vieną dieną užims tas pareigas laisvoje tėvynėje), ir JAV preziden
to Gerąjd Ford žmona Betty Ford; sėdi Julija Cijunelienė, už pulto — Illinois valstijos gubernatorius James 
Walker ir kiti 

vo kalbą, tūkstančiais metų 
išpuoselėtą kultūrą, papročius 
ir visa kita, kas lietuviška... ir 
aš jau nebe lietuvaitė... Gal 
geriau ne". 

• Rusijos vidaus saugu
mo sistemos kaukėtų pa
reigūnų įsilaužimas į Rusijos 
didžiausią privačią žiniasklai-
dos įstaigą „Media-Most", tu
rinčią galingą televizijos stotį, 
populiariausią laikraštį ir kri
tikuojančią valstybės vadovų 
politiką, tiriančią jų sukčia
vimą ir apie tai skelbiančią 
žmonėms, ypač neigiamai atsi
liepiančią apie Čečėnijos karą, 
plačiai nuskambėjo ir per 
Amerikos žiniasklaidą. „News-
week" gegužės 22-ros laidoje 
klausiama: jeigu Putin apie 
tai nieko nežinojo — taip tei
gia jo įstaiga — tai kas tada 
Rusiją valdo? „New York Ti
mes" irgi teiraujasi, ar tai tik 
išskirtinis pavojingas atvejis, 
ar jau dingsta Putin demokra
tiški pažadai? Susirūpino dėl 
to ir Lietuva, kai maždaug tuo 
pačiu laiku į Rusiją, Kara
liaučiaus sritį, nebuvo įsileis
ti Lietuvos televizijos žurna
listai — buvo sulaikyti, klau
sinėjami. Ar tai irgi tik atsi
tiktinis atvejis, ar jau nauja 
Rusijos politika? Aišku, spau
dos bijo ne tik sukčiaujančios 
Rusijos valdžios. Ne visi ir 
Lietuvos vadovai ją glosto, net 
pats Seimas siekia žurnalistus 
žaboti... Kiekviena valdžia 
vengia bet kokios jos neigia
mybių viešumos, tačiau, užuot 
tų neigiamybių vengusios, val
džios bando nutildyti apie jas 
visuomenei pranešinėjančią 
spaudą. 

• Didžiosios pasaulio 
valstybės — JAV ir Rusija 
(vėliau Sovietų Sąjunga, o da
bar ir vėl Rusija) — aplamai 
sugyvena gerai. Europoje net 
du kartus kaip bendrininkės 

toje pačioje pusėje kariavo, 
tačiau tarp jų nuolat vyko ir 
piktos, o dažnai net ir pavojin
gos, tiesiog absurdiškos, var
žybos. „Nev York Times" ge
gužės 16-toj laidoje William J. 
Broad rašo apie JAV ketinimą 
ant mėnuli) susprogdinti ato
minę bombą ir taip įrodyti 
Amerikos technologijos pra
našumą prieš Rusiją. JAV taip 
suspurdo, kai šaltojo karo lai
kais Rusija pirmoji į erdvę pa
leido „sputaiką", šioje srityje 
nurungdan.a ginkluotės po
žiūriu galingiausią pasaulio 
valstybę. Apie tai dabar kalba 
72 metų foikas Leonard Reif-
fel, kuriam buvę išstudijuoti 
pavesta šie. tuo laiku aukš
čiausioje paslaptyje laikomo, 
projekto įgyvendinimo planą. 
Pagal ilgoku straipsniu šį 
įvykį aprašantį „NYT" bendra
darbį, JAV vadovai norėję įro
dyti pasauliui, kad jie atomine 
bomba ne tik Rusiją, bet ir 
mėnulį gal: susprogdinti, ir 
taip atgauti Rusijai prarastą 
prestižą. Turbūt visi esam lai
mingi, kad iaiku buvo susi
prasta ir nuo tokio užmojo at
sisakyta. 

• O štai ir mums nemalo
ni žinia. „Associated Press" 
gegužės 17 d. pranešė: „Port-
land Trail Blazers" krepšinio 
komandos centro žaidėjo Arvy-
no Sabonio žmona, būdama 
neblaivi, vairavo automobilį ir 
policijos buvo areštuota -dvi 
valandas prieš svarbias vyro 
komandos rungtynes. Policijai 
pranešė žmogus, važiavęs pas
kui Ingridos Sabonienės vai
ruojamą automobilį ir paste
bėjęs jį greitkelyje besikreivo-
jantį. Sabonienė, buvusi mode
liuotoja, aktorė, kartą išrinkta 
Vilniaus miesto gražuole, die
nos laiku važiavo į mokyklą 
parsivežti savo keturių vaikų. 
Jai buvo surašytas apkaltini
mas ir po kelių valandų, 7 vai. 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 20 d., šeštadienis 3 
Danutė Bindokienė 

Neiškenčiame 
nesirupinę 

vakaro, iš dabokles paleista.' 
Arvydas Sabonis, kuris taip 
pat yra lietuvis, tą popietę žai
dė sėkmingai, pelnė 16 taškų, 
perėmė 9 atšokusius kamuo
lius ir padėjo savo komandai iš 
tolimesnių atkrintamųjų var
žybų išjungti priešininką 
Utah „Jazz". 

Ir kartu su šia žinia kompiu
terio ekrane pasirodė laiškas: 
„Kai taip atsitinka, tai tik gai
la ir liūdna. Gaila, nes mato
mai Lietuvos žmonių didžiau
sios nelaimės, girtuokliavimo, 
nebepavyksta atsikratyti net 
ir į užsienį išvykus; liūdna, 
kad dėl tokio neapgalvoto el
gesio dabar žmonėms bus 
daug vargo ir rūpesčių. Už vis 
liūdniausia, kad moteris va
žiavo vaikų parsivežti, tad vis
kas galėjo baigtis dar liūd
niau. Tikėkimės, kad čia buvo 
gera pamoka". 

* Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) pa
skelbė vardinį sąrašą pareigū
nų, kurių privačių interesų de
klaracijų duomenys yra vieši. 
Galutinai sudarius savivaldy
bių institucijas, bus paskelb
tas papildomas merų, viceme
rų, administratorių, savival
dybių tarybų komitetų pirmi
ninkų sąrašas. Seimo interne-
to svetainėje (www.lrs.lt) pa
skelbtame sąraše yra 1,334 
pareigūnai, o drauge su savi
valdybių tarnautojais jų turė
tų būti beveik 2,000. BNSI 

Kunigas Antanas Liuima, 
SJ, Grigaliaus popiežiškojo 
universiteto profesorius eme
ritas, Lietuvių katalikų mok
slo akademijos narys, dauge
lio knygų autorius, 90 metų 
sukaktį šventė Lietuvoje. Ju
biliato pagerbimas vyko Kau
ne - Vytauto Didžiojo univer
sitete, taip pat Panevėžyje, 
Telšiuose, Rietave ir Utenoje. 

Užsienio lietuviai negali ne
sirūpinti Lietuvos reikalais. 
Tie rūpesčiai įaugę į mūsų 
kūną ir kraują nuo pat Antro
jo pasaulinio karo dienų, kai 
prasidėjo didysis tautos egzo
das į Vakarus. Nenurimo ir 
tuomet, kai nuo tėvynės nuto
lome tūkstančių tūkstančius 
kilometrų. Bet tik kūnu, o sie
la visuomet liko, prigludusi 
prie gimtosios žemės, jau
čianti jos kančias, besisten
gianti pagelbėti. 

Nors užsienio, sakykime 
Šiaurės Amerikos, lietuviai 
mėgsta save laikyti nemaža 
tautine grupe, bet vis tik ne
gali pasigirti skaičiais, kaip 
italai, lenkai, airiai ar kiti. 
Tuo pačiu ir jų balsas nėra 
toks veiksmingas, kaip gau
sesniųjų, aplink kuriuos tūp
čioja politikai, ieškodami pa
lankumo, ypač rinkimų me
tais. Tačiau ir lietuviams ne 
kartą pavyko pasiekti stebi
nančių rezultatų — prastu-
miant karo pabėgėlių iš sto
vyklų Vokietijoje įsileidimo į 
JAV įstatymą, Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą (iš 
tiesų — okupacijos) nepripaži
nimo ir daug daugiau. 

Savo kietu darbu ir užsi
spyrimu užsienio lietuviai ta
rėsi nusipelnę bent jau nepri
klausomybę atkūrusios tėvy
nės pripažinimo, jeigu ne pa
dėkos. Tad galima suprasti 
nusivylimą, kai staiga sužino
jo, kad Lietuva nebelaiko jų 
net savo piliečiais! Nepadėjo 
protestai, garsūs priekaištai ir 
„ramesnės pastangos" — pa
aiškinta: įstatymas yra įsta
tymas, visiems vienodai taiko
mas... Dabar jau beveik įsiti
kinome, kad užsienio lietuvių 
protestų ar pageidavimų ir ki
tais klausimais nelabai paiso
ma. Pavyzdžiui, kiek pasisa
kyta prieš bolševikinių stabų 
parko kūrimą Grūto miške, 
kiek pastangų dėta atgauti sa
vo nuosavybę Lietuvoje, kiek 
sielvartauta, kai Seimas ir 
prezidentūra atsidūrė LDDP 
rankose... Ir daug daugiau, 
bet rezultatai vis panašūs — 
kaip toje lietuviškoje pa
tarlėje, kad „šuns balsas dan
gaus nepasiekia". 

Dabar mūsiškiai užsienyje 
vis labiau sielojasi būsimai
siais Seimo rinkimais, ypač 
pamatę, kas atsitiko, renkant 
savivaldybę. Rūpi ne tai, kad 
kairioji opozicija telkia jėgas, 
būriuojasi, grupuojasi ir at
kakliai ruošiasi „atkariauti 
prarastąją teritoriją". Kairieji, 
pasivadinę įvairiais vardais, 
tiki laimėjimu. Kaip dabar rei-

• • • . ,. 
kalai atrodo, nelabai'.tuo lai
mėjimu galime ir mes* abejoti. 
Kodėl? Nagi dėl to,' kad de
šinieji dar neatsibudo, dar ne
susiprato atsisakyti sayo siau-
ražiūriškų ambicijų ir dirbti 
tautos gerovei, o ne savo (deja, 
net ne savos partijos) labui. 

Kokio laimėjimo gali tikėtis 
susiskaldę Lietuvos Krikščio
nys demokratai, juo labiau, 
kad iš jų tarpo neiškyla joks 
ryškesnis asmuo — vadas? 
Daugiausia vilčių šiuo metu, 
kaip ir anksčiau, teikta Algir
das Saudargas, bet ir jis nepa
rodo reikiamo ryžtingumo, 
veržlumo, nededa tvirtesnių 
pastangų suskilęlius suvienyti 
ir vesti į laimėjimą Seimo rin
kimuose. A. Saudargas yra 
taikus žmogus, geras politi
kas, patriotas, nusimanantis 
Lietuvos vidaus ir užsienio po
litikoje. Jis galbūt.. padarė 
klaidą, pasitraukdamas iš pir
mininko pareigų, bet ta klaida 
yra nepalyginamai mažesnė, 
negu partijos susiskaldymas. 
Norime tikėti, kad Lietuvos 
Krikščionių demokratų partija 
— ar jos atskalos — nepai
sant, kaip pasivadinusios, 
birželio pradžioje būsimame 
suvažiavime supras savo atsa
komybę, susijungs ir bendro
mis jėgomis sieks laimėjimų. 
Jeigu partijos narių tarpe yra 
nesklandumų, juos reikia de
rinti, kartu dirbant, o ne skal
dantis. 

šiek tiek vilčių teikia ir Lie
tuvos konservatorių/Tėvynės 
sąjungos atsargios pastangos 
judėti vieningumo kryptimi. 
Vis tik Vytauto Landsbergio 
autoritetas, nepaisant paša
linių pastangų j? kūo'daugiau 
sumenkinti (matyt, V. Lands
bergis yra ir šiandien „pavo
jingas", jeigu nuolat taip 
aštriai puolamas ir niekina
mas), iškyla aukščiau kitų. Tą 
savo „resursą" konservatoriai 
turėtų tinkamai išnaudoti, jei
gu ne kitaip, tai bent paklau
sant V. Landsbergio nuomo
nės, patarimo. Juk prieš de
šimt metų jo klausė ne tik 
visa tauta, bet ir užsienis, ir 
net Sovietų Sąjungos diktato
riai su ta nuomone skaitėsi. 

Galbūt užsienio lietuvių 
rūpestis šiandien Lietuvos po
litikams, ypač kairiųjų pažiū
rų, kurių atodūsiai tebeskrieja 
į rytus, nedaug reiškia, bet, 
jeigu bent trumpai akimirkai 
vadovaujantieji dešiniųjų par
tijų veiksniai padėtų. į šalį 
savo asmeniškas ambicijas ir 
savanaudiškus siekius,, patys 
suprastų, kad tik vienybėje 
yra galybė. 

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
ZARASŲ APSKRITYJE 

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS 

Nr.7 

PETRAS MATEKŪNAS 
(Tęsinys) 

Užklaustas, kur jo daiktai, atsakęs, kad 
turto nesusikrovęs. Kai Tėvynė pavojuje, jo brangiau
sias turtas — ginklas ir sveikata. 

Kautynių kuopai vadovavo Vincas Tamošiūnas. 
Kolona traukėsi Mažeikių apskr. link per Rokiškį, 

Pandėlį, Biržus, per Latvijos teritoriją į Viekšnius Ma
žeikių apskrityje. Jei rytmečiais pakelyje pasitaikyda
vo bažnyčia, kautynių kuopa rikiuotėje nueidavo ir 
išklausydavo šv. Mišias. Ilgėliau kolona sustojo pa
ilsėti Vabalninke. Kupiškio partizanų vadas ltn. Vai
tekūnas paprašė, kad zarasiečiai jiems padėtų nuo 
rusų apginti Kupiškį. Trisdešimt penki vyrai su sunk
vežimiu nuvyko į Kupiškį, bet greitai sugrįžo, nes su 
rusų tankais, kurie į miestelį slinko iš pietų pusės, ko
voti nebuvo prasmės. Iš Vabalninku visa kolona išvy
ko į Joniškį, bet kai sužinojo, kad Žagarė jau rusų 
užimta, nuvyko į Meitinės miestelį, esantį Latvijoje. 
Miestelis rusų lėktuvų buvo visai subombarduotas. 
Per bombardavimą buvo užmušta daug žmonių ir pa
degta namų. kurie baigė degti. 

Vokiečių SS karininkas kautynių kuopą norėjo 
įjungti į SS dalinį, bet kai jis nuėjo į štabą, kolona pa
liko Meitinės miestelį ir apsistojo Akmenės dvare, ku
riame rado apsiginklavusius ne tik vyrus, bet ir mote
ris. Jų vadas pareiškė, jei kautynių kuopa neįsijungs į 
kovą su rusais bolševikais, bus nuginkluota. Kuopos 
vyrai nenusigando. Jie tuojau dvaro sode užėmė pozi
cijas ir ryžosi pasipriešinti, jei latviai drįstų juos nu
ginkluoti. Padėtį išgelbėjo kun. dr. J. Steponavičius, 
kuris latvių tarpe netikėtai sutiko studijų draugą. Abu 
žilagalviai seneliai puolė vienas kitam į glėbį ir pra
dėjo bučiuotis. Latviai atlyžo ir pasidarė draugiški. Jie 
sočiai visus pamaitino ir palydėjo iki Lietuvos sienos, 
prie kurios jų stiprus partizanų būrys turėjo užėmęs 
pozicijas. 

1944 m. liepos mėn. 26 d. kautynių kuopa su šei
momis apsistojo Viekšniuose. V. Tamošiūnas tuojau 
susirišo su vietos partizanų vadais — kap. Izidorių Ja-
tuliu ir kap. Jonu Čėsna. Jie visi nutarė sudaryti ko
vos vienetą ir pasipriešinti rusams. Liepos men. 29 d. 
Plevenu bažnytkaimio klebonijoje tuo reikalu įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyvavo būrių vadai, kun. dr. 
J. Steponavičius ir kiti, iš viso 18 žmonių. Buvo nutar
ta, kad visi būriai, esantieji šioje apylinkėje, paklius 
vienai vadovybei. 

Čia buvo pasirašytas Tėvynės apsaugos rinktinės 
įkūrimo aktas, kurį pasirašė kun. dr. Jonas Stepona
vičius, ltn. V. Tamošiūnas, kpt. V. Čėsna ir kpt. I Ja
tulis. Nuo šios dienos, kai pasirašė aktą. šis kovos vie
netas buvo pavadintas Tėvynės apsaugos rinktinės 

vardu. Tai parodė, kad Lietuva ne savo noru įstojo į 
Sovietų sąjungą, bet buvo okupuota jėga. 

Tame pasitarime ilgiau buvo sustota prie klausimo, 
ar lietuvių vienetui jungtis prie vokiečių kariuomenės, 
ar, rusams okupavus Lietuvą. „įsikurti'" miškuose ir 
vesti su jais partizaninę kovą. Pirmą nuomonę palaikė 
kun. dr. J. Steponavičius ir ktp. Izid. Jatulis, o antrą 
— kpt. Kuodis ir kiti. Nuomonėms pasidalinus pu
siau, buvo nutarta balsuoti slaptai. Laimėjo tie, nors 
ir nedidele persvara, kurie siūlė prisijungti prie vo
kiečių kariuomenės, nes partizanų kova, jei užsitęstų 
rusų okupacija, iškeltų gana daug problemų: ginklų, 
amunicijos, aprangos ir pan. Kun. dr. J. Steponavičiui 
ir kpt. Izid. Jatuliui buvo pavesta susitarti su Žemai
tijoje esančia vokiečių kariuomene. 

Po visų pasitarimų buvo kreiptasi į vokiečių armijos 
pulkininką Rader (vėliau jis buvo pakeltas į genero
lus), kuris tuojau pažadėjo karinės medžiagos. Prie 
pulk. Rader štabo buvo paskirtas J. Preibys. kaip ge
rai žinąs vokiečių kalbą (Nepriklausomybės metais 
buvo Švedriškių pradžios mokyklos vedėju, o vokiečių 
okupacijos metu — nuo 1942-1944 m. Zarasų m. nuo
vados policijos viršininku). Zarasų apskr. viršininkas 
kun. dr. J. Steponavičius ir Zarasų apskr. pradžios 
mokyklų inspektorius Kostas Rūkas — į rinktinės 
štabą, o agr. Vaclovas Butkys ir kultūrtechnikas Kle
mensas Žukauskas — į I pulką. Zarasų apskr. policijos 
vadas V. Tamošiūnas tapo karių maitinimo intendan
tu, bet vėliau, vokiečiams perėmus Tėvynes apsaugos 
rinktinės karių maitinimą, buvo perkeltas į pulko 

štabą ypatingiems uždaviniams vykdyti. 
Tėvynės apsaugos rinktinės štabas buvo įsikūręs 

Telšiuose, o pulko štabas — Sedoje. • 
Visas Tėvynės apsaugos rinktinės organizacinis dar

bas vyko Plinkšių dvare prie Sedos. Rinktinės ir I pul
ko vado pareigas perėmė kpt. Izid. Jatulis, o Rinktinės 
štabo viršininko — kpt. Čėsna. . ,Jf 

Spalio mėn. pradžioje prie Papilės ir Sedos įvyko 
aršios kautynės su rusais. Lietuvių pulkai rusų puoli
mo neatlaikė. Per kautynes žuvo daug lietuvių parti
zanų, jų tarpe ir dr. Fulgencijus Grikevičius, kpt. Pra
nas Počebutas, Jonas Dudėnas, Pranas Mozūra, kuris 
pancerfaustais sunaikino du puolančius rusų tankus, 
Juozas Rūkštelė ir kiti zarasiškiai. Vieni, iėlikę gyvi, 
prisijungė prie vietos partizanų, o kiti pasitraukė į 
Vakarus ir, neturėdami vilties grįžti į Lietuvą, emigra
vo į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Austriją 
bei kitus kraštus. įsikūrė didmiesčiuose. 

Likusių Lietuvoje vyrų par t izaninė veikla 

Vyrai, kurie nutarė kovoti, pasiliko Zarasų apskrity 
ir įsikūrė vietos miškuose. \ atvirą kovą su raudono
sios armijos daliniais nestojo ir taupė jėgas ateičiai, 
įsikurdami, kaip ir 1831 ir 1863 m. sukilėliai, apskri
ties miškuose, ypač prie Sartų ežero, kur buvo palan
kesnės sąlygos, tikėdami, kad neilgai jiems teksią 
miškuose būti. nes Vakarai, kapituliavus vokiečiams, 
privers Maskvą atitraukti savo kariuomenę iš okupuo
tų kraštų. B.d.) 

v 
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JAV LJS KVIEČIA JAV 
LIETUVIŲ JAUNIMĄ I 

VISUOMENINĘ VEIKLĄ 
Balandžio 8 d. Jungtinių 

Amerikos- Valstybių Lietuvių 
jaunimo sąjunga (.JAV LJS) 
turėjo savo metinį rinkiminį 
suvažiavimą, kuriame išrinko 
naują valdybą. Naujos JAV 
LJS valdybos vardu, noriu pri
sistatyti, painformuoti apie 
svarstytus per suvažiavimą 
klausimus ir kviesti jaunimą į 
visuomeninę veiklą. JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungos sudė
tis yra: Andrius Čižiūnas — 
pirmininkas, Marius Petrušo-
nis — vicepirmininkas, Pra
nas Čižiūnas — iždininkas ir 
Jūra tė Zubinienė sekretorė. 

Mūsų nariai, Amerikos lie
tuviai tarp 18 ir 35 metų am
žiaus, yra labai išskirstyti. 
Dauguma JAV LJS narių la
bai aktyvūs vietovės lietuvių 
organizacijose, bet vienas kitą 
mažai pažįsta. Šita padėtis su
daro labai daug problemų JAV 
LJS organizacinėj veikloj. 

JAV Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba stengsis page
rint komunikaciją tarp vieto
vių valdybų ir tuo sujungti ir 
suvienyti organizaciją, jos na
rius ir jų bendradarbiavimą ir 
veiklą. Mes irgi bandysime 
sustiprinti žiniasklaidą apie 
JAV lietuvių jaunimo veiklą, 
per JAV LJS interneto tink-
lapį 
(http://www.tamos.net/-javljs), 
elektroninį paštą 

(javljs@tamos.net) ir seniai 
beesančius JAV lietuvių infor
macijos šaltinius (laikraščius, 
radijo stotis ir t.t.). Jeigu pas 
jus jaunimas ką daro, prašom 
mums siųsti, mes pranešime 
kitiems. 

Todėl kviečiame ir prašome 
lietuvių jaunimą pasidaryti 
aktyvesniais savo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės jau
nimo organizacijose ir susi
būrimuose, pvz., Lietuvių 
skautų sąjungoj, ateitininkuo
se, Lietuvos vyčiuose, lietuvių 
sporto klubuose, lietuvių para
pijose, apylinkių Lietuvių 
Bendruomenėse, apylinkių 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
vienetuose ir kitose organiza
cijose. Kviečiame ir prašome 
lietuvių jaunimą įstoti ir daly
vauti šių organizacijų veikloje 
ir pasidalinti savo veikimo pa
siekimais spaudoje ir inter

nete. 
Kviečiame lietuvių organiza

cijas, ypač lietuvių jaunimo or
ganizacijas, vietinėj ir krašto 
veikloj, susisiekti ir gerai susi
pažinti su Lietuvių jaunimo 
sąjunga. Mūsų organizacijos 
tikslas yra suvienyti lietuvių 
jaunimą ir padėti jiems susi
pažinti arba giliau pažinti 
savo protėvių kraštą ir sustipo 
rinti savo lietuvybę. Mes pra
šome lietuvių organizacijų pa
dėti mums šioje ypatingai 
svarbioje lietuviškoje veikloje. 

Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresas bus Australijoje — 
gruodžio-sausio 2000-2001 
metais. Čia susirinks lietuvių 
jaunimas iš viso pasaulio. 
Kviečiame visus dalyvauti. 
Norintieji daugiau informaci
jos apie tai, gali susisiekti 
šiais elektroninio pašto adre
sais arba telefonais. 

Jeigu jums yra tarp 18 ir 35 
metų amžiaus ir norėtumėte 
daugiau informacijos, ką lietu
vių jaunimas daro vietinėj ir 
visuomeninėj veikloj, prašom 
susisiekti su savo vietine Lie
tuvių Jaunimo sąjunga. Bos
tone, susisiekite su Kaziu 
Adomkaičiu 
(kadomkai@emerald.tufts.edu) 
arba Naida Šnipaite 

(snipas@massed.net); 
Čikagoje, susisiekite su Jū ra te 
Zubinienė 

(jankauskas@webtv.net); 
Clevelande, susisiekite su An
driu Dunduriu. 

(adunduras@hotmail .com); 
Los Angeles, susisiekite su Po
vilu Pakucku 

(povilas@ucla.edu) ir Daina 
Žemaitaityte (dabzy@aol.com) 
ir Vašingtone/Baltimorėje su 
Andrium Čižiūnų 

(buzzcut@tamos.net). Jeigu 
Jūsų miestas nėra viens iš 
įvardintų miestų arba jums 
nėra sėkmės susisiekti su Lie
tuvių Jaunimo sąjungos apy
linke, susisiekite su JAV LJS 
pirmininku, Andrium Čižiūnų 
šiuo adresu: JAV LJS, 7766 
Trevino Lane, Falls Church, 
VA 22043, telefonas: (703) 
573-8193 elektroninis paštas: 
javljs@tamos.net tinklapis: 
http://www.tamos.net/~javljs 

A n d r i u s Č iž iūnas 

X P U kongreso informaciniame susirinkime Clevelando Lietuvių na
muose balandžio 13 d Kongreso ruošos komiteto atstovė iš Australijos 
Melisa Savickaite 'stovi dešinėje) kalba apie X lietuvių jaunimo kongresą 

Nuotr. Lino Johansono 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA 

Būrys jaunimo dalyvių JAV LJS suvažiavime š.m. balandžio 8 d. Lemonte. I eil. iš kairės: Melisa Savickaitė 
(Australija), Pranas Čižiūnas (Washington, DC), Nida Bichneviciūtė (Čikaga), Julytė Plačaitė (Čikaga), Kristen 
Logand (New York), Daina Batraks (Kanada); II eil.: Aras Mattis (Los Angeles/Urbana), Jūra tė Jankauskaitė-
Zubiniene (Čikaga), Marius Vygantas (Čikaga), Linas Seiku (Australija), Andrius Čižiūnas (Washington, DC), 
Tomas Matusaitis (New York/Čikaga), Matas Stanevičius (Kanada). 

1573 Bloor Street West To
ronto, Ontario M6P 1A6 Cana-
da, http://kljs.kanada.ca 
kljs@kanada.ca 

Kanados Lietuvių jaunimo 
sąjunga yra organizacija, kuri 
apima Kanados jaunimą — vi
sus save laikančius lietuviais. 
KLJS tikisi, kad tai y ra orga
nizacija, kurios dvasia dvelkia 
visose lietuviškose jaunimo or
ganizacijose. KLJS neišskiria 
nei skautų, ateitininkų, spor
tininkų, bet jungia visus, prik
lausančius šioms organizaci
joms, o dar svarbiau — tą 
jaunimą, kuris visai nepri
klauso. 

KLJS yra gyvas šaltinis 
ateities lietuviškos bendruo

menės organizacijų narių ir 
ypatingai — vadų. Mūsų orga
nizacijos tikslas yra rūpintis 
bendru lietuvių jaunimo veik
los planavimu. Mes informuo
jame jaunimą aktualiais klau
simais — pvz., apie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. 
Mes parūpiname pagalbines 
priemones jaunimo veiklai — 
pvz., organizuojame meno pa
rodas supažindinti bendruo
menę su lietuvių jaunimo kū
ryba. Mes suburiame lietu
višką jaunimą — pvz., organi
zuojame suvažiavimus, šokius 
bei kitus socialinius įvykius. 

Jaunimas yra mūsų, jūsų ir 
visų ateitis! 

Tęsinys 5 psl. 

AUSTRALIJA KVIEČIA Į 
10-TĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESĄ 
LEVAS J O H A N S O N A S 

I* kaires ("leveland lietuviu ^uuhurio ..Gija" vadove Dainius Zalin>kas 
Vilniaus ,.L«.-hu~ teatro ak!on- Onute PufkoriuU- ir X I'I>JK ruošos komi
teto vicepirm Linas Seiki> 'laland/io 13 <i. vykusiame informacini.įme >'i 
į t ikime Lietuviu namuose Nuotr Lino Johansono 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PLJS) Kongresai 
(PLJK) yra ruošiami kas treji 
a r ketveri metai. Pirmasis 
PLJS kongresas įvyko 1966 
metais Čikagoje. Kitas dešim
tasis kongresas įvyks Austra
lijoje 2000 m. gruodžio 22 iki 
2101 m. sausio 11 d. 10-ojo 
kongreso organizacinis komi
tetas, Australijos Lietuvių jau
nimo sąjunga, pasiuntė į Ame
riką du „šauklius" iš Mel-
bourno, X PLJK ruošos komi
teto vicepirmininką Liną 
Šeikį ir X PLJK ruošos komi
teto reklamų skyriaus direk
torę Melisą Savickaitę, kurie 
aplankė aštuonis lietuvių tel
kinius (Chicago, Cleveland, 
Toronto, Hamilton, Washing-
ton D.C., Boston, New York, 
Los Angeles), kviesdami visus 
lietuvius į Australiją. 

Ketvirtadienį, balandžio 13 
d. įvyko X PLJK Informacinis 
kongreso pristatymo vakaras 
Clevelando Lietuvių namuose, 
kurį surengė PLJS Clevelando 
atstovas Andris Dunduras 
kartu su JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba ir Clevelan
do lietuvių sambūriu „Gija". 
Vakaras prasidėjo šiek tiek 
pavėluotai, bet australiečiai 
įdomiai skaidrėmis, bukletais 
ir žodžiais pristatė X kongreso 
programą kartu su informaci
ja apie kelionių ir turistines 
galimybes. Į vakarą atvyko ne 
tik lietuviškas jaunimas, bet 
ir keli pensininkai, kuriem la
bai patinka keliauti po pa
saulį. Keli lietuviai planuoja 
keliauti su savo visa šeima ir 
atostogauti Australijoje, kur 
tuo metu bus vasaros orai. 

X PLJK ruošos komiteto vi
cepirmininkas Linas Šeikis 
pradėjo vakarą, aiškinant, 
kad oficialioje kongreso dalyje 
gali dalyvauti visi už Lietuvos 
Respublikos ribų gyvenantys 
lietuviai, nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus, o į kitas kongreso tu
ristines programas gali jung
tis visi. kurie nori. X PLJK-se 
bus trys skirtingos programos: 
„Studijų dienos", kurios įvyks 
gruodžio 22 d. iki 2001 m. sau
sio 1 d. Sydnėjuje, „Stovykla", 
kuri vyks 2001 m. sausio 2 d. 
iki sausio 9 d. netoli Melbour-
no, ir „Turistinės ekskursijos" 
po Australiją. X PLJK-so metu 
Sydnėjuje vyks Australijos 
Lietuvių Bendruomenės „Kul
tūros dienos ir sporto šventė". 
Tie festivaliai turės savo ats
kiras programas, tačiau kong
reso dienotvarkė bus kiek gali
ma sutaikyta su festivalio 
vykstančiais vakariniais ren
giniais. 

„Studijų dienos" vyks gražio
se „Namaroo Conference Cen
tre" patalpose, apie 30 minu

čių nuo Sydnėjaus miesto 
centro. Pagrindinė „Studijų 
dienų" tema bus užsienio lie
tuvių bendruomenių išlikimas 
ir PLJS ateities veikla. Ypa
tingas dėmesys bus skir iamas 
Rytų Europos lietuvių bend
ruomenėms (Karaliaučiuje, 
Lenkijoje, Baltarusijoje, Mol
dovoje, Ukrainoje ir t.t.) i * j ų 
problemos. Bus diskutuota ry
šiai tarp Lietuvos ir l ietuvių 
už Lietuvos ribų, ir naujai iš 
Lietuvos atvykstančių imig
rantų problemos i r kaip gali 
padėti egzistuojančios bend
ruomenės. „Studiji. dienos* 
yra formalioji kongreso dal is , 
kurioje sudarys PLJS atei t ies 
veiklos programą ir vyks nau
jos PLJS valdybos r inkimai . 
Norintieji dalyvauti „Studijų 
dienose", kaip oficialus a ts to
vai, gali užsiregistruoti savo 
krašto Lietuvių jaunimo są
jungoje. Klevelandiečiai gali 
kreiptis į P L J S Clevelando at
stovą Andris Dunduras. Čika-
giečiai į kongreso ruošos a ts to
vę Čikagoje Nidą Bichnevičiū-
tę. Stebėtojų teisėmis „Studijų 
dienose" gali dalyvauti i r ne
rinkti atstovai. Jie ne tu rė s 
teisės balsuoti, bet galės daly
vauti paskaitose ir diskusijų 
forumuose. „Studijų dienų" 
metu kongreso dalyviams yra 
numatyti specialūs renginiai 
ir išvykos: tradicinės lietuviš
kos Kūčios, išvyka į garsųjį 
Sydnėjaus pliažą „Bondi 
Beach", laivu po Sydnėjaus 
uosto tiltu ir Operos r ū m a i , ir 
Naujų metų sutikimo pokylis. 

„Stovykloje" vyks mažiau 
formalus bendravimas, negu 
„Studijų dienose" — čia nebus 
intelektualinių diskusijų, o 
praktiški užsiėmimai. J3to-
vykloje" mokys virti lietuviš
kus valgius, lietuvių kalbos 
pamokos mažai ją mokan
tiems, lietuvių liaudies meno 
dirbinių gamyba, liaudies mu
zikos ir dainos ir taut in ių 
šokių pamokos, ir ekskursijos 
po „Goulburn Valley", ka r tu 
išvykos susipažinti su senųjų 
Australijos „aboridžinų" gy
ventojais. „Stovykla" įvyks 
apie 200 km į Šiaurę nuo Mel-
bourno, Dookie Žemės ūkio ko
legijoje (Dookie College of 
Land and Food Resources). 
„Stovyklos" dalyvių skaičius 
neribotas ir stovyklauti galės 
visi, nuo 18 iki 35 me tų am
žiaus. Dalyvių kambariai bus 
pavieniams asmenims. Bus ir 
25 m plaukymo baseinas, teni
so aikštelės, didelė futbolo 
aikštė ir šimtai po apylinkės 
pievas šuoliuojančių kengū
rų... 

„Turistinėse programose" 
gali dalyvauti visi bet kokio 
amžiaus kongreso metu Aust

ralijoje viešintys lietuviai. 
Ekskursijų programa bus 
koordinuojama su kongreso 
funkcijomis, taip, kad ir eks
kursanta i turės progą daly
vauti kongreso atidaryme 
Sydnėjuje, Kūčiose, Naujų me
tų pokylyje ir kongreso užda
ryme Melbourne. Turistai gali 
pasirinkti šias ekskursijas: 1. 
„Great Barrier R e e f ir cent
rinės Australijos šešių dienų 
išvyką tarp Kalėdų ir Naujų 
metų. Matysite Australijos 
tropikus, nuostabųjį koralų ri
fą, ir „Ayers Rock" (Uluru) uo
lą. 2. Penkių dienų išvyką au
tobusu (sausio 2-9 d.) iš Syd
nėjaus į Melbourną per Aust
ralijos sostinę Canberra ir per 
pietryčių Australiją. 3. Vienos 
dienos išvyka į Viktorijos apy
linkes (sausio 9-11 d.). 4. 
Trumpos išvykos į Australijos 
gamtos rezervatus, vynines ir 
įdomesnes vandenyno pakran
čių vietoves. J kelionės kainą 
įeina nakvynė, dalis maisto ir 
transportas lėktuvais bei au
tobusais. 

Kongreso pabaigai visi kong
reso dalyviai — atstovai, sto
vyklautojai ir tur is tai susi
rinks Melbourne (sausio 9-
11d.), kur vyks ekskursijos po 
miestą ir kongreso uždarymo 
iškilmės. 

Viena dalyvė padarė gerą 
pastabą, kad X PLJK Austra
lijoje atrodo šimtu procentų 
geriau suorganizuotas, negu 
paskutinis jaunimo kongresas 
Bostone 1997 metais. 

Po programos, visi vakaro 
dalyviai galėjo paklausti sve
čius iš Australijos įvairius 
klausimus apie X P L J K 
„Kiek viskas kainuoja?", „Ko
dėl lietuviai iš Lietuvos nėra 
kviečiami", „Iš kokių kitų 
kraštų atvyksta PLJS atsto
vai?", „Kodėl kongresai ne
vyksta Lietuvoje?" Australie-
tis Linas Šeikis po viso vakaro 

sakė, kad „klausimai, ir net 
Clevelando lietuviai, buvo la
bai rimti ir sudėtingi". 

Vakarui baigiantis, visi pa
sivaišino „gijiecių" Šviežia, tik 
atnešta, karšta pica ir toliau 
grupėmis diskutavo įvairias 
temas, kurios buvo anksčiau 
paklaustos. Prieš ir po progra
mos visi svečiai klausėsi naujo 
kompaktinio disko iš Lietuvos, 
„Radiocentro 1999 metų ge
riausios dainos", t a rp jų: An
driaus Mamontovo, Sel, Nakti
nių Personų, Skamp, ir kitų 
lietuviškų „pop" grupių nau
jausi kūriniai. Mes čia Cleve
lande neturim daug progos 
išgirsti dabartinės Lietuvos 
moderniškos muzikos, tai bu
vo kaip „šviežias oras" pasi
klausyti jos. 

Daugiau informacijos apie X 
kongresą ir užsiregistravimo 
anketas rasite per internetą: 
www.rapidnet.net.au/~aljs 

Kongreso e-mail adresas 
yra: aljs@rapidnet.net.au 

PLJS interneto adresas yra: 
www.pljs.org arba paštu: 
CONGRESS 2000/2001, PO 
Box 55, North Melbourne VIC 
3051, AUSTRALIA 

Australijos Lietuvių jauni
mo sąjunga ir išleidžia savo 
žurnalą „Jaužinios", kuriame 
rasite naujienų ir paskutinės 
informacijos apie X kongresą. 
Žurnalo prenumeratos kaina 
už 4 numerius yra 25 dol. 
(USD). Žurnalo adresas: 
JAUŽINIOS, PO Box 55, 
North Melbourne VIC 3051, 
AUSTRALIA. 

Australijos Lietuvių jaunimo sąjungos valdyba Iš kanos Petras Burokas. Linas Šeikis. Daina Šliterytė, Petrą* 
Suma, Vida Luimaite, .Jonas Rukšėnas. Tanva Cunur.i. Melisa Savickaite 

http://www.tamos.net/-javljs
mailto:javljs@tamos.net
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mailto:snipas@massed.net
mailto:jankauskas@webtv.net
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mailto:buzzcut@tamos.net
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http://www.tamos.net/~javljs
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
DRAUGAS, 2000 m. gegužės 20 d., Šeštadienis 

LIETUVIO KUNIGO RŪPESČIU 
AMERIKIEČIAI AUKOJA LIETUVAI 

X PLJK informaciniame pobūvyje balandžio 13 d., Clevelando Lietuvių namuose. Iš kairės: Cleveland LB apy
linkės valdybos pirm. dr. Raimundas Šilkaitis, Cleveland Lietuvių sambūrio „Gijos" vad. Dainius Zalenskas, X 
PLJK ruošos komiteto reklamų skyriaus dir. Melisa Savickaitė, iurn. Aurelija Balasaitienė, PLJK ruošos komi
teto vicepirm. Linas Šeikis, P U S Clevelando atstovas Andris Dunduras. Nuotr. Lino Johansono 

Mūsų tautiečiai užsieniuose, 
kur tik begyventų, visokiais 
būdais stengiasi padėti jau 
dešimtmeti vėl laisves keliu 
žengiančiai Lietuvai. Sukūrę 
nemažai įvairių šalpos orga
nizacijų (gal kartais jų ir per 
daug), patys lietuviai ne tik 
savo laiku ir darbu, bet ir au
komis gelbsti vargstantiems 
Lietuvos žmonėms, mokyk
loms, našlaičių ir senelių na
mams ir kt. Tai nepaprastai 
gražus ir idealistini? šalpos 
darbas. 

KVIETIMAS Į JAUNIMO KONGRESĄ 
Šių metų gale ir ateinančių klausimus. Paaiškėjo, kad 

pradžioje Australijoje įvyks 
dešimtasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Tai nepa
prastas reikšmingas įvykis, 
kurio metu ne vien susivieni
ja, po visą pasaulį pasisklai-
dęs jaunimas, bet taip pat 
jame atgaivina patriotinius 
jausmus ir stiprina saitus su 
Lietuva. 

š. m. balandžio 13 dienos 
vakare Clevelande Lietuvių 
namų apatinėje salėje buvo 
suorganizuotas informacinis 
kongreso pristatymas, sulau
kus kongreso šauklių iš Aus
tralijos — Melisos Savickaitės 
ir Lino Šeikio. Vakaronę su
rengė jaunimo kongreso Lon
done dalyvis ir keliautojas 
Andris Dunduras, kuris yra 
taip pat Clevelando LB apy
linkės valdybos narys. Prie to 
renginio talkininkavo Dainius 
Zalenskas, „Gijos" organizaci
jos pirmininkas. Deja, atrodo, 
kad vietįruąi lietuviai tėvai 
mažai teprisTdėjo prie tos ypa
tingos vakaronės, tai buvo ap
gailėtinai mažas dalyvių ir 
jaunimo skaičius. Kongresas 
vyks Australijoje tarp šių me
tų gruodžio 22 dienos; pra
sidės Sydnyje ir baigsis atei
nančių metų sausio 11 dieną 
Melbourne. Įdomu pastebėti, 
kad tuo metu Australijoje yra 
...vasara. 

Pranešimą pradėjo Linas 
Šeikis, trumpai papasakoda
mas apie save ir Melisą. 

Jiedu abu gimė ir augo Mel
bourne, abu baigė aukštuo
sius mokslus. Linas dirba val
dytojų pramonėje, o Melisa 
yra profesionalė fotografė. 
Abu priklausė lietuviško jau
nimo organizacijoms, skau
tams ir ateitininkams, dalyva
vo veikloje, o dabar aktyviai 
įsijungė į kongreso organiza
vimą. Melisa baigė lituanisti
nę mokyklą, lankė Vasario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje, 
šoko tautinius šokius „Malū
nėlyje" ir „Gintare". Abu pa
siryžę pakviesti kaip galima 
daugiau lietuviško jaunimo iš 
visų pasaulio kraštų. Tuo tiks
lu jiedu atvyko į JAV, lanky
sis Kanadoje ir vėl grįš į di
džiuosius JAV miestus. Linas 
pasakojo, kad bus lankomi di
dieji Australijos miestai, mu
ziejai bei išvykos autobusais ir 
lėktuvais ir, kas svarbiausia, 
bus turtinga studijų ir kultū
ros dienų programa. Taip pat 
bus iškilmingai švenčiamos 
Kalėdos, o Naujųjų metų suti
kimą apvainikuos pokylis. 

Po to Melisa Savickaitė 
trumpai papasakojo apie 
skaidres ir jas pradėjo rodyti 
su įdomiais komentarais. Bu
vo nepaprastai gražu matyti 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusį lietuvišką jaunimą, tauti
nių šokių grupes, lietuvius 
skautui su trispalve, taip pat 
rengimo komiteto ąuotraukas. 
Šalia to, matėme smulkiai 
kongreso programą, o studįjų 
dienos tesis daugiau kaip de
šimt dienų. 

Po to svečiai atsakinėjo į 

kongreso dalyviams teks susi
mokėti 1,500 dolerių už vieš
nagę, keliones, bet į tą sumą 
neįeina skrydžio išlaidos. Tu
ristams, ne atstovams, kiek 
brangiau. Norintieji užsire
gistruoti, gali kreiptis E-mail 
adresu: 

@http: 
/www.rapidnet.net.au/-aljs. 

Kongreso pašto adresas: Con-
gress 2000/2001 PO Box 55 
North Melbourne VIC 3051 
Australia. 

Linas ir Melisa apdalino su
sirinkimo dalyvius turtingo
mis brošiūromis su smulkia 
kongreso dienotvarkės infor
macija. Svarbu pastebėti, kad 
abiejų svečių lietuvių kalba 
yra be priekaištų — be klaidų 

ir su puikia tarsena. 
Svečiams baigus kalbėti ir 

klausytojams paplojus, Andris 
Dunduras trumpai pasakojo 
savo įspūdžius ir PLJ Kongre
so Londone. Po to visi buvo 
pakviesti pasivaišinti „Gijos" 
paruošto bufeto skanėstais ir 
kava. Tai buvo įdomus ir tu
riningas vakaras, todėl, tie, 
kurie jame nedalyvavo, turėtų 
apgailestauti, tačiau privalo 
pasvarstyti galimybes tame 
kongrese dalyvauti, o tėvai tu
rėtų sudaryti sąlygas savo jau
nimui atvykti į Australiją. Sa
vaime suprantama, kad jų 
tautinis įsipareigojimas su
stiprės, suras lietuvių draugų 
tolimuose kraštuose ir par
siveš nuostabiai įdomius ir 
vertingus įspūdžius. 

Aurelija M. Balasaitienė 

ČIKAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS (LJS) PRANEŠIMAS 

Prieš Lietuvos nepriklauso- syta „Draugė". 
mybės atstatymą LJS stipriai 
gyvavo: garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje ir stengiant 
išlaikyti jos kalbą bei kultūrą. 
Lietuvos žmonės gali tuos 
tikslus jau patys pasiekti, o 
dabartinis išeivijos jaunimas 
gali daugiau dėmesio skirti as
meniškiems bei gyvenimo 
krašto reikalams. Tą pasa
kant, Čikagos jaunimas dar 
tebėra gan veiklus. Jie veikia 
su skautais, ateitininkais, 
sportininkais ir t.t., šoka ir 
dainuoja ansambliuose, kuria 
lietuviškas šeimas ir palaiko 
draugiškus ryšius su lietu
višku jaunimu plačiame pa
saulyje, ypač per internetą. 
Bet LJS veikla yra labai nusil
pus. 

Čikagos LJS valdyba dar 
kas metai suruošia labai sėk
mingą „Turkey Dance" JAV 
Padėkos savaitgalį. Dalyvavi
mas yra gausus, bet talkinin
kų skaičius palyginant mažas. 

Š.m. sausio mėnesį buvo su
ruoštas „Dainavos" Vyrų okte
to CD įrašo pristatymas. Apie 
tai jau buvo kelis kartus ra

jau trečius metus buvo šau
kiamas „Vasario vajus", re
miant V-16 gimnaziją. Iš viso 
Čikagos LJS nusiuntus 675 
dol. per PLB fondą. 

LJS narystei priklauso jau
nuolis/ė tarp 18-35 metų am
žiaus, nors augęs už Lietuvos 
ribų, bet laikantis save lietu
viu. Suburti tokį jaunimą į 
vieną branduolį kas metai da
rosi sunkiau ir sunkiau. Aš as
meniškai priklausau prie to 
būrio LJS narių, kurių daly
vavimas LJS ribose jau eina 
prie pabaigos. Perėję LJS gre
tas, mes žengiame į platesnę 
lietuvišką visuomenę. Tikiuos, 
kad ir toliau šiaip ar taip pasi
liksime veiklūs. 

Kokia bus LJS ateitis? Ge
ras klausimas. Atsakymą gau
sime iš dabartinių narių, daly
vaujančių šiame suvažiavime 
ir Pasaulio kongrese (PLJK) 
šią žiemą. Žengiant į naują 
šimtmetį, jaunimo pasaulėžiū
ra į lietuvybę keičiasi, bet dva
sia tebedega. 

Nida Bichnevičiūtė 
Čikagos LJS pirmininkė 

Kun. Vytas Memenąs 

Tačiau retkarčiais atsiranda 
išradingų žmonių, ku~ie, nors 
gyvendami ir dirbdami sve
timtaučių aplinkoje, suranda 
galimybių ir progų preiti prie 
amerikiečių, supažincinti juos 
su Lietuva, jos istorija, ne
lengva dabartine padėtimi ir 
kreiptis į juos aukoms prisi
dėti prie vargo Lietuvoje su
mažinimo. 

Vienas iš tokių nedaugelio 
žmonių yra kun. Vytas Meme
nąs, buvęs ilgametis] Šv. Anta
no amerikiečių j parapijos 
Frankfort, DL kleboną;. Dar 
pernai, 1999 m. birželio mėn., 
pasitraukdamas pensijon iš 
savo parapijiečių Lietuvos šal-

KLJ8 VALDYfeA SVEIKINA JAV LJS 
SUVAŽIAVIMO DALYVIUS 

Nuo pat Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmųjų dienų, JAV 
ir Kanados kraštų jaunimas 
glaudžiai seka jos tikslus. 
Bendradarbiavimas yra daž
nas ir santykiai lieka stiprūs 
— stenkimės išlaikyti tuos pa
pročius. Stenkimės kuo dau
giau asmeniškai bendrauti, 
kuo daugiau bendradarbiauti 
ir paremti vieni kitus. 

2000 metuose ne tik šven
čiame naują tūkstantmetį, bet 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso dešimtmetį. Tiki
mės, kad PLJK yra svarbiau
sias pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos atgaivinimo ir sujun
gimo įvykis. Raginkime jau
nimą dalyvauti, raginkime 
bendruomenes jį paremti ir 
patys gausiai dalyvaukime. 
Padėti pasiruošti kviečiame 
dalyvauti „Vadovavimo sto

vykloje", kuri įvyks š.m. bir
želio 25-29 d. Vasagoje, Kre
tingos stovyklavietėje. 

Tegul lietuviško jaunimo 
stiprybė būna mūsų vieningu
mas ir tegul mūsų vieningu
mas būna mūsų likimas. 

Iki greito pasimatymo lietu
viško jaunimo bendruomenėje! 

Pirmininkas Matas Stane
vičius, vicepirmininkės Ind
rė Ramanauskaitė ir Irena 
Žukauskaitė, iždininkė So
nia Houle, socialinių reikalų 
komisijos pirmininkai Vytas 
Ruslys ir Larisa Svirplytė, 
korespondentas ir valdybos 
ryšininkas Darius Sonda, 
jaunimo ryšininkas Rimas 
Pečiulis, nariai Daina Bat-
raks, Viktoras Kuslikis ir 
Justas Šimonėlis, globėjas 
kunigas Edis Putrimas. 

pos reikalams surinko apie 
17,000 dol. Specialiai Lietuvos 
našlaičių namams papildomai 
gavo dar 7,000 dol. Nors ir ta
pęs pensininku, kun. Vytas 
Memenąs, diecezijos prašo
mas, sutiko padėti kitų para
pijų pastoraciniame darbe. 
Šiuo metu kaip kunigas pagal
bininkas dirba Viešpaties į 
Dangų žengimo (Ascention of 
Our Lord) amerikiečių parapi
joje Oak Brook Terrace netoli 
Čikagos. 

Po Naujųjų metų keliems 
mėnesiams buvo išvykęs į 
Naples, Floridoje, kur dirbo 
amerikiečių Šv. Petro Apašta
lo parapijoje. Gavęs tos para
pijos klebono sutikimą, Gavė
nios metu, balandžio 8-9 d. sa
vaitgalį, kun. V. Memenąs su
rengė rinkliavą Lietuvai rem
ti. Per septynerias savaitgalio 
Mišias kun. Memenąs savo 
pamoksluose supažindino pa
rapijiečius su Lietuva, papasa
kojo apie okupacijų metais pa
tirtas nelaimes, žmonių ne
tektį, nušvietė sunkią 
dabartinę ekonominę ir dvasi
nę būklę. Kvietė parapijiečius 
aukoti našlaičių bei senelių 
namams, labdaros valgykloms 
Vilniuje ir Kretingoje, ir arkiv. 
Audrio Bačkio nuožiūrai. 

Rinkliava buvo vykdoma, iš 
anksto paruošus vokelius su 
užrašu JLithuania Mission 
Collection". Tą savaitgalį buvo 
surinkta 15,197 dolerių iš 
amerikiečių katalikų, kurių 
dauguma net nežinojo, kur 
tokia Lietuva yra. Nuo pra
ėjusios vasaros kun. Vyto Me
meno rūpesčiu Lietuvai su
rinkta jau per 40,000 dol. 

Sugrįžęs vėl į Oak Brook 
Terrace, kun. Memenąs arti
miausiu laiku ruošiasi ir šioje 
parapijoje suorganizuoti pana
šią rinkliavą. 

Juozas Baužys 

Broliukas ir sesute Alexa ir Alex Chavez - Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai. Nors jų tėveliai nekalba lietuviškai, bet vaikų mama Tsuaa-
ra Chavez nusprendė savo vaikus leisti į lietuvišką mokyklą, prisiminda
ma savo senelę Josepbine Dambrauskas. Senelė, kilusi nuo Raseinių, su 
visa šeima į Ameriką atvyko 1924 metais ir apsigyveno Bridgeporto rajo
ne, Čikagoje. Tamara prisimena, kaip senelė skaitė, šnekėjo 5 kalbomis 
ir labai skaniai ruošdavo lietuviškus valgius. Štai kodėl Tamara norėtų, 
kad jos vaikai ne tik susipažintų su savo protėvių šaknimis, bet ir pažin
tų Lietuvos istoriją, kultūrą, išmoktų kalbėti lietuviškai. Kažin, gal Či
kagos, Lemonto ar kitų lietuviškų telkinių lituanistinėse mokyklose yra 
ir daugiau tokių šaunuolių? Rašykite mums ir siųskite savo nuotraukas! 

Nuotr. Bernard Kordeil 

LIETUVIAI 
VERSLININKAI 

Š.m. gegužės 9 d. „Chicago 
Tribūne" • dienraščio „Busi
ness" skyriuje išspausdintas 
ilgokas straipsnis su nuotrau
ka apie Čikagos (ir apylin
kių) lietuviams gerai pažįs
tamą „Racine" kepyklos savi
ninką Juozą Kapačinską ir 
jo žmoną Daną. Straipsnyje 

MOKSLO PABAIGA 
APVAINIKUOTA 

MAGISTRU 

autorė Carol Kleiman palan
kiai aprašo Kapačinskų kas
dienybę — džiaugsmus ir 
rūpesčius, cituoja Juozo pasi
sakymus, kaip jis „įsivėlė" į šį 
verslą, kuris dabar yra labai 
sėkmingas. Kartu su „Racine" 
kepykla 6216 W. Archer Ave, 
Kapačinskai dar turi jos šaką 
„Bake for Me!" Čikagos miesto 
centre — 350 N. Clark Str. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Pavasarį ir vasarą kviečiame 

keliauti su mumis. Turime pačias 
geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę 
patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose. 

Prašome kreiptis į mus. 
American Travel Service 

9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel. 708-422-3000. Tel. 800422-3190 

Fax 708-422-3163 
E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 

Web: www.americantravelservice.com 
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lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

Rota K. Vardyt*. 

Rūta Vardytė, a.a. prof. 
Vytauto Vardžio ir Nijolės 
(Rimkutės) Vardienės dukra, 
š.m. gegužės 5 d. baigė Uni-
versity of Oklahoma, Michael 
F. Price College of Business, 
esančią Norman. OK, įsigy-
dama magistro laispnį iš vers
lo administracijom Rūta yra 
pakviesta nare į Beta Gamma 
Sigma — prestižine draugiją 
verslo studentams. 

Rūtos Vardytės pasiekimais 
džiaugiasi visa šeima ir linki 
tolimesnės sėkmės! 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easėr and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

depatlure ojws you a relaxed mom-

ing arrival for business or pleasure. 

When you're ready to return, you'll 

enjoy samc-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And vvhether 

you fly Business Oass 

or Economy Oass. ycucan be 

sure our service wiU be worW-class. 

and will allovv you to arrive rested and 

refreshed - ali for a reasonable fare. 

Fmd out wtiat a worid of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agent orSAS 

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

mation and special offers. visit 

our vvebsite at wwwf!ysascom. 

FHūhtm 

SK946 
SKM4 

SK»3 
SK943 

rTDffl 

CNcago 
Stuckhukit 
Virtus 
Copenhagen 

To 
Stockholm 

Vfcmus 
Cooenhagen 

Chicago 

Departure Tune 
4:30 pm 

9-20 am •* i 
12 45 m 
340 pm 

Arnva l Tiine 

740 am -1 

i 0 5 O a * > ! 
2S«a 
540 &~ 

http://www.rapidnet.net.au/-aljs
mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com


DRAUGAS, 2000 m. gegužes 20 d., šeštadienis 

Egidijus Cons truct ion 
N a m u v i d a u s ir i š o r ė s 
d a ž y m o , a l i u m i n i o darbai, 
v i sų rūšių s t o g a i , s ta l iaus 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i m a . 

Tel. 815 S77 1797. 

50 m. moteris ieško darbo: gali 
dirbti virėja, padavėja (turi 
didelę patirtį). Taip pat gali 
tvarkyti namus, kalba truputį 
ang l i ška i , serai rusiškai 
Tel. 773-376-0908. imm 

A n t a n a s ir A l d o n a ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonius, 
atukti namų ruošą ir gyventi 
kartu. Antanas gali remontuoti 
namus ir vairuoja automobilį 
Tel. 773-927-4731. vmm 

24 m. nu-rgina ieško darbo šei
moje. Gah gyventi kanu. Dirbusi 
Vokietijoje ir tun pusantrų metų 
patirties vaikų priežiūroje bei 
namu ruošoie. Su muzikiniu 
išsilavinimą. Tel. 708-656-4236. 

Merg ina ieško d a r b o . Gali 
prižiūrėti vaikus, turi patirties; 
gali atlikti namų ruošą. Turi ir 
vairuoja automobilį. Gyventi 
kartu nesa l i . S k a m b i n t i 
Kristinai, tel. 630-235-7541. 

45 m. moteris i eško d a r b o . 
Gali pažiūrėti senelius, vaikus 
arba ligonius ir gyventi kartu. 
Turi darbo patirtį, vairuoja 
automobilį Tel. 630-964-5898. 

HELP \VANTED 
Banąuet waitresses/waitcrs 
Condesa del Mar, 12220 S. g 

Cicero a 
Alsip. IL Apply įn person. 

Galiu prižiūrėti vaiką savo 
namuose, 4043 S. Richmond 
St„ Chicago, IL Skambinti 

Astai savaitgaliais, 
tel. 773-450-4692. 

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 630-964-5898. 

FINANSUOJAME 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ 

(MM - Tel.: 773-735-3555 
Direct l ine : 

773^461-0961 
NAURIS TANKEVIČIUS 

Loan OfBcer 

DĖMESIO! 
Trumpalaikis pasiūlymas: 

4% dovana pradiniam įnašui 
Čikagos mieste. 

7,625 % metiniai nuošimciaili! 

Island Mortgage Network, Inc. 
5958 S. Pulaski ^ " N ^ 
Chicago, IL 60629 T - S J 

LTwSS3 

B Si D CONSTRUCTION 
Exteriors — 12 years in construction. 

Stogai (shingles, flats), „siding", lietvamzdžiai, balkonai, (decks. 
porches) „tuckpointing". namų ir garažų remontai. 

. T e l . 6 3 0 - 6 9 7 - 3 0 9 4 . 

LITHUANIA 
$0.21 por/mln 

GiHt rato* to Vtm r*»t of tna world - arty day. any time. 
Forvtfo*mAHoncaHLoHgDistana>Po8t 

l-gPP-449-P44$l 
L e g a l i a i 

S o č i a i S e c u r i t y $ 2 0 . 
P a d e d a m e i š s i l a iky t i 

v a i r u o t o j ų te i ses . 
Te l . 7 7 3 - 5 9 0 - 8 8 8 0 . 

Reikalingi vyrai ir moterys namų 
valymui Naperville rajone. 
Pageidaujama, kad turėtų savo 
automobilį Geros darbo sąlygos. 
Galima susikalbėti rusiškai, 
letuviškai Tel. 630-579-1366; 

630-34Hfr»Ž, ^jaa. 

Keraminių, dirbinių gamintoja 
ir eksportuotoja firma „ŠUas" 
(Lietuvai siūlo savo dirbinius 

didmeninei ir mažmeninei 
prekybai. Ilgamete gamybos ir 

eksportavimo patirtis, platus 
pasirinkimas, patrauklios kainos. 

Tel. 708-442-9808; e-mail j 
r.ERSILAS@prodigj.net ! 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
galvos'menstruMJų'strėnii'artnio'su-
mušimų :r kt. skausmų numalšinimas 

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

Board Cerufiea Acupuncturist 
TeL 312-563-1501 

Palikite žinutę lietuvių arba anehj kalba. 
Appointments available on Tuesdays 9 a.m-

2 p.m.and Thursaays 4 p.a-7 p.m. 
3210 S. Halsted St, Chicago, IL. 

Kompiuterių remontas, -
programines įrangos tvarkymas, 2 

kompiuterių ir programų ~ 
..upgrade", virusų naikinimas ir 

apsauga nuo jų. 
Tel. 773-879-3525; 773-436-1352. 

Nerūkantis, ramus vyras 
ieško savarankiško 

kambario arba mažo buto. 
Tel. 630-697-3094. 

Jauna šeima, turinti geras 
rekomendacijas, ieško buto 

Brighton ar Marąuette 
Park apylinkėse. { 

Tel. 708-423-1903. 

Bendra Lietuvos ir JAV UAB 
..B.U TMLRA" palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir ..mini-
vans" (automatinė pavara, su vėsin
tuvais) Galime automobilį pris
tatyti į oro uostą. Taip pa' išpildome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpint-, jūsų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt. Tel. 00370 
2 79 10 31: fax 00370 2 31 37 83; 
mobilus tel. 00370 86 08168: e-
niau:padfxubamja@posU>miiftelnet 

Išnuomojamas namas 
Brigdport apylinkėje. 

3-4 miegamieji, įrengtas rūsys 
2 mašinų garažas; $1,400 per 

mėnesį + „sec. dep.". š 
Tel. 773-847-1980. 

Pažintines kelionės po 
Čikagą ir Illinois valstiją. 

Tel. 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

Išnuomojamas 1 mieg. 
butas Archer ir Harlem 
apyl. $500 į mėn. + „sec. 

dep". Tel.708-594-1472. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 
vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų Tel. namų 773-476-0513, 
mobilus 773-317-6965. 

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 SLTel. 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba į 
lenkiškai. ; 

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

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Justice, IL 

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 
I ir kitus vidaus ir lauko 
I darbus. Tel. 708-205-1046, 

Vytenis . 

Regina Šerputytė, masažistė 
(Certif. Masseuse). Darau 

masažą, taip pat nuo skausmo, 
artrito ir t.t. j 

TeL 773-284-6471. ' 

mmmuoK 
Vethormo mm »»• 

8900 Souii AjftCHKR ROAt), Wiu.ov SriarĄ lu*io;s TEL 708.839.1000 

Šeiics pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus melstas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 ibd 40 svečių 

,Tst 

40 M C3 svečių 

t t i - t » > 
ABlOjl kOOfc 
60 iki ICO svečiu 

sttr * 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 Ho 135 svečių 

-.2S ik) 175 svečių 

«ttWMUJ« 
225 iki 550 svečių 

BUTAI PENSININKAMS — 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: Villa 
Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, C t 06277. 

Mylėk Lietuvą maža 
Ir tautą, kuriai priklausai. 
Mokykis kalbą seną. kuria 
skardena, brangiausius vardus 
vvturiai.. 

Violeta Pakalniškienė 
Lietuvių kalbos mokymo centras „GAUBLYS", įsikūręs Darien. IL. 
'esia moksleivių registraciją 2000-2001 mokslo metams. Priimami 5-

'. K metų vaikai ir jaunuoliai Taip pat formuojamos suaugusiųjų 
grupes, norintiems išmokti ar patobulinti lietuvių kalbą. 

Registracija vyks gegužės 13, 20,27 dienomis (šeštadieniais) 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Kreiptis: 

1 0 2 5 B E L Ą I R D R I V E , 
D A R I E N , I L , 6 0 5 6 1 . 

T e l . 6 3 0 - 9 6 2 - 8 8 9 2 
F a x . 6 3 0 - 7 2 4 - 1 6 7 4 . 

4738 W. 103 rd S T 
O A K L A W N , I L 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
«.*'-(fi"'. * * * * * * * , c * * # * * * * # * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

_ 

m esą nr m ̂ D8ŽANC3E A S S re .Y 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd ST., OAK L A W N , IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
*216 W. Archer A ve . , Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKF, 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 6O610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždarvtn 

Fixed Rate 
* 

Home Equity Loans 
%APR* 8 am ̂ kv •50 

3 YearTerm 

Plūs, no points, no elosing costs 
on loans of $25,000 or greater. 

Other rates apply for terms up to 15 years. 

Call us today for all the details. 

f^rmiand radarai 
• ^ m m w Savtno* and Loan / tM^utM Savlngs and Loan Aasoctttion 

8029 S. Harlern Av«.. Brtdgevte* • 708 598-9400 
4040 8. Arcner Av«.. CNcago • 773-2544470 

2657 W. 69th 9 t . CMcago • 773-O2S-7400 
187388 Be8 f t t , Lookporf 708-6*5-2400 

iraLoom 

FDtCtneund Banking ff» *•? * sboufd be! wm 
' Th« AnfluaJ MMĮMp Rate (APft) ii •ccuott •» of May 5, JOOO. MMmumtoan(wmoi3yean:frw*iMn 
toentermof ySymm. fam»4mJtoM*mšm.*mma<š^cmt<*9m»4įm. Loan to 
vatu* l> 80%. MMME^MhrL«tM«**ni«dto0HMr-oeoMaiKl.rin^Wr%pRv«tM Proot of tnauarne 
(stata***. Corm*you*xai*^uMij*\*iįlwtkaix*m)<Xti»nx 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBIJO.NAMU&^TBS 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auta* 
S. Kart* kaba lietuvitkai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Watt 96th StnMt 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

STASYS' CONSIRUC JION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits*, 'decks", "guners", ptokšti 
ir "shingje" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i SBenetis, tel. 630-241-1912.* 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tek 773-767-1929. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331 . 

ISnuomojamas 
apšildomas 4 fcamb. 

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

G.L. Ouality Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome. dažome ir 

poliruojame, 
taip pat parduodame 

1997 DodgeNeon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 706-652-2110. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gari. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Td. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1466 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
Tel. 773-776-8998 

' Perkate automobftf? 
Turite kredito problemų1 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne proMema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)-234-8222 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

oncrmi SM - M* 
E(7M)4»-71M 
t ( T M | W « l l 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

» w . V W w 
Ų93Ž S. L*Grange 
N»P»fc,IL«4»4 
Bus.: 708-361-0*00 
VoiceMM:773«4-7S» 
Pager: 70S-892-2S73. 
F D : 70S-361-9618 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste a r ^ 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Realmartą^t 
Realry Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-5S5-4100 Pager 312-3M-«3t7 
F«773-5SS-3»»7 

Accent 
HornsfirtdSfB 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, IKnois 60453 
Dustn— (708)423-0111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
HM. 700-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 

773^96^878 

773-266-3464 
CeS-teL 

•36 661 3*11 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-589* 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. 

Wiadow VVsshert Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
bave valid driver's license and trans-
porutjon. Mušt be fhient in English 
LA. McMakoa VVtodoir Ws«Mag. 
TeL 800-820-6155. 

Ka lame visų rūšių ^sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti | 

R o m u i tel. 630-774-1025. ' 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepung applicants for 

P e r m a a o K ResŪkncc! 
For free information call: 

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

Canada 
www.imaiigration-servke.com 

CarSv«?aM<T<^24 honr h v< inT 
work 12 days and off two days. Most 
jobs m soutbem Wisconsin and nofth-
em Illinois. Reųuired: mušt ipeak Eng -
lish. eipęriance. references, driver s 
Įcense Pleaę call H'JBlJg" 

$85to$150 per day. Need aomėone for 
a ųuadruplegic (Male-legal). Need 3 
women for ATuheimer patiem. Wil| m-
terview on VVednesday. 

file:///VANTED
mailto:r.ERSILAS@prodigj.net
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.imaiigration-servke.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KUR GALIMA GAUTI PAGALBOS 

IV KAUNO ISTORIJOS KONFERENCIJA 

Yra įvairių organizacijų, ku
rios siūlo patarimų ir pagal
bos žmonėms, turintiems pro
blemų, kylančių medicininių 
krizių metu. 

Sąskaitos, kurios ateina 
„glėbiais" už suteiktus medi
cininius patarnavimus po il
gesnio gydymosi ligoninėje, ar 
po operacijos, ar gydantis nuo 
chroniškos ligos, nėra vienin
telis rūpestis. Su gydymu ir 
ligomis yra surišta ir nu
važiavimas pas gydytoją, ne
darbas, papildomas pagalbos 
reikalingumas namuose, iš
laidos už vaistus ir pan. Dėl 
to gali išsekti finansiniai iš
tekliai. 

Bet yra eilė organizacijų, 
kurios visus tuos sunkumus 
gali nors kiek palengvinti. Čia 
keletas jų: 

\. The Campaign for Better 
Health Care Čikagoje turi 
nemokamą telefoną 1-888-544-
8272. Jie atsako į klausimus 
ir pataria, ką daryti ir kokios 
yra gydymosi galimybės žmo
nėms, neturintiems apdrau-
dos. ffaip pat suteikia infor
maciją apie žemo mokesčio, ar 
visai nemokamas klinika?.-Jie 
taip pat turi Medicare Care 
Helpline 1-888-544-8271 žmo
nėms, turintiems klausimų 
apie -Medicare HMO, specia
listus Tr t.t. Jie taip pat turi ir 
Health Care Consumer Rights 
Hotline 1-888-544-8269 tiems 
žmonėms, kurie turi bėdų su 
savo sveikatos apdraudomis, 
arba nesupranta — nežino 
savo teisių, 

2. The Catholic Charities of 
the Archdioces of Chicago turi 
patarnavimų vyresniesiems, 
kurie bando gyventi savo 
namuose, yra po ligos, opera
cijos ar turi chronišką ligą. 
Tie patarnavimai yra: gailes
tingų seserų, šeimininkių ir 
terapistų. Norint gauti dau
giau informacijos tuo reikalu, 
skambinkite „aging specialist" 
Catholic Charities 1-312-655-
7717. 

3. Catholic Charities turi 
taip pat ir „Physician Referral 
Services", kuri aprūpina Me-
dicaid ligonius šiaurės vakarų 
Čikagoje ir vakariniuose Cook 
County priemiesčiuose, Lake 
County ir dalyje šiaurės va
karų Čikagos. Tai yra — reko
menduoja daktarus, kurie 
priima Medicaid pacientus. 

Gyvenantys Cook County 
apskrityje, skambinkite 847-
870-0202. Gyveną Lake Coun
ty, skambinkite 847-263-1313. 

4. The Illinois Volunteer 
Money Management progra
ma padeda vyresniesiems, ku
rie nebegali susigaudyti savo 
medicinos sąskaitose, arba ku
rie dėl ligos atsilieka su 
sąskaitų mokėjimais ir turi 
sunkumų su kreditoriais. Tuo 
atveju skambinkite 1-800-252-
8966. 

5. The Patient Advocate 
Foundation yra Newport 
News. VA. Tai nepelno orga
nizacija, kuri padeda žmo
nėms, sprendžiant ginčus su 
apdraudos bendrovėmis, arba 
patekusiems į skolas, patyru
siems neteisybę darbe — job 
discrimination", kuri atsirado 
dėl žmogaus ligos. Ta organi
zacija padeda visose valstijose 
gyvenantiems, kurie serga 
chroniškomis, gyvybei gre
siančiomis ir žmogų invalidu 
padarančiomis ligomis. Skam
binti: 1-800-532-5274. 

6. The National Children's 
Cancer Society yra St. Louise 
mieste, irgi nepelno organiza
cija, kuri padeda vaikams, 
sergantiems vėžiu, ir jų šei
moms visose JAV valstijose. 
Ši organizacija (NCCS) dirba 
kartu su ligoninių profesiona
lais ir žiūri, kad vaikams 
būtų užtikrintas gydymas, 
nors jie tam ir neturi lėšų. Or
ganizacija turi lapą — web 
kompiuteryje www.children-
cancer.org. arba skambinkite 
telefonu 1-800-532-6459. 

7. Corporate Angel Network 
organizacija suteikia nemo
kamą transportaciją, korpora
cijų lėktuvais, suteikia gali
mybe pasinaudoti lėktuvu 
vėžiu sergantiems nuvažiuoti, 
ar juos parvežti iš pripažinto 
vėžio gydymo centro JAV-ėse. 
Jei korporacinio lėktuvo ne
galima gauti, The Angel Net-
work parūpina nuolaidas, 
skrendantiems komerciniu 
lėktuvu. Ši grupė yra White 
Plains, NY. Telefonas 1-914-
328-1313 arba kompiuteryje 
www.corp. angelnetwork.org. 

8. OncoLing Web lapas iš 
University of Pennsylvania 
Cancer Center, teikia infor
maciją apie apdraudą ir mo
kėjimą, o taip pat ir finan
sines pagalbos galimybes. Kom-

Kovo 3-4 d. Vytauto 
Didžiojo u-te įvyko IV Kauno 
istorijai skirta konferencija. 
Per 2 dienas buvo perskaityta 
20 pranešimų. I pranešimų 
grupės bendras pavadinimas 
„Kauno miestas ir kraštas 
XVI-XX a." Daug dėmesio su
silaukė pirmasis pranešimas 
„Fortifikaciniai Kauno pilies 
ypatumai", kurį skaitė VDU 
dokt. V. Rakutis. Gyva disku
sija po pranešimo patvirtino 
faktą, kad informacija apie 
mūsų miestą ir kraštą ne visa
da pasiekia platesnius visuo
menės sluoksnius. „Kauno ir 

piuteryje: www.oncolink-
upenn.edu. 

9. The National Cancer In
stitute turi informacijos spe
cialistų, kurie gali pagelbėti 
pacientams finansiniais klau
simais. Telefonas: 1-800-4-
CANCER. 

10. The National Founda
tion for transplants, nepelno 
organizacija, kuri yra Mem-
phis, padeda draugams ir pa
cientų šeimoms, kuriems rei
kia organų persodinimui, su
rinkti pinigų. Jei pacientui 
reikia daugiau kaip 30,000 do
lerių, jie padės suorganizuoti 
vajų pinigams sutelkti; imda
mi tik 5 proc. nuo pirmųjų su
rinktų 100,000 dolerių. Jie 
užtikrina, kad aukos bus ligo
nio išlaidų sumažinimui ir su
randa aukotojus, kurie gali 
aukoti ir nusirašyti savo au
kas nuo federalinių mokesčių. 
Skambinti: 1-800-489-3863 Kom
piuteryje: www.transplants, 
org. 

Rimties ligoniams Ameri
koje galima gauti įvairios pa
galbos, tik reikia žinoti, kur 
kreiptis. 

Naudotasi informacija iš 
įvairios spaudos. 

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 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

Nemuno" temai skirtų pra
nešimų būta nedaug. Paminė
tini trys. Tai VDU dėstytojo 
dr. Z. Kiaupos pranešimas 
„Kauno vandens teisi. XVII a. 
pirmoje pusėje", ur. R. 
Griškaitės iš Lietuvos istorijos 
instituto pranešima* „Nemu
nas XIX a. Lietuvos istorikų 
darbuose" ir A. Pociūno iš Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
pranešimas „Garlaiviai Kauno 
tvirtovėje 1914-1915 metais". 

Antrosios dienos teminis pa
vadinimas „Kaunas ir kau
niečiai kultūros ir meno er
dvėje". Čia vėlgi galima būtų 
išskirti keletą įdomesnių pra
nešimų. Dviejų VDU dokto
rantų R. Civinsko ir L. Glem-
žos bendras pranešinąs „Kau
no magistrato politinės kultū
ros bruožai XVIII-XJX a. 
sandūroje" puikiai atskleidė to 
laikmečio magistrato gyve
nimą, rinkimines peripetijas, 
piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi bei korup.ijos fak
tus. VDU menotyr.s magis
trante A. Slavinskienė, kal

bėdama apie tapybos darbus, 
scenografiją, heraldiką, vi
tražus bei pašto ženklus pri
statė Tado Daugirdo dailės 
kūrybinį palikimą, o A. Surb-
lys iš Kauno apskrities biblio
tekos atskleidė Augustino Ja
nulaičio asmenybės pagrindi
nius bruožus, didelę dalį pra-_ 
nešimo skirdamas jo knygų 
bei disertacijų kolekcionavimo 
aistrai. 

Apibendrinant visą konfe
renciją, džiugu pastebėti, kad 
didesnioji dalis pranešėjų — 
tai VDU istorijos ir menotyros 
specialybių doktorantai ir ma
gistrantai. Pasibaigus konfe
rencijai, pabandyta žvelgti į 
ateitį, teikiant pasiūlymus bū
simoms Kauno miesto ir 
krašto konferencijoms. Jų su
silaukta nemažai, tad organi
zatoriams tikrai bus iš ko pa
sirinkti. Taip pat reikia pri
durti, kad didesnioji dalis 
skaitytų pranešimų bus iš
spausdinta artimiausiuose 
Kauno istorijos metraščio to
muose. 
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Pranešame, kad š. m. gegužės 12 d. Hot Springs, AR, 
sulaukęs 89 metu. mirė 

A. tA. 
JUOZAS GRIGAITIS 

Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Amerikoje išgyveno 
51 metus. 

Paliko liūdinčią žmoną Zinaidą ir gimines Lietuvoje. 
Po gedulingų šv. Mišių gegužės 16 d. Šv. Marijos 

bažnyčioje Hot Springs, Velionis buvo palaidotas Crestview 
kapinėse, Hot Springs, AR. 

Nuliūdusi žmona ir giminės. 

Tel. 501-624-4919. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 
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„13" — JŪSŲ LAIMINGASIS NUMERIS! 
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Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 

* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.40% APY 
Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti 

savo sertifikato nuošimtį. 

«9 

.LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums 
trylika pelningų mėnesių! 

% S 
Dėl platesnės informacijos skambinkite 

Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei. 

\ / . n , 

•Frrrt—Personai Sank 
BuiUing Personai Banking Relatumships** 

S 

LOJffiYi 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Creens Shopping Center) 
(708) 226-2727 

PRTVEUP; 
15255 S. 94th Avc. 
Orland Park, BL 
,in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

.-:':;%>! '&*,< "'••;?*:;•;>- '•':••:.. - > ; ' r 

Aramai pwtent«g» Yteld (APY) it cftecttve » <rf May 9,2000 and «ubj«t ta dungt wti»»ut mKict 
MMAum d«0Mit of $250 it I M U M to o ^ ^ 
btacd opon First Peronai ftw&» publiahad rate oo 12 moiffl* cntifkate. Penahy may be tapomi for early 
wttMt*wals. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

VERONIKA ŠKĖMAITĖ 
POLIKAITIENĖ 

1999 m. gegužės 25 d. atėjo Viešpaties Angelas ir 
išsivedė į Amžinuosius Namus mano mylimą brangią 
Žmoną, mūsų Močiutę ir Mamytę ir kartu mano 
gyvenimo viltį. 
Niekada neužmiršime Tavęs! Viešpatie, būk jai 
gailestingas ir suteik jai Amžiną Atilsį. 
Miela Verute, ramina viltis, kad susitiksime 
Amžinybėje. 
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios užjos sielą bus 
aukojamos š. m. gegužės 27 d. 8 vai. ryto Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL, o 
visą gegužės mėnesį, šv. Mišios bus aukojamos 
Lietuvoje. 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Veroniką savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Klemensas, duk tė Vita su 
šeima ir sūrius Rimantas. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 S t . 
O a k L a w n , I L 

9900 W. 143 S t . 
O r l a n d P a r k , I L 

ALL PHONES 
1-773-523-O440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAižOAND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUE,TTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708 652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
t a rp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

http://www.children-
http://cancer.org
http://www.corp
http://angelnetwork.org
http://www.oncolink-
http://upenn.edu
http://www.transplants
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Amer ikos L ie tuv ių gydy
toju sąjungos valdyba, dė
kinga ..Draugo'' redakcijai už 
nuolat garsinamus jos rengi
nius, ypač vakaronę, vykusią 
š.m. balandžio 14 d., apdova
nojo dienraštį 125 dol. auka. 
Labai ačiū' 

Lietuviu ka r ių v e t e r a n ų 
sąjungos ...Ramoves" Čikagos 
skyriaus mirusių ramovėnų 
kapai Lietuvių tautinėse ka
pinėse bus lankomi gegužės 
28 d., sekmadieni. Romovenus 
ir jų šeimos narius 10 vai.r. 
prašome rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužes 29 d., 
pirmadieni. 9 vai.r. Prašome 
rinkti? prie Romo Kalantos 
paminklo. Kviečiame visus ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame minėjime 
dalyvauti. 

Tragiškoje b i r že l io p a m i 
nė j imas Cicero lietuvių telki
nyje vyks birželio 4 d. Minėji
mas prasidės 9 vai.r. šv. Mi-
šiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Tuoj po Mišių vyks 
akademinė ir meninė progra
ma parapijos salėje. Programą 
atliks viešnios iš Kauno, poli
tinių kalinių ir tremtinių ben
drijos tarybos narė Silvija Si-
manonienė ir jos duktė Au
dronė. Silvijai Lietuvos okupa
cijos metais teko išgyventi 
tremtį Vorkutoje. Cicero apy
linkes LB valdyba ir ALTo Ci
cero skyriaus valdyba prašo 
lietuvius birželio 4 d. įsiminti 
ir minėjime gausiai dalyvauti. 

•Jau t a m p a tradicija pa
baigti Lietuvių dailės muzie
juje rengiamą koncertų ciklą 
Sonatos ir Roko Zubovų forte
pijoninio dueto koncertu. Ge
gužės 26 d., penktadienį, 7:30 
vai. nepraleiskite progos išgir
sti šių metų duetų programos. 
Joje skambės įvairių epochų, 
stilių ir nuotaikų kūriniai -
nuo džiugios ir klasikiškai 
skaidrios Mozart Sonatos for
tepijonui keturiomis rankomis 
iki romantiškai patosiškos 
Dvarak ..Legendos", slėpinin
gai spalvingų Debussy ^Anti
kinių epigrafų'' ir triukšmin
gai išdaigiškų Amerikos kom
pozitoriaus Corigiiano .,Gaze-
bo Dances". Koncerto rengėjai 
taip pat kviečia visus klausy
tojus neskubėti skirstytis po 
baigiamojo metų koncerto, o 
pabendrauti prie vyno taures 
su koncerto atlikėjais ir seri
jos rengėjais. Čia sužinosite ir 
apie kito koncertinio sezono 
programą. Visi maloniai kvie
čiami apsilankyti! 

Tradicinės visuomeniš
kos iškilmės Šv. Kazimiero 
l ietuvių kapinėse prie Stei
gėjų paminklo vyks Memo-
rial dieną, gegužes 29 d., tuoj 
po kapinėse aukojamų šv. 
Mišių. Iškilmės jau keli de
šimtmečiai yra ruošiamos Ka
pų sklypų savininkų draugijos 
ir Bendruomenės komiteto, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams, jūrų šauliams ir ra-
movėnams. Kovotojai ir žuvę 
už laisvę, o taip pat visi 
mūsų tautos mirusieji bus 
prisiminti maldomis, atlieka
momis gerb, kun. Jono Ku-
zinsko ir atitinkančiu pasau
liečio žodžiu, pagerbti vainiko 
padėjimu, giesme „Marija, 
Marija", JAV ir Lietuvos him
nais. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame bendruomeniškame mi
rusiųjų pagerbime, o vėliau in
dividualiai aplankyti savo ar
timųjų ir draugų kapus. 

Da inavos j aunuč ių sto
vyklos regis t raci ja jau eina 
; pabaigą. Franešame, kad 
mergaičių registracijos sąra
šas yra užbaigtas. Visos vietos 
yra užimtos ir sąrašas net per
pildytas. Berniukų sąraše dar 
yra likę vietų. Berniukai, no
rintys šią vasarą stovyklauti, 
yra raginami skubiai regist
ruotis kreipiantis į Loretą 
Grybauskienę, 72 Šilo Ridge 
Rd.. Orland Park. IL 60467; 
tel. 708-349-7426. Stovykla 
vyks liepos 13-22 dienomis. 

Šv. Mišiomis už gyvus i r 
m i r u s i u s narius prasidės 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
prasidėjimo M. Marijos seselių 
rėmėjų metinis narių susirin
kimas, šaukiamas birželio 4 
d., sekmadienį. Mišių pradžia 
- 8 val.r. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. Susirinki
mas vyks parapijos salėje. 
Poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
skaitys ištraukas iš savo kūry
bos. Taip pat bus skaitomi val
dybos pranešimai, ruošiami 
pusryčiai, renkamas nario mo
kestis. Visi nariai ir svečiai 
maloniai prašomi dalyvauti. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 24 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Petras Kisielius. Tema: 
..Eutanazija ir Bažnyčia". Ne
praleiskite progos pasiklausy
ti, įsigyti daugiau žinių. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atsilankiusiems įėjimo nu
meris gali atnešti laimėjimą 
(door prize). Po paskaitos bus 
ir bendri pietūs. Atvykite! 

} Čikagą koncertuoti jau atvyko (iš kaires •: koncerti ;arso operatorius Virgilijus Šliažas, mažoji dainininkė Ne
ringa Nekrašiūtė ir jos mokytoja, Marijampolės mu;- Ros moKyklos choro „O iia lia" vadovė Laima Lapkauskai-
tė. Koncertą, kuris vyks kitą sekmadie-,:. gegužes 28 d., 3 vai.p.p. Jaunimo centre (5620 S. Claremont), ruošia 
„Saulutė", Lietuvos Vaikų globos būreli-- Kartu su ,-večiais programoje dalyvaus ir Jaunimo centre repetuojan
tis vaikų ansamblis „Lakštute", kuriam vadovauja Jaiia Gedvilienė. Bilietus galite įsigyti „Seklyčioje". 

Nuotr. J o n o Kuprio 

Pianistai Rokas ir Sonata Zubovai visus kviečia \ savo koncertą, kun at
liks keturiomis rankomis Koncertas įvyks gegužės 26 d . penktadieni, 
7:30 vai v Lietuvių dailės muziejaus salėje lemonte 

Dar yra b i l i e tų kelionei \ 
Kanadą. į tautinių šokiu šven
tę Toronte! Dviejų nak tų nak
vyne, bilietai į šventę ir į po
kylį - tik už 350 dol. vienam 
žmogui! Išvykstame liepos 1 
d., šeštadienį, iš Pasaul io lie
tuvių centro, grįžtame liepos 3 
d., pirmadienį. Kelionę rengia 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. Informaci
ja skambinant Liliai Kizlaitie-
nei tel. 708-346-0756 ir Gedi
minui Kazėnui 630-243-0791. 

Atei t in inkų n a m ų gegu
ž inė ir a t e i t i n i n k ų Š e i m o s 
šventė sekmadienį, birželio 
11 d. vyks Ateit ininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Pasižy
mėkite tą datą savo kalendo
riuose ir pasiruoškite visą die
ną smagiai praleisti draugų ir 
bendraminčių tarpe, o kad ne
reikėtų jums rūpint is pietu
mis, Racine kepykla paga
mins gardžių lietuviškų pa
tiekalų, o užsigardžiavimui 
bus geras pasir inkimas Bal-
tik Bakery kepinių. Daly
vaukite patys ir draugus para-
ginkit. Neapsivilsite. 

Kun. A. Sau la i t i s atvyksta 
iš Lietuvos , kad vestų ypatin
gas pamaldas vedusioms po
roms. Šv. Mišių metu vedusie
ji atnaujins savo santuokos 
pažadus ir pasiryžimą bend
ram gyvenimui. Pamaldos 
įvyks šeštadienį, birželio 10 d., 
6 vai.v. gražiame Ateitininkų 
namų sode. Po apeigų bus vai
šės ir muzika. Norintys daly
vauti prašomi dabar registruo
tis skambinant Grasildai Rei-
nytei tel. 708-352-3405 ar 
Pam Baukus tel. 630-325-
9772. Prašome dalyvių į pa
maldas atsinešti savo vestuvi
nę nuotrauką. 

Provincijos b i b l i o t e k o m s 
Lietuvoje (pavyzdžiui, Joniš
kio) nepaprastai reikia encik
lopedijų anglų kalba. Jei galė
tumėte paaukoti savo tur imus 
enciklopedijų tomus (Encyclo-
pedia Britannica. Encyclope-
dia Americana, \Vorld Book 
Encyclopedia ar panašias) 
vargstančioms Lietuvos biblio
tekoms, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: K. Keblys, 15225 
Seven Pines, Baton Rouge, LA 
70817; e-mail 

kestask@aol .com. 
Persiuntimu pasirūpinsime. 
Mokytoja Birutė Kožicie-

nė, Daytona Beach. Florida 
Lietuvių Bendruomenes pir
mininkė, ir moksleivė Vija 
S id ry t ė yra vienos iš pirmųjų 
savanorių, vykstančiu i Vilnių 
dirbti su gatvės vaikais, ku
riais rūpinasi ir remia „Vaiko 
vartai į mokslą" būrelis. Lau
kiame ir daugiau savanorių. 
Daugiau informacijos krei
piantis į Ritą Venclovienę tel. 
847-940-0233. elektr. paštas 
venclovas@aol.com 

M e n o mokyk lė lė s vasaros 
sesija vyks vrželio-liepos mė
nesiais. Kviečiame vaikus nuo 
3 metų ir vyresnius į šiuos 
skyrius: dai;.avimo (dėstytoja 
L. Umbras i nė), ansamblio, 
choreografijų- ir dailės. Lau
kiame ir pa: iglių. Smulkesnė 
informacija tel. 630-690-4051. 
Registruotis galima visą gegu
žę ir birželio 1 d. Lemonte, Pa
saulio lietuv.ų centre. 

MELSIMĖS UŽ SIBIRO 
TREMTINIUS 

Šių metų į g ū ž ė s 28 d., sek
madienį, 10 /ai.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje b i s aukojamos šv. 
Mišios už v sus mirusius sky
riaus nariu- ir Sibiro tremti
nius. Po p; maldų vyksime į 
Lietuvių ta i tinęs kapines, kur 
pagerbsima Sibiro tremtinius 
prie pamii itlo, pastatyto mū
sų narių Pranės ir Jul iaus Pa-
kalkų. Pra-ome dalyvauti. 

Vilniaus kraš to l ietuvių 
sąjungos Čikagos 
skyr iaus valdyba 

Kas nauįo 
,Draueo knygynėlyje 

J C Moterų klubas kviečia 
visus gegužės 28 d. (sekma
dienį) atsilankyti į JC kavinę 
ir pasivaišinti skaniais mieli
niais blynais (prie jų bus ir 
obuolinės košės). Šiomis vai
šėmis, kurios prasidės nuo 8 
vai. ryto, baigsime savo pava
sarinį sezoną. Savo atsilanky
mu paremsite Jaunimo cent
rą. 

Meno mokyklėlė ruošia 
mokslo metų užbaigimą birže
lio 1 d., ketvirtadieni, 6:15 
val.v. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Programoje - piešiniai ant as
falto, trumpas koncertas ir 
vaišės. Kviečiame visus! 
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• A m e r i c a n Lithuanian 
Club, Inc. NJ, globoja 3 Lie
tuvos vaikus-našlaičius. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė $450. Nijolė ir 
Leonas Maskaliūnai , Palos 
Heights, IL, globoja du Lietuvos 
vaikus. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, atsiuntė $300. 
Antanas Va la i t i s , Eas t lake , 
OH, J u s t a s A. Vilgalis, NY, 
Putinas ir Aniliora Masalaičiai, 
Wayne, PA, Aldona Kamantas, 
Downers Grove, IL, visi globoja 
po vieną naš la i t į Lietuvoje. 
P r a t ę s d a m i j i e m s para'mą-
globą k i t iems metams, visi 
a t s iun t ė po $150 . Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame gerie
siems d ė d ė m s ir tetoms už 
globą! „L ie tuvos Našla ič ių 
globa", 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. asas 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

IMI M — I — 

„Trimitas", 2000, Nr. 5. 
Šaulių žurnalas praneša apie 
JAV gynybos ir karinio jūrų 
laivyno atstovą Lietuvai kpt. 
E. C. Swanson, Estijos „Kat-
seliit" organizacijos vado kpt. 
Benna Leesik, jo pavaduotojo 
Peeter Land susitikimą su 
Šaulių sąjungos vadu pik. J. 
Geču. Misijos prie NATO va
dovas amb. L. Linkevičius 
lankėsi Šaulių sąjungos štabe 
Kaune, Danijos karalystės gy
nybos atašė S. B. Andersen -
Vilniaus būstinėje. Pasakoja
ma, kaip aktyviausi Kauno 
jaunieji šauliai mokosi Pus
karininkių mokykloje. Šiame 
numeryje daug vietos ir dė
mesio paskirta išeivijoje vei
kiančiai šaulių organizacijai. 
Stasys Ignatavičius rašo apie 
Vaidevutį A. Mantautą, kuris 
dar 1952 m. apsisprendė at
kurti Šaulių sąjungą išeivijoje 
ir tęsia savo senelio - Vlado 
Putvinskio-Pūtvio pradėtą 
darbą; Vytautas Pečiulis -
apie pirmąją šaulių kuopą, 
įkurtą Toronte. Paminėta Vil
niaus šaulių rinktinė Ka
nadoje. Jūrų šaulių kuopa 
„Klaipėda", įsikūrusi Cicero 
mieste šalia Čikagos, Trakų 
rinktinė Naujojoje Anglijoje, 
Melburno DLK Vytenio šaulių 
kuopa. Daukantėnų kuopa 
Čikagoje, Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa Worcesteryje ir 
kt. Žurnalas gausiai pa
puoštas nuotraukomis iš 
šaulių išeivijoje gyvenimo: 
Melburno šauliai demonstruo
ja prieš sovietų okupaciją 
1983 m., šauliai Vasario 16-
ąją švenčia Čikagoje, Toronto 
šauliai Balio Savicko stovyk
lavietėje, išeivijos šauliai ant 
Juozapinės kalno Lietuvoje ir 
1.1. Antrajame viršelyje - di
delė paminklo Lietuvos parti
zanų motinai Lemonte nuo
trauka. Dr. Gintautas Surgai
lis nagrinėja Lietuvos kariuo
menes atkūrimo - 1990-1992 

m. laikotarpį. Laisvės ai. 34, 
LT-3000 Kaunas. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJHilMki Rd, Oucago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6847 &KedsJe Avenue 
Chicago, IL 60628 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šeitad.9 •.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Dnuigo") 
TeL 773-SM-0100. 

TeL S30-257-0M0, Lement, IL 

• Automobil io, 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 708-422-
3455. 

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

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite St . 
Casimir Memorials, 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 
Vil imas Nelsonai . TeL 773-
233-6335. 

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

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

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

• Labdaros k o n c e r t a s 
„ Š y p s e n ė l ė " b u s s e k m a 
dieni, gegužės 28 d., 3:00 vai. 
p.p. Jaunimo centre . Prog
ramoje trylikmetė N e r i n g a 
Nekrašiūtė, Marijampolės „O 
lia lia" choro vadovė La ima 
Lapkauskaitė, Dal ios Ged
vilienės vadovaujams Jaunimo 
centro vaikų choras „Lakš
tutė". Bilietai iš anksto gau
nami „Seklyčioje". Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Raminta ir 
dr. Algirdas Marchertai $100; 
Racine Bakery ( Juozas Ka-
pačinskas) $50; Wilowbrook 
Ballrom (B.G. Jodwalis) $100; 
Birutė ir Gedas Jodwalis $150; 
Viktorija ir Darius Siliūnai $50; 
Nauris Tankevičius (Island 
Mortgage Network, Inc.) $50; 
dr. Arūnas Gasparaitis $500; 
Grasilda ir Gytis Petkai $100; 
Ramunė ir Vincas Lukai $50; 
Prim and Tidy Residential 
Cleaning (Downers Grove) $25; 
Laura Kriaučiūnas $240 mer
gaitės metinei paramai. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. 847-537-7949. Tax ID# 36-
3003339. sstasi 

• Irene ir Barry Grenier, 
Los Altos, CA, sveikina Mariją 
ir Joną Šimonius, Santa Bar
bara, CA Jū. 60-ties metų ve
dybinės sukakties proga. Ta 
proga aukoja $500 apleistiems 
Lietuvos vaikams. Sveikiname 
sukaktuvininkus, o aukotojams 
dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
la ič ių g lobos" k o m i t e t a s , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629 . 2637/00 

• Almos fondui aukojo: 
A.a. Oną D o v y d a i t i e n e , 
gyvenusią Los Angeles, prisi
mindami, šeimos nariai Pra
nas Dovydaitis, Laimutis Do
vydaitis, Gail ir Romas Do
vydaitis, Theresa ir Andrew 
Magda, Cecilia ir Andrew 
Plisko, Eleaonor ir John Met-
rishyn, Nancy ir Casimir Ha-
duch aukoja $1,500. A.a. Onos 
D o v y d a i t i e n ė s d r a u g a i ir 
pažįstami, ją pagerbdami su
aukojo $1,045. Tai Liucija ir 
Antanas Mažeikos, Rūta Ša
kienė, Vincas Štokas, Dalia ir 
Vincas Aneliauskai, S. ir D. 
Babušis, Stasė ir Kazimieras 
Griciai, Vitalis Lembertas, 
Laima ir Richardas Ringiai, 
Roma Bureika, Stasė Korienė, 
Laima Jarašiūnienė, Birutė ir 
Aleksas Griciai, Danutė ir 
Gunther Moors, Izabelė Ok-
sienė, Stefutė Adamonienė, 
Danutė Baltutis , Ona Ber-
nienė, Bronė Dzenkaitienė, 
Danutė Kaškelienė, Petras 
Maželis, Elena ir Karolis Mil-
kovaičiai, Janina Radvenienė, 
Gražina i r Juozas Raibiai, Zita 
Rudvalienė, Janina Rukšėnie-
nė, Vincas ir Regina Skiriai, 
Bronius ir Mikalina Stancikai, 
Valė Barauskienė, Eugenija 
Dambra, Ignas Medžiukas, 
Juozas Narkevičius, Juzė Sta-
dalnikienė, Ona Sumantienė, 
Birutė Tampauskienė, Bronė 
Venckienė, Anelė ir Antanas 
Vosyliai. Iš viso šia liūdna proga 
Lietuvos vaikams per Almos 
fondą suaukota $2,545. Almos 
ir Lietuvos vaikų vardu reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
čekius rašyti „Lietuvos Nas-
laičių globa", pažymint, k a d 
skirta Almos fondui. Siusti: 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 
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