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L i e t u v i a i kuria b e n d r u s
projektus
V i l n i u s , birželio 8 d. (Elta)
— Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV Lietuvių b e n d r u o 
menės
atstovų
komisijos
posėdžiai, vykę Vilniuje visą
savaitę,
— n a u j a s žingsnis
abipusio s u p r a t i m u ir su
artėjimo keliu. Tai p r i p a ž į s t a
ir Lietuvos Seimo, ir J A V lie
tuvių atstovai.
Per penkias d i e n a s išnagri
nėtos aštuonios temos, išklau
syti ir a p t a r t i 37 p r a n e š i m a i ,
penktadienio s p a u d o s konfe
rencijoje sake komisijos pirmi
ninkas, Seimo n a r y s Vaclovas
Karbauskis. S v a r s t y t a i s klau
simais parengtos rezoliucijos.
Iš viso nuo bendros komisijos
įkūrimo
1995 m e t a i s
yra
priimtos 104 rezoliucijos. N e į
visas atsižvelgta, kai ką vis
t e n k a kartoti, s e n a s rezoliuci
j a s papildyti. Komisijos pa
skirtis, p a s a k V. K a r b a u s k i o .
keistis informacija, s t i p m i t i
ryšius t a r p Lietuvos ir už
sienio lietuvių, r ū p i n t i s , kad
iškylančios problemos b ū t ų
sprendžiamos v a l s t y b i n i u ly
giu.
JAV lietuviams a t s t o v a u j a n 
ti komisijos p i r m i n i n k e L i u d a
Rugienienė s v a r b i a u s i u pasie
kimu vadina Vilniuje įkurtą
Grįžimo į tėvynę informacijos
centrą, k u r i s į k u r t a s pagal
komisijos priimtą rezoliuciją.
Šioje komisijos posėdžių se
sijoje L. Rugienienė išskiria
tris ypač svarbius k l a u s i m u s :
dviguba pilietybė b e n d r a d a r 
biavimas mokslo srityje ir
bendros p a s t a n g o s
siekiant
Lietuvos n a r y s t ė s NATO.
Klausimas dėl dvigubos pi
lietybės, p a s a k L. Rugienienės, s v a r s t o m a s j a u ne pirmą

Lietuvos oro linijoms
prasidėjo
karštymetis
V i l n i u s , birželio 8 d. (Elta;
— Birželį prasidėjus v a s a r o s
turizmo
sezonui,
lėktuvų
skrydžiai į įvairias p a s a u l i o
valstybes
labai
paklausūs,
todėl labai s u n k u g a u t i bilietą
norimam skrydžiui į J A V a r į
senąjį žemyną.
„Tuoj darbo n e t u r ė s i m e n e
dėl to, kad n e b u s klientų, o dei
to, jog vietų lėktuvuose nėra",
juokauja vienos iš p i r m a u 
jančių pagal lėktuvų bilietu
pardavimą Lietuvoje, t u r i z m o
agentūros „Wrislit" vadovė
Alma Staniulionienė. P a s a k
jos, d a b a r beveik n e g a l i m a
gauti lėktuvų vietų į JAV,
Japonijos sostinę Tokyo.
Pilni
keieivių
lėktuvai
skraido ir Europos oro uostų.
Nors, A S t a n i u l i o n i e n ė s tei
gimu, situacija kiekvieną die
ną keičiasi, ir norint p a t e k t i į
vieną a r kitą skrydį reikėtų
stebėti a t s k i r u s valstybių oro
uostus, tačiau
kai
kurie
lėktuvai yra visiškai užpildyti.
Šiuo metu y r a beveik ne
įmanoma su „Lietuvos aviali
nijomis" n u s k r i s t i , pavyzdžiui.
į Paryžių a r Londoną, s u Len
kijos LOT — iš Vilniaus į
Varšuvą ir p a n a š i a i . Užimti
„Lufthansa", SAS, „Austrian
Airlines" lėktuvai.
„Situacija sudėtinga", teigė
„Wrislit" t u r i z m o a g e n t ū r o s
generalinė direktorė. P a s a k
jos, skrydžių atoslūgis n u m a 
tomas prasidėjus kalendori
n i a m rudeniui. M a n o m a , k a d
lėktuvų užimtumą didina au
ganti turizmo rinka bei di
dėjantis žmonių susidomėji
m a s skrydžiais.

kartą. Komisija palaiko tuos
e m i g r a n t u s iš Lietuvos, kurie,
apsigyvenę kitoje salyje, nori
išsaugoti ir Lietuvos pilietybę,
tačiau Lietuvoje vis delsiama
priimti b ū t i n a s įstatymo pa
taisas. Lietuva y r a maža val
stybe, turi n e d a u g gyventojų,
tad, L. Rugienienės įsitikini
mu, n e r e i k ė t ų j ų skaičiaus dar
ir dirbtinai mažinti, atimant
pilietybę iš lietuvių, per
sikėlusių gyventi i kitas val
stybes.
Didelį susirūpinimą Ameri
kos lietuviams kelia ir nepa
kankamos vaiko teisių garan
tijos, vaikų globa ir apsauga
Lietuvoje.
Nors
reikalingu
teises aktų ir yra, tačiau gyve
nime juos užgožia baisus biu
rokratizmas. P a s a k komisijos
nares, JAV LB atstovės Dalios
Puškorienės,
neproporcingai
daug lėšų išeikvojama admi
nistravimui, ir tikrai per
mažai — specialistų parengi
mui, jų e t a t a m s , darbo atlygi
nimui.
Komisijos n a r y s Gediminas
Leškys pažymėjo, kad Lietu
voje neracionaliai dalijamos
lėšos j a u n i m o
organizacijų
veiklai p a r e m t i . Daugiausiai
pinigų skiriama programoms,
kurios skirtos jaunimui nuo
16 iki 29 metų, o vaikams,
moksleiviams, lieka labai ma
žai. J o nuomone, reikėtų da
ryti priešingai, nes žmogus
formuojasi iki 16 metų, ir
s k u r d u s finansavimas dabar
tam procesui beveik negali da
ryti įtakos.
Komisijos n a r i ų dėmesio su
silaukė ir ketinimai apmokes
tinti iš užsienio gaunamą lab
darą. Jei tai įvyks, JAV lab
daros ir šalpos fondai nebe
galės teikti Lietuvos gyvento
j a m s jokios paramos. Pagal
Amerikoj į s t a t y m u s šios vals
tybės fondai negali remti nei
save,
nei
kitų
valstybių
valdžios institucijų. Labdaros
apmoKestinimas — surinkti
mokesčiai — k a i p tik ir būtų
p a r a m a valdžios institucijoms.
Daug vilčių komisijos na
riams teikia ketinimai bendra
darbiauti mokslo srityje. J šiai
temai skirtą komisijos posėdį
buvo atvykę n e t dešimt Lietu
vos aukštųjų mokyklų rekto
rių ir visą dieną k a r t u su JAV
lietuvių atstovais svarstė kon
krečių bendrų projektų gali
mybes.
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K a i n a 75 c.

Nelegalai veržiasi į Angliją

Vilniaus Rotušės aikštėje — oranžiniu dviračių apžiūra ir dalybos.

Vilniaus gatvėse — oranžinių
dviračių šėlsmas

V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS) ir svečiai darbo dienomis ir sa
— Penktadienio rytą Vilniuje, vaitgaliais.
vos prasidėjus renginiui „Dvi
Važiuoti oranžiniu dviračiu
r a t i s išrastas. Važiuok oranži galima tik numatytoje miesto
niu!", dviračių j a u buvo s u n k u zonoje, pažymėtoje žemėla
rasti.
piuose šalia dviračių stovėjimo
Oficiali renginio pradžia pa aikštelių. J e i policijos parei
skelbta prie Vilniaus Rotušės. gūnas pamatys dviratininką
Vilniaus mero pirmasis pava su oranžiniu dviračiu už nu
duotojas Algimantas Vaka- matytos zonos ribų, jis manda
r i n a s pirmasis oranžiniu dvi giai paprašys srįžti į „oran
račiu apvažiavo Rotušės aikš žinę" zoną. Nuo vagysčių
tę.
oranžiniai dviragiai apsaugoti
Kaip sake akcijos pradžią ne tik ryškia spalva, užrašu
stebėję policijos pareigūnai, -Vilniaus savivaldybė", bet
n o r s ji skirta ne jaunesniems ir
iškaltais
specialiaisiais
k a i p 12 metų sostinės gyven ženklais.
tojams bei svečiams, penkta
Šiomis dienomis baigta žy
dienio
rytą didžioji
dalis mėti 12 kilometrų dviračių
oranžinių dviračių pedalų my takų Vilniaus centre. Bendras
nėj ų buvo jaunesni.
pažymėtų dviračių takų ilgis
Oranžiniais dviračiais be sostinėje šiuo metu siekia
sidžiaugiantys sostinės vaikai daugiau nei 30 kilometrų. Pa
s a k ė , jog jie su n e k a n t r u m u gal Vilniaus miesto valdybos
laukė šio renginio pradžios, ir patvirtiną tvarką, dviračiai
„tai yra pats geriausias laisva skiriami Senamiesčio, Nauja
laikio praleidimo būdas, kokį miesčio, Šnipiškių, Antakalnio
t i k galima sugalvoti".
ir Žvėryno seniūnijoms. Dvi
Penktadienį Vilniaus savi račiai prie stovų prirakinami
valdybė suteikė miestelėnams 10 vai. vakaro, o 5 vai. ryto at
galimybe nemokamai važiuoti rakinami. Ant dviračių stovų
pirmaisiais 500 oranžiniu dvi pakabinamos dviračių takų
račių. Iš viso j ų ketinama bei stovėjimo vietų išdėstymo
išleisti į gatves 1,000. Dvi schemos.
račius vilniečiai ras oranži
Dviračių eismo saugumą
niuose stovuose Vilniaus cen „oranžinėje" zonoje užtikrins
t r e . Akštelės įrengtos 90 Vilniaus miesto Vyriausiasis
miesto vietų. Vilniaus miestui policijos komisariatas. Dvira
ir savivaldybei priklausančių čių vagystės atveju pažeidėjas
dviračių pedalus galės minti traukiamas baudžiamojon at
* S e i m a s b e v e i k v i e n i n  visi norintys miesto gyventojai sakomybėn šalies įstatymų
g a i b a l s a v o u ž t a i , kad būtų
Renginys
* Vyriausybė n e k e t i n a il nustatyta tvarka.
pakeistas Seimo Statutas ir g i a u vilkinti bendrovės „Lie tęsis iki spalio 1 dienos, ją ti
Biudžeto s a n d a r o s įstatymas. tuvos dujos" privatizavimo ei kimasi pratęsti ir ateinančiais
Dabar Seimas p a t s galės pasi gos ir nesirengia laukti, ko: metais.
rinkti, kiek pinigų iš biudžeto Seimo frakcijos suformuluos
* L i e t u v a p e n k t a d i e n i lai
reikia jo r e i k m ė m s .
savo nuomonę šiuo klausimu kinai u ž d r a u d ė įvežti į Lie
'LR. KD. LA. R. Elta)
— artimiausiame
posėdyje tuvą galvijus, jautieną ir jos
* Premjeras
Rolandas ministrų kabinetas pasirinks
produktus iš Čekijos. Tok;
P a k s a s v i s u s r ū p e s č i u s dėl vieną iš dviejų bendrovės pri
sprendimą Lietuvos valstybi
valdančiosios koalicijos atei vatizavimo modelių, ketvirta
nė maisto ir veterinarijos tar
ties n u s t ū m ė į šalį. Jis kaupia dienį pareiškė ūkio ministras
nyba (VMVT) priėmė atsižvel
jėgas Neringos pajūryje. Kas Eugenijus Gentvilas. Pasak
gusi į Čekijoje aptiktą kemrytą liberalų vadovas maudosi ministro, pirmadieni abu mo
pinligės atvejj. Kaip teigė VMjūroje, žaidžia tenisą, o vakare deliai DUS oficialiai pateikti
VT vyriausiasis veterinarijos
su d r a u g a i s gurkšnoja vyną. vyriausybei, o galutinis spren
gydytojas Donatas Valionis,
LR. Eltai
dimas dėl „Lietuvos dujų" šiemet iš Čekijos į Lietuvą bu
* V y r i a u s y b ė s rūmų bu privatizavimo būdo bus priim
vo importuota 12 tonų jautie
fete
buvo
s u m o n t u o t a t a s birželio 13 dieną. „Nema
nos, visą produkciją įvežė res
..Tauro" a l a u s pilstymo įran t a u reikalo delsti, kai čia
toranas ..McDonald's".
<BNS>
ga. Čia bus p r a d ė t a s pilstyti k a ž k a s tyčiojasi iš mūsų, jog
. * Naujajam L i e t u v o s tau
alus. taip pat bus prekiauja vyriausybė neryžtinga. Mes
pomojo b a n k o valdybos pir
ma ir kitais alkoholiniais gė t u r i m e priimti sprendimą ir
mininkui Arūnui Sikstai —
rimais.
.LR. Eltai pasakyti jį", sakė E. Gentvi
nemalonumai dėl savo buvu
* Ž i n i a s k l a i d a siūlo kom las. Pasak jo, apsispręsti dėl sios veiklos. J i s pripažintas
p r o m i s e . J e i g u būtų panai „Lietuvos dujų" privatizavimo kaltu dėl sistemingų Pinigų
k i n t a s tabako reklamos drau reikalauja ir Pasaulio bankas. plovimo prevencijos įstatymo
dimas — savo lėšomis anti- „Mes negalime vedžioti rimtos pažeidimų ..Hansabanke". ku
reklamai skirti 20-30 proc. ta institucijos už nosies", teigė riam anksčiau vadovavo.
<BNS>
bako reklamos kiekio. 'VZ. Eltai m i n i s t r a s .
| LR. Elta.

Vladimiro Gulevi6aus'Eita- nuotr.

* K l a i p ė d o s „ C a r i t o " se
n e l i u g l o b o s n a m u o s e dirba
krikščionys, atvykę iš Vokieti
jos Maltos ordino ir socialinės
organizacijos „Kolping". Į Lie
tuvą Maltos ordino Vokietijos
atstovai atvyksta j a u penktą
kartą. Šiemet vokiečiai dažo
senelių globos namų sienas,
t v a r k o apšvietimą.

<K, EIUI

* Rusijos valdžia p a s k y r ė
1 milijoną rubliu
(apie
140,000 litų) lietuvių litera
t ū r o s klasiko Kristijono Done
laičio muziejaus Tolminkiemy
j e ( d a b a r — Čistyje Prudy) re
montui. Už šiuos pinigus bus
p a k e i s t a s bažnyčios, kurioje
įrengtas muziejus, k i a u r a s
čerpių stogas.
<LR. Eita)
*
Prezidentą
Valdą
Adamkų,
sveikstanti
po
akies operacijos, Vilniaus Santariškių ligoninėje ketvirta
dienį aplankė kardinolas Aud
rys J u o z a s Bačkis. Valstybės
ir Bažnyčios vadovai a p t a r ė
padėtį Lietuvoje ir žmonių
dvasinę būklę.
OTBl
* Šiemet Kultūros minis
terija yra paskelbusi viešus
k o n k u r s u s Klaipėdos, Šiaulių
ir Panevėžio dramos teatrų
vadovų vietoms užimti. Pa
reiškimų priėmimo laikas j a u
baigėsi. Šį mėnesį turėtų pa
aiškėti konkursų rezultatai,
jei jie įvyks iš pirmo karto.

Londonas-Dorset-Vilnius,
mu į valstybę.
birželio 8 d. (BNS) — Didžio
Pasak imigracijos t a r n y b o s ,
sios Britanijos pareigūnai šią nelegalus asmenų įvežimas į
savaitę sulaikė 12 Lietuvos pi valstybę yra kriminalinis n u 
liečių, kurie mėgino jūra ne sikaltimas, už kurį gali būti
legaliai patekti į šią valstybę.
skiriama iki 10 metų laisvės
Kaip BNS sužinojo D. Brita atėmimo bausmė.
nijos Vidaus reikalų ministeri
BBC pranešimu, nelegalai
jos spaudos tarnyboje, trečia atplaukė iš Prancūzijos išnuo
dienį Pietvakarių Anglijoje mota jachta.
buvo aptikta jachta su 12
Tai jau a n t r a s atvejis, kai
žmonių, tarp j ų 2 moterimis. lietuviai bandė jūros keliu n e 
Nelegalus, kurie pasirodė visi teisėtai patekti į D. Britaniją.
esą Lietuvos piliečiai, bendro Nuo gegužes pradžios Rytų
mis pastangomis sučiupo Dor- Anglijos Ipsvvich miesto teis
set miesto policijos, muitinės mo sprendimu tebėra suimti
ir imigracijos tarnybos parei Lietuvos piliečiai R o m u a l d a s
gūnai.
Janavičius ir Egidijus Rut
P a s a k britų VRM spaudos kauskas, kurie kaltinami n e 
tarnybos, 11 asmenų pripažin legaliai jachta atplukdę į Bri
ti nelegaliais imigrantais ir taniją 11 asmenų. Abiem pa
penktadienį turėjo būti depor teikti kaltinimai dėl nelega
tuoti į Lietuvą. Vienas asmuo laus asmenų įvežimo. T e i s m a s
sulaikytas, jam pateikti kalti jų bylą svarstys birželio pabai
nimai nelegaliu asmenų įveži goje.

Lietuviams milijonieriams
toli iki pasaulio turtuolių
Vilnius, birželio 8 d. (BNS)
—
Turtingiausiu Lietuvos
verslininku laikomas Bronis
lovas Lubys pasaulio turtuolių
sąraše, savaitraščio „Veidas"
teigimu, užimtų tik maždaug
20-tūkstantąją vietą.
Apytiksliais
duomenimis,
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos prezidento B. Lubio
t u r t a s siekia apie 250 mln.
litų (62.5 mln. JAV dolerių,).
Tuo tarpu pasaulyje yra apie
40,000 žmonių, kuriu turtas
viršija 30 mln. dolerių.
Lietuvos banko duomenimis.
Lietuvoje yra 61 banko są
skaita, kurioje laikoma dau
giau kaip 1 milijonas litų. In
dėlių nuo pusės iki vieno mili
jono yra 127, o nuo 100,000 iki
* V y r i a u s y b ė tikisi n u o
rugsėjo 1-osios mokyklose
įvesti privalomą mokinių ty
rimą dėl narkotikų vartojimo,
nors tokiam žingsniui iki šio!
nepritarė nei prezidentas Val
das Adamkus, nei Sveikatos
apsaugos
bei
Švietimo ir
mokslo ministerijos.
CLR. Eita;

* S a v o v e i k l o s 80 m e t ų
s u k a k t i šiais mokslo metais
paminėjusi Juozo Gruodžio
konservatorija ne itin šventiš
komis
nuotaikomis baigia ju
•K. Elta:
biliejinį darbymetį. Mat, su
* Lietuvos nacionalinio
mažinus valstybės piniginę
r a d i j o ir televizijos (LRT)
paramą, susidarė solidi skola.
generalinis direktorius Vytau
J. Gruodžio konservatorijos
t a s Milaknis, ketvirtadienį su
dėstytojai vieną mėnesį ne
sitikęs su Seimo pirmininku
gaus atlyginimų.
KD. Eita.
A r t ū r u Paulausku, paragino
*
S
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Seimą apsispręsti dėl televizi
t
o
d
u
o
m
e
n
i
m
i
s
,
per
balan
jos abonentinio mokesčio įve
džio
mėnesį
statybų
kainos,
iš
dimo. LRT vadovas sakė, jog
augus
darbo
užmokesčiui,
pa
mokesčio įvedimas būtų ge
(VZ. Eltai
riausias būdas užtikrinti pa didėjo 1.4 prOC.
stovų valstybinio transliuotojo
* K e t v i r t a d i e n i o rytą,
finansavimą.
BNS>
n u v a ž i u o d a m a s n u o Palan
*
T e l š i ų rajono m i š k e gos tilto, įlūžo 36 tonas sve
r a s t a š a u d m e n ų s l ė p t u v ė , riantis statybinis kranas. Kra
kurioje buvo keturios dėžės no svorio neišlaikė ir įlūžo nuo
amunicijos. Dėžėse buvo 59 tilto statybos pradžios nekeis
įvairaus kalibro šaudmenys ta medinio jo pakloto lenta.
p a t r a n k o m s ir automatiniams Kranas netrukus buvo iš
'K.LŽ.EIta
ginklams. Pasak pareigūnų, trauktas.
šaudmenys greičiausiai yra
* V i e n o pagrindinių kan
sovietų kariuomenės paliki d i d a t ų kitą s e z o n ą treniruo
mas, nes Lietuvos kariuomenė ti Vroclavo „Zepter Idea"
tokios amunicijos nenaudoja. krepšininkus — Lietuvos rink
Radinį sunaikino Valstybės tines trenerio Jono Kazlausko
s a u g u m o departamento, poli — derybos su Lenkijos čem
cijos ir krašto apsaugos parei pionų komanda nutrūko.
gūnai.
BNS
LR. Eita)
* S e i m o nario Virgini
j a u s M a r t i š a u s k o siūlymas
konfiskuotus alkoholinius eer i m u s naudoti biokurui ga
minti sukėlė Teisingumo mini
sterijos nuostaba
vž. E;U>

Sutrumpinimai. K • ..Klaipėda", KD •
. Kauno diena". LA • ..Lietuvos aidas".
LR • ..Lietuvos rytas". LŽ - ..Lietuvos
iinios". R - ..Respublika"
N'audotasi Lietuvių gntimo i tėvyne
informacijos centro atsigsta medžiaga

pusės milijono litų — 1,864.
Bankininkų nuomone, t u r 
tingais žmonėmis Lietuvoje
reikėtų laikyti tuos, k u r i e
banke turi ne mažiau kaip
100,000 litų.
Statistikos
departamento
duomenimis, tik 2 proc. (apie
70,000 iš 3.7 mln.) Lietuvos
gyventojų save laiko pasitu
rinčiais, 64 proc. — vidutinio
kais, 31 proc. — vargšais, 4
proc. — visiškais vargšais.
Po praėjusį spalį vykusių
Seimo rinkimų p a r l a m e n t e at
sirado daugiau pasiturinčių
politikų. Tarp jų yra n e vie
nas, kurio t u r t a s v e r t i n a m a s
daugiau kaip 1 milijonu litų.
tačiau nė vienas negali prilyg
ti Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkui Viktorui U s p a s kich, kurio turtas oficialiai
vertinamas 61 mln. litų. J o
t u r t a s viršija visų kitų likusių
140 parlamentarų deklaruotą
oficialų turtą k a r t u p a ė m u s .
Kai kurie „naujieji lietuviai"
nevengia demonstruoti savo
turtų, pirkdami p r a b a n g i u s
automobilius,
lėktuvus
ar
jachtas. Neseniai į Lietuvą bu
vo atgabenti trys m a ž d a u g po
600,000
litų
kainuojantys
sportiniai „Ferrari'" automobi
liai. Juos įsigijo prekybos tink
lo, statybos bendrovės ir radijo
stočių savininkai. Maždaug 20
Lietuvos turtuolių turi asme
ninius
lėktuvus,
kainuo
jančius 30.000-40.000 dolerių.
Dienraščio „Financial Ti
mes" duomenimis, d a u g i a u s i a
pasaulio turtuolių — 32.7
proc. — gyvena Šiaurės Ame
rikoje, mažiausiai — 1.9 proc.
— Afrikoje.
Turtingiausiu pasaulio gy
ventoju šiuo metu laikomas
JAV „Walt-Mart" prekybos
tinklo vadovas Robson Waiton. Jo t u r t a s vertinamas dau
giau kaip 65 mird. dol. R. Walton neseniai pralenkė trejis
metus turtingiausių pasaulio
žmonių sąraše pirmavusį J A V
bendrovės ..Microsoft" savi
ninką Bill Gatės, kurio t u r t a s ,
kritus informacinių technolo
gijų bendrovių akcijų vertei,
sumažėjo nuo 306 mird. litų
iki 216 mird. litų.
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Birželio 9 d.: Švc Efremas; Fehcijus. Gintas. Ginte, Maksimijonas
Birželio 10 d. Diana, Galindas.
Liutgarda. Margarita. Vainius. Vilgaile. Žybartas.
Birželio 11 d.: $v Barnabas,
apaštalas: Aluona, Dainius. Flora.
Ramintas. Rorelina. Tvirmantas
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JAV
Kanada ir kitur
Tik aaatadlaaio laida:
JAV

Yra žmonių, kurių gyveni
mas tarsi meteoras švysteli ir
staiga užgęsta, paskui save
palikdamas ryškiai spindintį
šviesos srautą.

vičius pajunta, kad saugumas
seka kiekvieną jo žingsnį. Jis
paprašo vysk. Matulionio, kad
perkeltų į kitą parapiją. Jo pa
žįstamas Cibulskas kunigui
Mano rankose kunigo, Kai Petkevičiui įteikia pasą Prano
šiadorių gimnazijos kapeliono Tamošaičio vardu. Jis paski
Marijono Petkevičiaus bau riamas į Utenos apskr., Vi
džiamoji byla F-KI Ap. diškių parapiją. Čia išbūna
BB17610, paimta iš Lietuvos vos vieną mėnesį. Perkelia
ypatingojo archyvo. Verčiu la mas į Punią. Punios bažnyčios
zakristijonas J. Bukauskas
pą po lapo ir skaitau:
kunigui įteikia pogrindinį lei
„Marijonas Petkevičius gimė dinį TJž tėvų žemę'. Kunigas
1920 m. Ukmergės raj., Vais- leidinį platina. 1946 m. kun.
kėnų km. 1941-1943 mokėsi P. Tamošaitis perkeliamas į
Kauno kunigų seminarijoje. Telšių vyskupiją, Švėkšnos
Įšventintas į kunigus paski bažnyčią, o po metų atsiduria
riamas į Kaišiadoris vikaru. Linkuvos parapijoje. Čia jis
Greitai kunigas tampa autori saugumo susekamas ir 1948
tetu jaunimui. Bažnyčioje sa m. rugpjūčio 10 d. suimamas.
ko gražius, tautinę dvasią at Pateikiami visi kaltinimai,
spindinčius pamokslus. 1945 išaiškinama suklastoto paso
m. pradžioje įkuria katalikiš istorija. Nuo šiol jis vėl ne
ką jaunimo organizaciją 'Jau Pranas Tamošaitis, o Marijo
nieji ateitininkai'. Jai priklau nas Petkevičius. Tardo Vil
so daugiausia Kaišiadorių niaus saugumo KGB tardyto
gimnazijos vyresniųjų klasių jas Michejevas.
mokiniai: Beiga, KavaliausTardymas prasidėdavo 21
. kas, Pranukevičius, Urmulia- vai. ir baigdavosi kitos dienos
vičius, Čiurinskas, Maselskai- 4-5 vai. Prisipažįsta, kad ku
tė, Morkūnaitė, Žitkutė, Vai nigaudamas Punioje, 1946 m.
cekauskaitė ir kiti, iš viso arti laidojant miške žuvusį parti
20 jaunuolių. Grupė palaiko zaną, prie kapo duobės pasakė
ryšius su Didžiosios Kovos atsisveikinimo žodį. Pasakytos
apygardos partizanais, kovoju kalbos tekstą privertė para
siais Kaišiadorių apylinkėse. šyti raštu. Kun. M. Petkevi
Tačiau greitai saugumo išaiš čius 1948 m. pabaigoje buvo
kinama, kai kurie jos nariai nuteistas pagal 58-1A 58-11
represuojami. Tardomi prisi straipsnius 25 metams lage
pažįsta, kad 1945 m. vasario rio. Kalėjo Vorkutos lageryje,
16 d. kunigo Marijono Petke dirbo 'Vorkutugol' šachtoje Nr.
vičiaus pageidavimu visi mo 3. Išleistas 1956 m. vasario 23
kiniai prisisegė trispalves prie d.
švarko atlapų, prašė, kad mo
Grįžęs į Lietuvą kunigavo
kiniai lankytų bažnyčią, atkal Dusmenų ir Birštono parapi
binėjo tuos, kurie stojo į kom jose. Palaidotas tėviškėje, Ba
jaunimo organizaciją. Ateiti gaslaviškio kapinėse".
ninkų veikloje dalyvavo moky
A u g u s t i n a s Švenčionis
toja Gratkauskienė ir mokyto
(rezistentų) valstybinės
ja Žukauskaitė.
komijos narys
Labai greitai kun. M. Petke
Iš „Tremtinys", 2001.01.11

D Ė K O J A ADV.
RIMUI D O M A N S K I U I
Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų taryba (ŠAAT) savo 2001
m. balandžio mėn. 8 d. posė
dyje džiaugsmingai priėmė ži
nią, kad iš IRS gautas pri
pažinimas ir mokesčių nume
ris (Ateitis, Inc., Tax ID: 364260345). Tai, aišku, nebūtų
įvykę be advokato Rimo Domanskio ilgalaikio darbo ir
nuolatinių pastangų visa tai
įgyvendinti.
Posėdžio metu buvo labai
pozityviai įvertintos advokato
Rimo Domanskio pastangos ir
pasiaukojimas ateitininkijos
labui. Yra amerikiečių posa
kis, sakantis, kad pažanga
įmanoma tik tada, kai visi
kartu reikalus stumia ta pačia
linkme. Nėra klausimo, kad
be Rimo Domanskio pagalbos
ir reikalų stūmimo „ta pačia
linkme", ŠAAT dar vis netu
rėtų to svarbaus statuso, ku
riuo dabar gali džiaugtis. Po
sėdyje Tarybos sekretorius bu
vo įpareigotas ŠAAT vardu
adv. Rimui Domanskiui iš
reikšti viešą ir nuoširdžią pa
dėką už visą darbą, kurį jis,
.pro bono", atliko ir tebeatlieka Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų labui.
Romualdas Kriaučiūnas

REDAKCIJOS KERTELE
Ateitininkų federacijos val
dybos generalinis sekretorius
Kęstutis Bagdžius, šį trečia
dienį (2001 m. birželio 6 d.) at
siuntė laiškutį ei. paštu:
„...Šiandien dalyvavau Seimo
narių ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovų komisijos
posėdyje, kur buvo kalbama
apie jaunimo reikalus. Į šį su
sitikimą Seime buvo pakviesti
skautai, ateitininkai, kudirkaičiai, valančiukai ir maironieciai. Turėjo progą pasisaky
ti visų dalyvavusių organiza
cijų atstovai. Taip pat praneši
mus skaitė LR Švietimo ir
mokslo ministerijos Socialinės
politikos departamento direk
torius Rolandas Zuoza, Valsty
binės jaunimo reikalų tarybos
(VJRT) pirmininkė Rasa Mel
nikienė.
Daug diskutavo apie jauni
mo, ypač moksleivių, organi
zacijų finansavimą ir proble
mas. Manau, kad susitikimas
buvo naudingas ir organiza
cijų atstovams (nes turėjo pro
gą išsakyti kylančias proble
mas), ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovams (proga
geriau pažinti valstybės vaid
menį ir požiūrį į šiuos klausi
mus)".
čia
pateikiame Kęstučio
skaitytą pranešimą.

L.Š.

$80.00

rs—ags M ia—
Čikagos ir apylinkių Daumanto -Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopai Kovo 11-ją Švenčiant, programos
dalį atliko ir jauniausieji kuopos nariai Kairėje barelio vadovės padėjėja Audrė Kapačinskaitė.
Nuotr. RNK

ATEITININKŲ PRANEŠIMAS LR SEIMO
IR JAV LB ATSTOVŲ KOMISIJAI
Gerbiama komisijos pirmi
ninke, gerbiami komisijos na
riai, Seimo nariai, organizaci
jų vadovai. Džiaugiamės, kad
vėl esame pakviesti į Jūsų ko
misijos posėdį.
Pirmiausia, trumpai norė
čiau pristatyti savo organiza
ciją, vėliau pasidalinti rūpes
čiais ir problemomis. Ateiti
ninkų federacija — katalikiš
ka jaunimo ugdymo organiza
cija. Organizacijos tikslas —
sudaryti jaunuomenei (vai
kams, moksleiviams, studen
tams) sąlygas visapusiškai
brandinti asmenybe, ugdyti
asmeninę ir visuomeninę atsa
komybę, aktyviai dalyvauti
kultūriniame, visuomeninia
me ir religiniame gyvenime.
Organizacija įkurta 1911 me
tais, atkurta — 1989. Šiuo
metu Lietuvoje yra arti 2,000
ateitininkų, veikia maždaug
90 ateitininkų kuopų, iš kurių
beveik pusė glaudžiasi mokyk
lose. Nuo pat atsikūrimo Lie
tuvoje Ateitininkų federacija
dirba aktyvų jaunuomenės ug
dymo darbą.
Didelį rūpestį kelia mokyklų
vadovų abejingumas jaunimo
organizacijų veiklos mokyk
lose atžvilgiu. Pernai dauge
lyje mokyklų buvo nutrauktas
finansavimas už papildomo
ugdymo pamokas. Tai labai
apsunkina tiek vadovų veiklą,
tiek pačių moksleivių iniciaty
vas kažką veikti. Jeigu nebus
sudaromos sąlygos dirbti vado
vams, nebus ir tų, kas ska
tintų moksleivių iniciatyvas.
Daug klausimų kelia Švie
timo ir mokslo ministerijos
skelbto vaikų vasaros poilsio
konkurso pateiktų projektų
įvertinimas. Didžiausias pini
gų „kąsnis" buvo atiduotas
stacionarioms
stovykloms.
Kiek mes žinome, tokiam pi
nigų paskirstymui vadovavo
suinteresuotas žmogus — bent
trijų stovyklaviečių savinin
kas. Taigi, rūpestį kelia valdi
ninkų abejingumas šioje situ
acijoje. Kitoms organizacijoms
buvo paskirta po 2,000 litų,
neatsižvelgiant į projektų dy
dį,
stovyklaujančių
vaikų
skaičių ir pan. Pernai ateiti
ninkų stovyklavietėje stovyk
lavo 700 vaikų, iš kurių 400
buvo socialiai remtini. Vasa
ros sezonas stovyklavietėje
baigėsi tik rugpjūčio 25 d.
Šiais metais, deja, ateitininkų
stovyklavietė negavo nė lito,
nes pinigai buvo atiduoti toms
stovyklavietėms, kuriose sto
vyklauja perpus mažiau vaikų
ir pinigų skirstyme dalyvauja
savi žmonės.
Taip pat tenka pasiguosti,
kad dar nesame atgavę Ateiti
ninkų rūmų Kaune. Per kiek
vieną JAV Lietuvių Bendruo
menės posėdį tas klausimas
svarstomas, bet dažnai vėl už
gęsta, kai tik sesija pasibai
gia. Dabar galima atrasti ir
objektyvių priežasčių, dėl ko
tas klausimas dar neišspręs
tas. Rudenį vyko Seimo rinki
mai, keitėsi valdžia Technolo

Rugpjūčio 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.

Dar yra keletas vietų moks
leiviams, norintiems dalyvauti
Moksleivių ateitininkų stovyk
loje, Dainavoje. Kreipkitės:
www.ateitis.org neatidėlioda
mi.

VaJkųgyttytoįa
PaJoa Pedntnca
706-923-6300

Rugpjūčio 31-rugsėjo 3
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.

;ragSB2-6500

l i e p o s 29 d. — Dainavos
metinė šventė ir rėmėjų
suvažiavimas.

Persme dr. P. KTtisBsus prakMką
Oak P a * Physiciane Office

Dėl stovyklų informaci
jos prašoma kreiptis į atskirų
stovyklų vadovus.
ATEITININKU RENGINIAI
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Uisakant į Lietuvą:
Ore paltu
Begnoariu pasta

$600.00
$100.00

Tik iaitaiuanin liiiii T ~ r/-~-

$160.00

GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

. v/BIIIaaH HO.,

$46.00
$60.00

$33.00
$38.00

$280.00
$66.00
$86.00

Dfl. PETRAS ZLkOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773^82-6800
Namų M. 847-381-3772
MIDWAYCUNrC.8.C.
4840S.CiosroAv«.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

10*00 75 S t Kencehe, Wl 53142

(262)697 6990

nunonmC.Mat9h.MDSC
Obstetrics & Gynecology
3825 Hifhland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
636-8S2-94M

Valandos pagal susitarimą

DR. EUGUUS LEUS

Dr. Rimas Novtdds
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinefizioterapija,akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas
6645W. StanaĮy Avs., Benvyn, IL
60402,181.708-464-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.
y

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
Tol. 815-723-1864
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647
W. 103 SL, Oak. Lawn,IL
RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Tel. 708-422-8260

AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
1162 Matsr St, Lemont, B- 60438
1301 CoppsrfMd Avs., Suft* 113.
Joftftt.IL 60432

DR

DANUI GYDYTOJA

Matant O

•"»-•

*• -
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¥30O O. nOOĘĘjmJ H O M

TsL 708-688-2131

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7«h Ave., Htekory HBS, IL

DR.VHJUSMIKAITIS

Tel. (708) 596-6101
Valandos pagal susitarimą

epeoaieuetar
T«L 708-480.2800

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

SEMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAISLY MEDKAL CUMC
10811W. 143 U Ortand Perk. L 60487
PiHauao Patoa Communty HoepSat
SaVar Cfoaa HoepSel

LTD.
6417 W 67Str.
OakLavin, K. 60453
TsL 773-436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Kab. tel. 773471-3300
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hls, IL
S. PRASAD TUMMALA. M.D.1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Sirdto ir kraujagyslių Ilgos
Tel. (706) 5884065
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4636VV.63SL
Tai. 773-736-7730
Valandos susitarus.

EDMUNDAS V&NAS, MD^ &C.
Specialybe - vidaus ligų gydytojas
Itafjams •etuvtlfcaj
6918 W Archer Ave Sts 5 ir 6
Chtcagp, IL 80638
Trt.773-228-8885
Valandos pagal ąwajsjjTai

JONAS V.PRUN8KJS, MD
DR. K. JUČAS
ODOS UOg SPECIALISTAS
TERRIDALLA8PRUN8KtS,MD
GYDO ODOS AUGUUS. ŽAIZDAS IR
OREOOPY SUELZLE MO
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
SCOTT QREENWALD, MD
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
MnoM Pftftn Trsatrnant Instituto 3236 W. 111 3tOaceoo.IL 60666
773-2330744 arba 77^488-4441

n

skausmo gydymo apsclatitai
lhk»go:3T2-726-O8O0
East Dundės: 847-551-1212
McHsnry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
ir UDSftyvtHs.
www.WinoispsJn.com

DR.DANAM.8AUKUS

Bsfwyn, H.604O2
Tat 709-484-1545.
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MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI

gijos universitete, Ateitininkų
federacijoje. Šiandieną buvo
me susitikę su Kauno apskri
ties atstovais. Reikalai po tru
putį juda į priekį. Klausimas
išsispręs tada, kai vyriausybė
SMAGI ATEITININKU
perduos patikėjimo teise Kau
NAMU GEGUŽINĖ
no Technologijos universitetui
Birželio 3 dienos sekmadie
pastatą Kęstučio g. 8, Kaune.
Tada reikės kito vyriausybės nis Lemonte išaušo apsiniau
nutarimo dėl ateitininkų pas kęs, bet svarbiausia, nelijo!!!
tato Laisvės ai. 13 perdavimo Tuo ypač džiaugėsi gegužinės
Kauno apskrities viršininko ruošėjai, nes kelias dienas
administracijai, kuri sutinka prieš gegužinę Ujo.
Sekmadienis buvo vėsus, bet
perduoti pastatą panaudos
teise Ateitininkų federacijai. svečiai rinkosi. O pasibaigus
Tikimės, kad šis klausimas iškilmingam Čikagos ir apy
Šeimos
bus išspręstas iki vyriausybės linkių ateitininkų
ir kitų valdininkų vasaros šventės posėdžiui Pasaulio
lietuvių centre, į Ateitininkų
atostogų.
Ačiū visiems už rūpestį ir namus suvažiavo visa ateiti
dėmesį Lietuvos ateitinin ninkų šeima bei svečiai. Visi
susirinkusieji buvo pavaišinti
kams.
Backery" virtuvės
Pagarbiai, „Ratine
skaniai
paruoštais
pietumis.
Kęstutis Bagdžius
Ateitininkų
namų
valdyba
yra
Ateitininkų federacijos gen.
labai
dėkinga
visiems
talki
sekretorius
ninkams, maloniai padėju
2001 m. birželio 6 d.
siems pardavinėjant bilietus,
dalinant pietus, platinant lai
mėjimų bilietėlius.
VASAROS STOVYKLOS
Visus sėdinčius
sodelyje
DAINAVOJE
smagiai linksmino Bemiškio
muzika ir jo nuotaikingos dai
Birželio 24-liepos 7 d . — nos.
Kęstutis Šulinskas gražiai
Moksleivių ateitininkų stovyk
padėkojo susirinkusiems ir
la.
vadovavo laimingų bilietų
pakviesdamas
Liepos 8-20 d. — Jaunučių traukimui,
vaikus ištraukti bilietą. Iš
ateitininkų stovykla.
traukti laimingą bilietą at
Liepos 22-38 d. — Sen sirado daug norinčių. Keturi
laimingi bilietai priklausė
draugių ateitininkų stovykla.
šiems savininkams:
po 100 dol. — Dalia
Liepos 29-rugpjūčio S d.
— „Heritage" angliškai kal Puškorienė iš Ohio ir Gražina
bančio lietuvių kilmės jauni Valaitienė iš Čikagos; 200 dol.
— Bronius Krokys iš Pensil
mo stovykla.
vanijos ir 400 dol. — prelatas
Rugpjūčio 5-12 d. — Li Jonas Kučingis iš Kalifornijos.
Visi smagiai pabendravo ir
tuanistinių mokyklų mokytojų
praleido popietę jaukiame
savaitė.
Ateitininkų namų sode.
Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
Raminta Marchertienė
tinių šokių mokytojų savaitė.

Si
138.00
146.00

$100.00
.... CLTJB.) $116.00

522BS
WiesJiie1ii, 160154
TsL 708-344-1604

SURENDER LAL, M.D.
DALIA A. CEPELE, D.D.S. Spedarybė - vidaus ligos
DANTŲ GYDYTOJA
7722S.K8dzl8Av».
7*16 W. 171 9 t
Chteisgo.lL 60662
TWsyPa*,IL6t>477
Ta*. 773-434-2123
708-614-0171
Valandos pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą

ARAS2UOBA,M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammos Avenue
JoHet, IL 60435
TsL 815-741-3220

DR.E.DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOONES UGOS

Kab. 773-736-4477
6448 S. Pukaskl Road
Valandos pagal svartarimą

DR. PEi&S V.KJSIEUUS
INKSTU, POSLĖS, PRO8TAT08
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

1200 S. York, Elmhust. IL 60126
680-841-8808

9BBT

Kennebunkport, ME
Rugpjūčio 11-18 d. —
Ateitininkų sendraugių poilSio savaitė Tėvų Pranciškonų
vasarvietėje, Kennebunkport,
Maine.
Kalifornijoje
Liepos 29-rugpjūčio 5 d.
Los Angeles jaun. ateitininkų
'Stovykla „Csss de Maria"
Santa Barbara priemiestyje.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valkų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 706-348-0887.
Priklauso Pato ir Christ Igoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JOCYĮAUS
DANUI GYDYTOJA
16648 W. 127*8*-.
8u8s101
LsVRonl, L
TsL 630-248-1010

DR V J. VA3AJT1ENĖ

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.

VsjBjtdoapaojrisuakertną

FaHow. American Academy et
Farnay Prscoce
ŠEIMOS GYDYTOJA
389 W. 61*1 Am

UNASSIDRYS,M.D.

M. WUM «EBH VTE

DANTU GYDYTOJA
4817 W. 83 8t, Burbank, IL
Tat 708-423-6114

AlOMa^/Chirurairt
8830 8.Ridgc4and Avs.
CracagoflJdos, H.60415
Tai. 7D8636-6622
4148W.63rd.St.
Tai. 773-736-7709

4a^MK

FflR
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atfisjer nasan uanssr
Stuburo, senariii ir raumemi gydymas,
chiropraktika,rnanualine terapija.
7271 S. Harkem,
48459. TsL
Vi

Mes ir

pasaulis
Paruošė Bronius Naktys

PASAULIS PAS MUS
Ne visi, bet tik devyniolikos
NATO narių ir dešimties kan
didačių bei jų kaimynių parla
mentų atstovai, suskridę į Vil
nių, keturias dienas svarstė
NATO plėtros klausimus. Su
kartu prie jų prisidėjusiais
žilua&klaidininkais Lietuvos
sostinėje svečiavosi 800 —
daugiau ar mažiau — Vakarų
pasaulio demokratijos aukš
tuomenės. Tiek daug jų tuo
pačiu laiku Lietuvoje niekada
nėra buvę. Todėl Lietuva juos
sutiko iškilmingai. Atnaujino
posėdžių patalpų aplinkos
grindinį, šaligatvius, apsišva
rino, išsidažė. Svečius vaišino
prezidentas, Seimo pirminin
kas, grojo orkestrai, dainavo
chorai, tautiniais drabužiais
pasidabinę žmonės grupėmis
nešiojo Lietuvą į NATO priim
ti reikalaujančius šūkius. Pa
gal, irgi į prezidentus besitai
kantį, Arvydą Juozaitį — į
NATO aukštaičiai, į NATO
žemaičiai... Posėdžiuose drą
siai kalbėjo premjeras Paksas,
užsienio reikalų ministras Va
lionis, Lietuvos Seimo atsto
vai. Užteks žaidimo, užteks
nešioti sovietų okupacijos užrioglintą kryžių, sakė jie. Lie
tuva pasiruošusi, ir prašom
netrukdyti jai žengti per tų at
virų durų slenkstį. Netiesio
giai — nustokit pagaliau mus
mulkinti ir eikite prie reikalo.
Vilniuje jie ir ėjo. NATO narių
parlamentų atstovai surašė
nutarimus, pasisakydami už
NATO plėtrą, Baltijos valsty
bių priėmimą. Sutiko įrašyti ir
Lietuvos delegacijos pasiūlytą
papildymą, kad jokia pašalinė
valstybė neturi'teisės" vetuoti
«s narių sprendimo priimti bet
kurią kandidatę. Praktiška šio
papildymo reikšmė Lietuvai
— Rusijos veto jie neklausys.
Ko gi daugiau bereikia,
džiaugiasi Lietuva, aukštus
svečius išlydėjusi. Atsakymas
būtų — lyg ir nieko. Juk, ar
negavom, ko norėjom?
Ne, sako keliolikai valandų į
Vilnių atskridęs vyriausias

•

NATO vadovas, gen. sekreto
rius anglų lordas George Robertson. Parlamentarų rezo
liucijos neprivalomos. Narystę
apsprendžia iš vyriausybių su
daryta NATO taryba. Ir, kelis
kartus pakartojęs atvirų durų
„litaniją", patarė lietuviams
toliau ruoštis ir kantriai lauk
ti tų vyriausybių žodžio.
Iš tikrųjų niekas nė iš parla
mentarų negalėjo pasakyti,
kurios kandidatės bus priim
tos, nors spėliojimų buvo viso
kių. Pirmumų lentelę, žinoma
— tik neoficialiai, sudarinėdami, šeimininkams per petį jie
patakšnojo, į eilės sąrašą Lie
tuvą įrašę aukštai. Robertson
nuo tokių atsakymų išsisuki
nėjo ir į žurnalistų klausimus
atsakinėjo labai abstrakčiai.
Parlamentarų bendrijos pirmi
ninkas ispanas Rafael Estrella teigė, kad aplamai plėtros
ir ypač Baltijos valstybių pri
ėmimą lems JAV nusiteiki
mas. Jis tikisi prezidento
Bush nuomonę išgirsti birželio
vidury, kai 'pastarasis lanky
sis Europoje. NATO generali
nis sekretorius George Robert
son įsitikinęs, kad Bush kol
kas nieko nesakys. Tie dviejų
didžiųjų NATO politikų pasi
sakymai yra lyg ir jų valstybių
vadovų nusiteikimo veidrodis.
Ispanija mums palankesnė ne
gu Didžioji Britanija. Ispanijai
parlamentarų nuomonė svar
bi, Anglijai nereiškia nieko. Ar
vėl ne Muenchenas kvepia?
Žinoma, teoretiškai — Ro
bertson teisus. Bet, ar tas,
Lietuvai milijonus kainavęs,
Vilniaus suvažiavimas tik grožio paradas? Arvydas Juozaitis ir dar keli kita Lietuvos politikai mano, kad taip: pinigų
išmetimas be reikalo.
Man atrodo, kad tokia politi
ka kreiva. Ji tik dar viena Lie
tuvos bėda gausiame jų rinki
nyje, sukurtame nedaug nu
simanančių, bet pasižymėti
norinčių politikų. Juk į Vilnių
buvo suvažiavę valstybių par
lamentų atstovai, įskaičiuo-

Danutė

Bir.dokienė

Amžiais atskirta —
visuomet sujungta
Esame pratę tą kraštą va pačios tautos dalys, nepaisy

dinti Mažąja Lietuva. Bet tik damos kliūčių, stengėsi susi
dėl jos ploto, nes žmones, ku lieti į nedalomą visumą...
rie tame krašte amžiais gyve
Kas šiandien liko iš Ma
no — yra tikri dvasios mil žosios Lietuvos? Ar atpažin
žinai. Tos dvi Lietuvos pusės, tų Mažvydas Karaliaučių, Ka
atskirtos istorijos tėkmės ir liningradu pavadintą, ar at
Nemuno vagos, visuomet jautė rastų žemėlapyje Kristijonas
ypatingą potraukį susijungti, Donelaitis Tolminkiemį? O
gyventi, kaip viena, nedaloma kaip su kitomis vietovėmis,
lietuvių tauta.
pakeistais — vardais, ir gy
Tam susijungimui daug jė ventojų sudėtimi? Ar beverta
gų ir pastangų skyrė Mažoji sielotis prarasto krašto liki
Lietuva, nors ne visuomet jos mu?
buvo brolių didžlietuvių rei
Visų pirma — tas kraštas
kiamai įvertintos ir paremtos. toli gražu neprarastas. Iš
Iš dalies Didžiosios Lietuvos tikrųjų jis vis labiau atgyja,
vyriausybės kaltinti nedera, jame sužybsi vis daugiau lie
nes ji taip pat buvo bejėgė tuviškumo žiburėlių. Tai lietu
Kernaves piliakalniai iš lėktuvo
Vytauto Milišausko nuotr. vykdyti savo valią, kai iš visų viškos organizacijos, mokyk
pusių supo daug didesnės
jant ir JAV Senato bei Kong vimas labai pagyvino žinia- mą — „nevykite į Prahą (2002 grėsmingesnės jėgos, o vals los, tokios pat vargingos ir vos
reso įtakingus narius, pvz., sklaidos bei politikų dėmesį ir m.), jei į NATO nenorite kvies tybė žūt būt stengėsi išsi galą su galu suduriančios,
Richard Durbin ar John Shim- prisidėjo prie jau, prieš kelis ti Baltijos valstybių". Havel laikyti, nepaskendusi istori kaip ir kitur užsienyje, bet jų
kus. Jie galvas guldo už Lietu mėnesius prasidėjusio, polin kalbai Bratislavoje rašydamas nės kaitos srovėje. Jeigu tarp ryžtas ugdyti meilę lietuvių
vos narystę į NATO ir tai aiš kio į Baltijos kraštus. Po jo aukščiausią pažymį, Jackson tautinių sutarčių ar įsiparei kalbai, papročiams, kultūrai,
kiai sako Vašingtone. Daug abejojantieji tapo rėmėjais, o išduoda ir vieną „paslaptį" — gojimų negerbė didžiosios kai puoselėti pasididžiavimą savo
taip galvojančių yra ir Euro nepritariantieji susėdo ant Čekijos prezidento Havel kal mynės, jeigu po I pas. karo kilme ir tautos praeitimi, ža
dina pasididžiavimą ir pa
pos valstybių parlamentuose, tvoros,
rašė
ba buvo aptarta tiesiogiai su skelbieji šūkiai apie laisvą
MJamestown
garbą.
Juk ir „Drauge" nuolat
kai kuriuose — ir dauguma, Foundation Monitor" (Vol. prezidentu Bush. JAV prezi tautų apsisprendimą ir lygias
matome
mokinukų grupes,
lemiančių
ir
vyriausybių VII, issue 106, 1, June, 01). I dento patarėjai, ruošdami jo teises visoms valstybėms. —
vaikų
ansamblius,
chorus, su
sprendimus. Tačiau ryškiau gerą pusę krypsta ir Vokietija. kalbą Varšuvoje, naudojasi tik ir liko „skambiais šūkiais",
augusiųjų
grupes,
šokančias
siai jo vertę liudija Maskvos Pagal spaudoje paskelbtas ži Havel mintimis. Jackson taip ką galėjo padaryti Lietuva,
tautinius
šokius.
dainuo
laikysena. Tokiam suvažiavi nias, Parlamento frakcijos su pat teigia, kad kai kurie kai net jos senoji sostinė buvo
jančias
lietuviškas
liaudies
mui Vilniaus parinkimas Ru tarė rudeni priimti rezoliuciją, aukšti Vokietijos politikai pri agresyvios kaimynės okupuo
sijos vadovams vos ne nutari remiančią Baltuos kraštų pa taria Baltijos kraštų pakvieti ta, kai į vienintelį uostą tie dainas... Žinoma, visa tai sa
Labai
mas Lietuvą priimti į NATO. kvietimą į NATO. Dabar spe mui ir kad visos nuotaikos Eu sėsi grobuoniškos Trečiojo Rei vaime neatsiranda:
žymus
ir
užsienio
'
lietuvių
Dėl to ji suvažiavimą ir igno cialistai . tą rezoliuciją rašo. ropoje keičiasi, specialiomis cho (o taip pat ir sovietų impe
įnašas, ypač Mažosios Lietu
ravo. Jeigu jau jis toks ne Mums tik keista, kodėl taip il apklausomis patyrus, jog 55 rijos) rankos?
vos
draugijos, remiančios ir
reikšmingas, ko jiem šūkauti? gai užtruks ją parašyti? Ar nuoš. Rusijos gyventojų prita
Šiandien, iš dešimtmečių gaivinančios lietuvišką veiklą
Ta proga pasinaudodamas, kad niekas jos nesuprastų?
ria NATO plėtrai, tik tam už perspektyvos, galime teigti,
šiame, svetimųjų alinamame,
„Washington Times" birželio 4
Taigi .pasaulio" apsilanky mojui besipriešinantis Krem kad be Mažosios Lietuvos, va krašte.
d. plačiu rašiniu dar kartą Va mas pas mus visgi buvo nau lius šią tikrovę nuo viešumos dinama Didžiąja galbūt nebū
karų pasauliui priminė šimt dingas. Tačiau mums pats di slepia. Įdomi ir tokia Jackson tų sulaukusi 1918 m. Vasario
Šį savaitgalį, t.y.. šiandien
mečiais puoselėtus Rusijos im dysis klausimas: kiek jis pa pastaba: New Yorke viename 16 d. ir pasirašyto Akto, skel ir rytoj — sekmadienį. Čika
perinius tikslus, kurių ji nėra veikė Amerikos politikus? priėmime svarstant NATO biančio nepriklausomybę. Juk goje vyksta mažlietuvių suva
atsisakiusi nė šiandien, nors Apie jų nuotaikas, tik dar plėtrą, jame dalyvavęs KGB kaip tik iš Mažosios Lietuvos žiavimas, kuriame, be įprastų
1
J demokratiją vaizduodama, prieš suvažiavimą, latvių karininkas iš Rusijos ambasa sklido pirmieji tautinio atgi organizacinių reikalų, bus lai
ko skirta dviem jabai svar
Baltijos kraštai — Maskvos spaudai pasakojo milžiniškos dos Vašingtone pareiškė, kad mimo spinduliai — liejosi ug
Lenkiją,
Čekiją, dančia, gaivinančia patrio biems darbams: „Mažosios
žemės, ir Putin siekia jas su Lockheed Martin verslovės priėmus
enciklopedijos"
sigrąžinti. Nei konstitucijoje, viceprezidentas Bruce Jack- Vengriją, į Europą pradės tiškumą, tautinį susipratimą, Lietuvos
(MLfi)
pirmojo
tomo sutiktu
nei kituose oficialiuose doku son, dabar vadovaujantis 1996 kristi atominės bombos. Gene sąmoningumą srove lietuviški
vėms
ir
Vydūno
fondo premi
mentuose Baltijos kraštų ne metais įkurtam JAV NATO role, juk tai netiesa, pasakęs laikraščiai, knygos. Jų leidė
jos
įteikimui
muzikologei
dr.
priklausomybės nėra pripažin komitetui, į kurį sutelkti įta jam Jackson. Taip, atsakė ka jai, redaktoriai, ieškodami
Daivai
Kšanienei.
\Klaipėdos
tos. Sienų sutartis su Lietuva kingi verslininkai ir politikai gėbistas, bet tuo tiki „New saugios ir derlingos dirvos
universitetas).
.
nepatvirtinta. Jelcin, už oku įtaigauja JAV vyriausybę York Times".
savo darbui, ją kaip tik atrado
Kam jau teko sasipažinti su
pacijos padarytus nusikalti NATO plėsti. Komitetas su
kitapus Rusijos okupuotos tė
MLE
(ji buvo keletą kartų
mus
atsiprašęs
Lenkijos, sikūrė, patyrus, kad JAV vy
vynės sienų — Tilžėje, Kara
išsamiai
aprašyta ir ,J3raugo"
Vengrijos, Čekijos, Lietuvos riausybė negalvoja ne tik apie
liaučiuje ir kitose Mažosios
• Balandžio 19-22 d. Rau Lietuvos vietovėse.
šeštadieniniame priede;, tega
neatsiprašė, Baltarusijoje pa Baltijos kraštų priėmimą, bet
ruoštas, Maskvoje spausdin iš viso apie NATO plėtrą, ypač donės pilyje vyko moksleivių
Jų dvasią gaivino ir jėgų su li stebėtis šio milžiniško darbo
tas turistinis žemėlapis Balti po Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ateitininkų pavasario akade teikė Mažvydo, Donelaičio. krūviu ir atlikimu. MLE lei
jos valstybes žymi Nepriklau priėmimo. Komitetas palaiko mija. 8-12 klasių moksleiviai Bretkūno, Rėzos ir kitų anks dybą galima palyginti su kitu,
somų valstybių sąjungos, taigi ir Baltijos kraštų narystę. Jis gvildeno temą „Gyvenimo tiks tesniųjų lietuvių kalbos saugo milžinišku, darbu šioje Atlan
ASSBMBLĖE
— Rusijos imperijos ribose. mano, jog Bush Varšuvoje las". Stovyklai vadovavo 10 tojų, puoselėtojų, mylėtojų pa to pusėje — tai ..Lietuvių en
PARLEMENTAIRE
Todėl bet koks žingsnis glaus birželio 15 d. pasakys, kad vadovų — studentų. Veikė vyzdžiai. Na, ir vėlesniųjų, pa ciklopedijos" tomai, kuriems
DE L'OTAN
ti jas į Vakarus drebina Krem Prahoje mes turime atlikti ne skulptūros, floristikos, pieši siryžusių būtinai prisijungti medžiaga surinkta ir išspaus
liaus valdovų kinkas. Priėmi kaip galima mažiau, bet kaip mo, šokių, savianalizės būre prie jau nepriklausomos Di dinta toli nuo savo tėvynės.
mas į NATO tokį siekį labai galima daugiau ir tai turi liai. Stovyklautojams paskai- džiosios Lietuvos, praėjus vos Šiandien tai atrodo kaip tik
apsunkintų, o gal ir iš viso apimti Baltijos valstybes. taą skaitė ir su jais savo įžval keliems mėnesiams po Vasa ras stebuklas! Panašiai ir su
su
ypatingu
jam užkirstų kelią. Ir, aišku, Jackson teigiamai vertina se gomis apie gyvenimo tikslą rio 16-osios Akto, tų pačių MLE. kuri
natoriaus Jesse Helms pasa dalijosi gyd. N. Liobikienė, G. metų lapkričio 30 d. savo pa kruopštumu ir pasišventimu
„Washington Times" teisus!
Suvažiavimą Vilniuje plačiai kymą — „neateikite pas mane Karoblis, ses. Igne, Bernadeta siryžimą patvirtinusių Tilžės sulasiojusi ir paskelbusi tai.
aptardama, Vakarų Europos su NATO plėtros dokumentu, ir kt. Stovyklą paįvairino kū Aktu. Tai akivaizdus įrody kas pranyko ar baigia nykti.
spauda irgi rado daug naudos į kurį nebūtų įrašytos Baltijos rybos bei susikaupimo vaka mas, kaip dvi, amžinai atskir Lenkiame galvas prieš MLE
Oficialus NATO Parlamenarų Asamblėjos sesijos ženklas.
Baltijos valstybėms. Suvažia valstybės", ir Havel primini- rai.
tos ir visuomet sujungtos, tos sumanytojus leidėjus^
žiuoju į tėviškę.
jas, kalba apie pavergtų tautų išvadavimą. Korėjoje Vladas Galvanauskas, Vytautas Kazilionis. Petras
Liukpetriuose sutariame vainikuoti Joną Giedraitį.
vyksta karas. Sovietų Sąjunga vis aršiau puola Ame
Lipnickas, mano tėvukas, brolis Vladas „turavoja".
Turėdamas valandėlę laiko, apeinu gimtuosius lau
riką, o ši atsikerta.
Kad skamba, tai skamba, net liepos nurimusios klau
I i gimnazisto dienoraščio
kus. Sustoju ganyklose, kurias vadindavome lieknu.
Kur buvę, kur nebuvę užbėga kaimo vyrai ir klausia:
sosi.
Kiek piemenėlio dienų čia prabėgo! Kiek visokių pokš
—
Antanuk,
kas
girdėt,
ką
sako
radijas,
ar
bus
ka
Pamatę mane, visi apsidžiaugia:
ANTANAS ŠIMKŪNAS
tų su broliais prikrėsdavome! Atsisėdu ant akmens ir
ras?..
— O, Antanas' Eikš čia. padėsi dainuoti. Gana sielo
klausausi. Tokia nyki tyla. Nebegirdėti, kaip Smil
— Bus, — atsakau. — Korėjoje jau duoda komunis tis, tegul ir daina primena mūsų kančias.
Nr.5
giuose pupsi J. Jakuškos malūno motoras. Nuo Če
tams į kailį...
Vėl sustojame ratu, ir Stasiukas užtraukia „Palinko
Sėdime keliese, žvalgomės, bet nerašome. Po kelių kiško nebeatplaukia gražūs Jono Valentukevičiaus ar
Vyrai linksmesni čiumpa dalgius ir eina į pievas.
liepa šalia kelio..." Paskui dainavome apie baltą ligoni
valandų ateina ir klausia, ar jau visi parašėme. Ty
monikos vinguriavimai.
1950 metų liepos 17-22 dienomis pirmą kartą lan
nę ir sužeistą karį, apie sesutės raudas ir motulės
lime. Liepia pagalvoti iki kito karto.
Raudona saulutė jau ėmė slėptis už Adolfo Jurkkiausi Vilniuje, kur su gimnazijos choru dalyvavome ašaras. Stebėjausi, iš kur jie tokių gražių dainų išmo
Taigi kasdien ir galvojame, ką daryti. Atsiranda vie
šaičio sodybos, ir aš patraukiau į Liukpetrius, kur jau
Dainų šventėje.
ko. Pasirodo, dažnai taip būna. Kai Čekiškio. Pulcinas kitas, kuris parašo. Tačiau ne visų akivaizdoje, o
buvo susirinkę nemažai pažįstamų. Merginos jau bai
Iš Pasvalio iki pat Vilniaus visi važiavome trauki
niškio, Liukpetrių, Petraičiu kaimų vyrai baigę darbus
kažkur iškviesti. Paspausti visaip galima.
gė pinti vainiką, kurį netrukus kalėme Jonui prie du
niu.
sueina draugėn, vis sustoja būrin padainuoti.
Vieną dieną mane buvo pasikvietęs net LKP Pasva
rų. Kalėme taip stipriai, kad varduvininkui jokių abe
Didžiulį įspūdį paliko Vilnius, ypač Gedimino kal
Valdžios nurodymu kolūkyje buvo įvesta tokia tvar
lio apskrities komiteto sekretorius J. Morkūnas ir pa
jonių nekiltų. O paskui sprukome slėptis į krūmus.
nas. Dainų šventė vyko stadione. Joje dalyvavo apie
ka: kiekvieną naktį pagal sąrašą 3-4 žmonės turėdavo
sakė:
Ten ilgai nelindėjome. Jonas visus sugaudė, susodino
25,000 dainininkų ir šokėjų. Įspūdingas renginys, tik,
naktimis vaikščioti po kaimus, žiūrėti, kad kas ko ne
— Girdėjau, rašinėji eilėraščius. Stok į komjaunimą,
gryčioje ir išėjo į kamarą volės judinti.
gaila, skirtas ne laisvai, o okupuotai Lietuvai, kad vie uždegtų, kolūkio turto neišgrobstytų. Kai išeidavo sar
tuomet tavo tėvams nieko nedarysime...
Paskui radome seną stebulę, pririšome ją prie ilgos
tos parsidavėliai galėtų pasigirti Maskvai: va, kaip gybos čekiškiečjai, tą naktį ramybes nebūdavo — nuo
Visai nelinksma pasidarė. Kad eilėraščius rašinėju,
karties ir uždegę iškėlėme, kad žmonės toli matytų,
gražiai moka džiaugtis lietuviai, pažymėdami sovietų
saulėlydžio iki saulėtekio skambėdavo visi aplinkiniai
jis išgirdo per radiją, mat Respublikos moksleivių kon
jog „buvo naktis švento Jono..."
valdžios atkūrimo Lietuvoje 10-ąsias metines. Šventės kaimai. Aš keletą naktų namuose prasikankinau to
kurse už eilėraštį „Puškinui" laimėjau II vietą.
Jau auštant Čekiškyje aplankėme Joną Kazilionį ir
repertuaras toks svetimas, taip priderintas prie Mask dainavimo besiklausydamas, o paskui išėjau „karauApima vis didesnis nusivylimas. Kas iš tų mokslų,
tik saulei pakilus grįžome namo.
vos reikalavimų, kad net koktu darosi klausantis apie lan" drauge su vyrais. Tai dainavom' Ypač Pulcinišjeigu negaliu rinktis, ko noriu. Štai sužinojome, kad iš
1950 metų liepos 3 dieną parsivežiau iš Pasvalio
Staliną, Leniną, partiją. Net senojo Lietuvos himno at
kyje, kur daugiau merginų buvo. Graudus buvo tas
23 šių mokslo metų abiturientų vos 4 galės toliau ki
mažytį detektorinį radijo aparatą su ausinėmis. Su
sisakyta. Skubiai turėjome išmokti naująjį, parašytą
dainavimas, bet tik tai žmonės dar galėjo daryti sava
tur mokytis. Kiti neturi teisės niekur išvažiuoti, negali
broliais iškėlėme aukštą anteną, kad iš toli girdėA. Venclovos žodžiais.
rankiškai, — netekę savo ūkių. žemės, kaimvnų, pra
stoti į jokią aukštąją mokyklą, nes jų laukia kariuo
tume. Dabar kas vakarą gaudydavau „Amerikos bal
radę viltį, kad kas nors greit pasikeis.
Prisiartinęs prie savo sodybos klausausi ir savo ausi
menė. Gali stoti tik į karo mokyklą.
są", kitas radijo stotis.
mis netikiu: kieme vyrai dainuoja! Čia dabar kas 9
Prabėgo dar vieneri metai. Atėjo Kalėdos. Atostogų
1980 m«tų birželio 23 diena. Joninių išvakarės.
Gyvenimas tarytum pašviesėjo, atsirado viltis Pa
Skubu į kiemą žiūrėti, kas ten dedasi. O Stasys Ma
jau nebegavome, nes bolševikams Kalėdos --. ne šven
Negaliu nustygti Pasvalyje, sėdu ant dviračio ir va
saulis, pasirodo, žino apie mūsų bėdas, praneša apie jauskas veda, o jį apstoję Ignas Auga, Jonas Mažeika,
tė.
Bu^ daugiau

PETRAIČIŲ AKMUO
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ESU (English Speaking Un
ion - Angliškai kalbančiųjų
sąjunga) organizacijos tikslas
- platinti anglų kalbą pasau
lyje. Dar 1992 m. Seattle ESU
padalinys išsirinko Lietuvą, o
ypač Panevėžį, savo veiklos
partneriu. 1994 m. Petke
vičaitės Bitės bibliotekai Pa
nevėžyje buvo pasiųsta dau
giau kaip tona vertingų kny
gų. Tuo pačiu metu J. Miltinio
vidurinei mokyklai buvo pa
dovanota daugelio tūkstančių
vertės,
daugiausia
naujų
knygų mokyklinio amžiaus
vaikams. Ryškiausias įvykis
buvo J. Miltinio mokyklos
anglų kalbos mokytojos Da
nutės Masiulienės pakvieti
mas 1995 m. į Seattle vieną
mėnesį stebėti amerikiečių
mokymo kursus.
Praėjo keletas metų. Šių
metų kovo mėnesį ESU vėl
pakvietė D. Masiulienę atvyk
ti į Seattle. Beveik tiesiai iš
oro uosto Danutė, apsistojusi
pas Audėjaičius, pateko į so
listų iš Lietuvos G. Skėrytės ir
V. Juozapaičio koncertą.
ŠvC. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokyklos absolventas Donatas
Danutei Masiulienei buvo
Šokas su tėveliais Dalia ir Ričardu Šokais.
sudaryta dienotvarkė. Kas
dien ji stebėdavo mokyklose

MŪSŲ ŠEIMOSE

NAUJAGIMIS ŠEIMOJE

ESU TILTAS Į PANEVĖŽĮ
pamokas, kalbėdavosi su ad
ministratoriais, dalyvavo semi
nare University of VVashington. Jai buvo sudaryta pro
ga ir susipažinti su kitokiais
principais organizuota mokyk
la - „alternative schoor. taip
pat ir su mokykloms neįprasta
veikla, pvz., lėšų telkimu, sa
vanorių darbu, tėvų pagalba ir
studentų mainų programa.
Viešnagės metu Danutė ne
kartą buvo prašoma papasa
koti apie Lietuvą. Ji visur
žavėjo savo klausytojus, o
globėjai jai rodt savo vaišin
gumą. Nuo antros savaitės ji
gyveno pas amerikiečius. Da
nutė buvo pagerbta vakariene
Palisades restorane, įvairiuo
se oficialiuose priešpiečiuose,
taip pat priėmime ESU na
riams ir Seattle lietuviams,
įvykusiame Inos Bertulytės ir
Jim Bray namuose. Priėmime
dalyvavę amerikiečiai dėkojo
už lietuvišką svetingumą.
Naujojo garbės konsulo Vytau
to Lapinsko ir kt. dėka Danu
tei Masiulienei buvo progos
pamatyti Šiaurės Vakarų
Amerikos gamtą.
Arūnas Gaurys sveikina savo žmoną Ingą sėkmingai baigusią Vv'ashingNijolė Raišienė ton valstijos L 3 valdybos pirmininkės pareigų kadenciją.
parengta pagal ..Tulpė Times"

Nuotr. Z i t o s P e t k i e n ė s

ATEINA LAIKAS, KADA „STTRNIUKAT
TAMPA VYRAIS
Birželio 3-osios sekmadienį krepšininkas, atstovavęs mo
lietuviškiausia Čikagoje Švč. kyklai atsakinguose tarpmo
čempionatuose.
Mergelės Marijos gimimo pa kykliniuose
rapija Marąuette Park šventė Donatas, sekdamas ir didžiuo
metinę šventę - parapijos damasis savo tėveliu - muzi
bažnyčioje buvo įteikti 33 pa kantu Ričardu Šoku, puoselėja
rapijos mokyklos baigimo dip svajones apie muziką ir, vado
lomai. Tai progai buvo skirta vaujamas tėvelio, daug laiko
ir šv. Mišių auka, kurią auko praleidžia prie pianino. Vieną
jo klebonas Michael Yakaitis. iš šių profesijų (pirmenybę,
„Sveikinu ir didžiuojuosi tuo, žinoma, atiduodamas muzi
ką šie jauni žmonės pasiekė kai) Donatas norėtų rinktis ir
. per šiuos nelengvus metus, baigęs gimnaziją. Šį pavasarį
rašė klebonas parapijos biule kartu su mama jis lankėsi
tenyje. - Bendra patirtis išmo savo tėvelių ' gimtinėje Lietu
kė juos boti arčiau vienas kito voje, karią, palikęs 6-erių
ir mokytis naujais būdais. Jie metų, jau turėjo pažinti iš
gyvena vadovaudamiesi kata- naujo. Pirmiausia, žinoma,
„ likiškomis vertybėmis, kurių aplankė senelius Naujojoje
mes mokome mokykloje. Pa Akmenėje ir Šiauliuose. Kaip
saulyje, kuris vis dar skirsto Donatui buvo sunku pažinti
žmones pagal jų rasę, gimimo savo gimtą šalį, taip sene
vietą ar tikėjimą, Gimimo pa- liams buvo sunku patikėti,
rapįjos mokykla gali didžiuo kad šis krepšininko ūgį pasie
tis atsikračiusi šio blogio, su kęs jaunuolis yra jų anūkas.
burdama draugėn į vieną
Rudenį Donatas tęs mokslą
bendruomenę skirtingoms et vienoje iš aukštesniųjų Čika
ninėms grupėms atstovau gos bendrojo lavinimo mo
jančius moksleivius".
kyklų, o vasarą svajoja ne tik
Iš 32 parapijos mokyklos ab poilsiauti, bet padirbėti, kad
solventų 3 buvo lietuviukai: šiek tiek įsigytų savo pinigų.
Donatas Šokas, Gytis Stane Kuris jaunuolis nenori būti
vičius ir Nerijus Stangvila.
savarankiškas
Pirmąjį tokį džiaugsmą ir
Sveikiname kolegę Dalią ir
tikriausiai nerimą tėveliai pa visas mamytes bei tėvelius,
junta būtent tokią dieną - kai sulaukusius pirmųjų pasie
jų atžalos gauna pirmąjį dip kimų: pirmojo savo sūnaus ar
lomą. Jis patvirtina, kad jų dukters diplomo. Gyvenimo
stirniukai jau užaugo, kad jie patirtį Amerikoje turintys vy
jau žmonės, turintys savo nuo resnieji tautiečiai sako, kad
monę, su kuria reikia skaity lietuvis čia turi turėti kur kas
tis, savo svajonę ir savo gyve daugiau talento, kantrybės ir
nimo supratimą. Su tokiu jau daug daugiau dirbti, kad amduliu paskutiniąsias mokyklos rikiečių visuomenėje būtų
Mišias, kurioms daug kartų priimtas kaip lygiavertis pilie
adoravo ir jos sūnus, išklausė tis ir kad užimtų vertą savęs
ir „Draugo" bendradarbė Da padėtį visuomenėje. Šventos
lia Sokienė.
kantrybės! Gražių ir pras
Donatas Šokas buvo ryškus mingų būsimų pergalių!
berniukas ir savo klasėje, ir
Audronė V. Škiudaitė
savo mokykloje. Jis puikus

Panevėžio J . Miltinio vid. mokyklos anglų kalbos mokytoja Danutė Masiuliene su garbės konsulu Vytautu Lapatinsku
Inos B e r t u l y t ė s Bray nuotr.

Patys jauniausi dainininkai „Exultate" choro ruoštame Dainų vakare,
geg. 5 d., Cleveland, OH, Dievo Motinos parapijos salėje, iš kairės: Daiva
ir Artinas Biliūnai. Laurutė O'Meara.
Vyto Kliorio nuotrauka.

Danai ir Andriui Dapkaaas, dabar gyvenantiems
Connecticut valstijoje, gegužės
18 d. gimė sūnus Aras Algir
das. Broliuku labai džiaugiasi
dvejų metų sesutė Elenutė.
Mažuoju pusbroliuku džiau
giasi Viliukas, Mykolas ir
Aleksandras; džiaugiasi tetos,
dėdės ir seneliai — Regina ir
Algirdas Dapkai; Regina ir
Adomas Didžbaliai, o taip pat
promočiutės — Jadvyga Dap
kienė ir Albina Savickienė.
YPATINGAS MOKINYS
Birželio 5 d. Šventos Tre
jybės
parapijos
mokyklą
Grand Rapids, MI, mieste
baigė gabus mokinys Andrius
Juozas Lukas. Šis ypatingas
mokinys gavo net penkis spe
cialius žymenis per mokslo
metų baigimo iškilmes. Pir
miausia jis buvo pristatytas ir
gavo pažymėjimą kaip geriau
sias mokinys per visus metus
savo klasėje. Po to jam buvo
įteikta padėka už tai, kad jis,
kaip mokinių atstovas, daly
vavo visuose mokyklos vado
vybės posėdžiuose. Toliau jis
buvo pažymėtas, kaip pirmos
vietos laimėtojas už ypatingą
mokslinį projektą. Tada vyko
JAV prezidento George W.
Bush pasirašyto akademinio
pranašumo žymens (President's Academic Excellence
Award) įteikimas už Andriaus
charakterį, darbštumą, gerą
pavyzdį ir akademinį darbą.
Pabaigoje jis buvo pristatytas
kaip mokyklą baigiančios kla
sės kalbėtojas (Valedictorian).
Andriaus Luko baigimo kal
ba buvo prasminga, trumpa,
jis padėkojo tėvams, mokyto
jams, mokyklos ir klasės drau
gams už gautas mokslo ir
krikščioniško gyvenimo žinias,
^draugystę, su viltimi žvelgė į
ateitį. Iškilmėse dalvyyavo ir
sūnaus pasisekimu džiaugėsi
tėvai Juozas ir Barbora Lukai,
Andriaus seneliai Antanas ir
Lois Vasilauskai, kiti giminės.
A. P.
STIPENDIJA ISTORIJOS
STUDENTEI

GĖLĖS IR SVEIKINIMAI
NUSIPELNIUSIAI MOKYTOJAI

Praėjusį rudenį tuometinis
Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministras Kornelijus Platelis
bei viceministre Vaiva Vėbra
nominavo AP.P.L.E. organi
zacijos narę Amandą Muliolie
ne pirmojo laipsnio Gedimino
ordinui. Visų mūsų džiaugs
mui šį medalį 2001 m. vasario
15 d. Amandai įteikė prezi
dentas Valdas Adamkus. Va
sario mėnesį, lankydamasi
Lietuvoje, AP.P.L.E. organi
zacijos pirmininkė Gitą Kup
činskienė ir nauja mūsų raš
tinės vedėja Ramutė Zemio
nienė įveikė žiemos šalčius ir
aplankė Amandą Kaune, norė
damos įteikti jai puokštę gėlių
ir nuoširdžiausių linkėjimų
nuo AP.P.L.E. kolegų.
Amandai ši pelnyta premija
buvo skirta už daugelį laimė
jimų. Savo nominarijoje mi
nistras Platelis pabrėžė, jog
Amanda dvidešimt metų dirbo
matematikos, fizikos ir infor
matikos mokytoja Šv. Augusti
no akademijoje Cleveland,
Ohio. Be to, 1991 m. ji buvo
pripažinta viena geriausių
mokytojų Clevelando vyskupi
joje, ir Microsoft kompamja
bei žurnalas „Technology and
Learning" premijavo ją kaip
geriausią Ohio vaistuos tech
nologijos mokytoją.
Šie bruožai nėra pagrindinis
Amandos įnašas į Lietuvos
švietimo tobulinimą. Labiau*
šiai Amanda buvo įvertinta už
pastangas sukurti modernią,
humanistinę bei demokratinę
Lietuvos švietimo sistemą,
pastaraisiais dešimt metų jai
A.P.P.L.E. bandrUn atstovė* roUtina MVO nar* jau dešimtmetį dirbančią
dalyvaujant AP.P.L.E. veik
Lietuvos švietimo sistemos gerinimo pasUngoac. Ii k.: A.P.P.L.E. pirmi
loje. Vasaros, o taip pat ir žie
ninke Gite Kupčinskiene, Amanda Mulioliene — A.P.P.L.E. tarybos narė,
mos kursų metu, kurie buvo
DLK Gedimino pirmojo laipsnio ordino laureatė ir Ramutė Zemionienė,
vedami
daugelyje Lietuvos
A.P.P.L.E. rastines vedėja Vilniuje

miestų, Amanda ir jos ištiki
mas pagalbininkas vyras Al
girdas Muliolis įdėjo nemažai
pastangų, mokydami Lietuvos
mokytojus praktinių kompiu
terio žinių. Tuo metu, kai Gitą
aplankė ją vasario pabaigoje,
Amanda buvo ką tik įsijun
gusi į kursų veiklą Jėzuitų
vidurinėje mokykloje Kaune.
Galbūt didžiausias Amandos
įnašas yra kompiuterizuotas
tvarkaraščių sudarymas vi
soms Lietuvos mokykloms.
Amanda pateikė suomių prog
ramą Mimosa, kaip labiausiai
tinkamą priemonę įvairioms
tvarkaraščių sudarymo situa
cijoms, su kuriomis susiduria
Lietuvos mokyklų administ
ratoriai. Pradžioje ji paaukojo
dešimt licenzijų ir paruošė
Lietuvos konsultantus darbui
su kolegomis. Po to Amanda ir
Algirdas Mulioliai parūpino
pakankamai licenzijų visoms
Lietuvos mokykloms.
Mes visi, kurie dirbome su
Amanda daugelį metų, vien
balsiai sutinkame, jog Aman
dos laimėjimai yra tikrai pel
nyti, nors ji pati norėtų likti
šešėlyje. Amandos mokiniai
Kaune tądien suprato, kodėl
mokytojai dovanojamos gėlės,
ir manė, jog gimimo dienos
proga. Tačiau Gitą ir Ramute
netrukus atskleidė paslapt)
papasakodamos; apie Amandos
nuopelnus.
Tad lenkiamos prieš tave,
Amanda! Mums yra didžiule
garbė būti tavo kolegomis, nes
tu įkvepi mus naujiems išban
dymams, kuriant ir tobulinant
švietimo sistemą Lietuvos vai
kų labui.
A.P.P.L.E. bendrijom narini

Taikos fondo !iar..
—.r.kimo . -vkj.--.io gegužes 12 d., metu Lietuvos gen.
konsulas dr. Rimantas Morkvėnas (kairėje) įteikia Gedimino ordiną
TF garbes pirm. Juozui Giedraičiui.
K. K. Miklo nuotrauka

Dainų v.ikaro, vvkusio ("loviland. OH. ^c^uze* .r> H . dalyvės džiaugiasi
1 . : • ::i
:i .i;,.. '...,t uk i m kantriai laukdamos savo eiles padainuo
ta I- k:i.ri-v \ i i i ' ln-į;r~yU\ Lina Mojoravaite, Daina Chmieliauskaitė.
Vyto Kliorio nuotrauka

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sarcj.u!

Šiemet Lietuvių stipendiją
Tasmanijos universitete (Lithuanian Honours Scholarship
— 5,000 Australijos arba
2,600 JAV dolerių) laimėjo
Kathleen Flanagan, ketvirtų
metų istorijos studentė. Ji yra
labai gabi, jau laimėjusi ne
mažai premijų ir prizų, besi
ruošianti rašyti disertaciją
apie lietuvių tautinę sąmonę.
Nuo 1996 m. ši stipendija
kasmet skiriama geriausiam
ketvirtųjų metų studentui,
rašančiam disertaciją apie
Lietuvą arba lietuvius Tasma
nijos universitete. Tai vienin
telė, su Lietuva surišta, sti
pendija visoje Australijoje.
Kandidatai turi patenkinti
aukštus akademinius reika
lavimus. Jeigu kuriais metais
tokių kandidatų nėra, stipen
dija-tais metais neskiriama.
Atrodo, kad stipendija pas
kutinį kartą bus paskirta
2002 metais, nes tada išsi
baigs pinigai, surinkti iš Aus
tralijos lietuvių.
Lietuvių stipendijos finan
sus ir laimėtojų atranką, tvar
ko Tasmanijos universitetas.
Visas aukas, prisiųstas stipen
dijai, Australijos gyventojai
gali atskaityti nuo valstybinių
mokesčių. Čekiai rašomi Tasmania University Foundation
Trust. ir siunčiami šiuo adre
su:
Tasmama
University
Foundation, Inc., GPO Box
252-11, Hobart, Tas. 7001
(Australia). Būtina pažymėti,
kad auka skiriama Lietuvių
stipendijai (Donation for Lithuanian Honours Scholarship).
Tasmanijos universitetas yra
ketvirtasis senumu visoje Aust
ralijoje ir turi per 12,000 stu
dentų.
Algimantas Taškūnas

ATIDAVĖ IR VEL ATEME
Viešas Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios
pareiškimas dėl 2001 metais balandžio 18 dieną
konfiskuoto Vilniaus parapijos turto
2001 metais Lietuvos Evan
gelikų bažnyčios Vilniaus pa-i
rapija patyrė spaudimą iš Lie
tuvos Respublikos vyriausy
bės. 2001 metais vyriausybė
užėmė jėgos poziciją prieš baž
nyčią, pradėdama teisminius
procesus, kurių tikslas —
atimti bažnyčios pastatus Vo
kiečių g. 22, Vokiečių g. 24,
Pranciškonų g. 6, Mikalojaus
g. 5. Išvardinti pastatai 1940
metais buvo konfiskuoti ko
munistinės valdžios. Bažnyčia
juos iš naujo atgavo 1992 me
tais ir pradėjo naudoti gailes
tingumo bei labdaros tikslais.
Vilniaus miesto Savivaldybė
1993 metais įsipareigojo per
10 metų suteikti išvardintų
grąžintų pastatų gyventojams
lygiavertes patalpas. Deja, vy
riausybė nenorėjo padėti savi
valdybei spręsti gyventojų iš
kėlimo klausimo, nes tai pa
reikalautų papildomų lėšų. to
dėl nusprendė eiti lengviausiu
keliu — konfiskuoti bažnyčios
turtą. Nepaisant senaties ter
mino, įsigaliojusio 1996 me
tais, vyriausybė pradėjo teis
minį procesą prieš bažnyčią
(oficialiai prieš savivaldybe).
2001 metais balandžio 18 d.
įvykęs teismas patenkino Lie
tuvos vyriausybes ieškinį pa
naikinti 1992 metų turto grą
žinimo sprendimą. Tokiu bodu
iš bažnyčios buvo konfiskuo
tas turtas, kuris jai priklausė
400 metų ir kurį po nepriklau
somybės paskelbimo ji valdė 9
metus. Apgailestaujame, kad
Bažnyčiai teisme buvo suteik
tos tik trečiojo asmens, tai yra
stebėtojo, teisės, nors buvo
sprendžiamas jos turto liki
mas.

institucijų.
Nesuprantame,
kodėl savivaldybė atsisako
ginti jos pačios 1992-1993 me
tais priimtus sprendimus.
Lietuvos vyriausybės pozici
ja bažnyčios atžvilgiu neabejo
tinai kenkia Lietuvos įvaiz
džiui pasaulyje. Tai neatitinka
jos tvirtinimus, stojant į Euro
pos Sąjungą ir NATO, kuriuo
se ji teigia einanti demokrati
jos ir tolerancijos keliu. Šian
dien religinės mažumos vėl
jaučiasi neapsaugotos. Kaip
pavyzdį mes pateikiame ir
Lietuvos Evangeliku reforma
tų bažnyčią, kuri jau 8 metus
bylinėjasi dėl po nepriklauso
mybės paskelbimo konfiskuoto
jos turto. Pastarųjų metų įvy
kiai mums primena tendenci
jas Baltarusijoje ir Rusijoje,
kur spaudžiamos ir persekio
jamos istorinės religinės ma
žumos. Dabartinės Lietuvos
Respublikos vyriausybės pozi
cija mažumos bažnyčių atžvil
giu prieštarauja jos pačios tei
giniams apie toleranciją ir
žmogaus teises.
Mes raginame Lietuvos Res
publikos vyriausybe atsisaky
ti jėgos pozicijos bažnyčios
atžvilgiu ir iki 2001 m. bir
želio 25 d. bažnyčios inicijuoto
apeliacinio teismo atšaukti
prieš bažnyčią nukreiptus ieš
kinius, ir spręsti problemą,
kaip įprasta demokratinėse
šalyse. Vyriausybė privalo pa
dėti savivaldybei iškelti gy
ventojus, o ne inicijuoti teismo
procesus, tokiu būdu „legaliai"
iš naujo nacionalizuodama
bažnyčios pastatus. Lietuvos
Evangelikų liuteronų bažny
čia nereikalauja nieko sveti
mo, bet tik jos pačios turto,
kurį ji vėl valdė paskutiniuo
sius 9 metus.
Šiuo raštu mes kreipiamės į
Pasaulio Liuteronų sąjungą,
Pasaulio Bažnyčių konferen
ciją, Porvoo (D. Britanijos bei
Airijos anglikonų ir Siaurės
bei Baltyos šalių liuteronų
bažnyčių) komumją, Europos
Bažnyčių konferenciją, užsie
nio lietuvių bendruomenę, už
sienio valstybių diplomatines
atstovybes, prašydami padėti
Lietuvos Evangelikų liuteronų
bažnyčiai, ginant savo teises.
Vyskupas Jonas Kalvanas
Lietuvos Evangelikų
liuteronų bažnyčios
konsistorijos pirmininkas

Lietuvos futbolo komandos žaidėjas Tomas Žvirgždauskas 'kairėje) kovoja
dėl sviedinio su Rumunijos Adrian Mutu Vilniuje birželio 6 d. vykusiose
komandų kvalifikacijos rungtynėse.
Eltos nuotrauka

TARP MŪSŲ KALBANT
MEKSIKOS INDĖNAI SIEKIA
KONSTITUCINIŲ TEISIŲ
Neatrodo, kad būtų reikalin
gi platesni paaiškinimai apie
Emiliano Zapata, o taip pat
apie jo vardu pasivadinusius
„teisybės ieškotojus". Prieš
septynerius metus ginklą pa
kėlę, zapatistai siekia indė
nams konstitucinių teisių už
tikrinimo. Sąjūdžiui vadovau
ja Subcomandante Marcos. Jis
nėra indėnas, bet, dievai žino,
kokios kilmės žmogus. Legen,darini8 revoliucionierius Emi
liano Zapata, lydimas būrio
pasekėjų, 1914 m. raitas atjojo
į Meksikos sostinę. Dabarti
niai zapatistai (iš viso 23 kau
kėti asmenys), ginklus palikę
džiunglėse, atvyko į sostinę
motorizuotomis priemonėmis.
Atvykėliai pareiškė, jog jie at
sisako karinių priemonių ir
trokšta taikiu būdu užbaigti
500 metų užtrukusias indė
nams taikytas represijas.
Meksikoje priskaičiuojama iki
10 nubjonų indėnų.
Zapatistų žygis, tiek pake
lyje, tiek ir sostinėje sulaukė
palankaus atsiliepimo. Sosti
nėje juos sutiko 75,000 žmo
nių minia. Jų atvykimas buvo

plačiai paminėtas laikraščiuo
se, radijo ir televizijos laidose.
Subcomandante Marcos (za
patistų ginkluotų pajėgų va
das) laikėsi, palyginti, nuoša
liai ir nesivertė į pirmąsias
eiles. Jis užtikrino, jog parti
zanai nesikėsina į valstybės
valdymą, o tik siekia indė
nams priklausančių teisių
įgyvendinimo.
Pagrindinio
vaidmens atlikimas buvo pa
tikėtas Comandante Esther.
Ji aiškino, jog esanti sukilėlių
sąjūdžio politinių reikalų va
dovė. Comandante Esther pa
brėžtinai akcentavo partizanų
nutarimą atsisakyti ginkluoto
veikimo.
Zapatistų sąjūdžiui anks
čiau teko susidurti su buvusio
prezidento Ernesto Zadillo
diktatūriniais polinkiais. Ne
seniai prezidentu išrinktas
Vincente Fox ėmėsi skirtingos
taktikos. Jis, pavyzdžiui, pati
kino, kad kiekvienas krašto
gyventojas gali viešai pareikš
ti savo nuomonę. Taipgi turi
teisę kritikuoti valdžios pa
reigūnus ir patį valstybės pre
zidentą. Zapatistai reikalavo

Chiapas provincijoje veikian
čių septynių kariuomenės ba
zių uždarymo. Prezidentas
Fox uždarė keturias bazes.
Taipgi buvo pareikalauta pa
leisti įkalintus zapatistus.
Prezidentas sutiko iš kalėjimo
paleisti 80 asmenų.
Prezidentas Vincente Fox
džiaugėsi zapatistų nutarimu
atsisakyti ginkluoto pasiprie
šinimo. Taipgi nedvejodamas
parodė pritarimą zapatistų at
vykimui į Meksikos sostinę.
Vis dėlto buvo ir tebėra kitaip
galvojančių žmonių. Nevisi ro
dė pritarimą zapatistų užsi
mojimui prabilti Kongreso po
sėdyje. Yra žinoma, kad zapa
tistai siekia lokalinės savival
dos teisių. Taipgi teisės puo
selėti savo gimtąją kalbą, pa
pročius ir pan. O, be to, jiems
palankaus žemės nuosavybės
įstatymo ir net jų pačių tei
sinės sistemos įteisinimo.
Meksikos Kongrese pasireiš
kė nuomonių skirtumai. Ta
čiau beveik paskutinę minutę
buvo pasisakyta už zapatistų
pakvietimą. Specialiai su
šauktame jungtiniame Kong
reso posėdyje, dalyvavo 100
atstovų. 528 atstovai (senato
riai ir Kongreso nariai) nesi
teikė dalyvauti.
Paskubomis sušauktame po
sėdyje pagrindinę kalbą pa
sakė Comandante Esther. Jos
kalboje netrūko taiką propa
guojančių niuansų, tačiau ji
nestokojo pageidavimų. Taipgi
ji neišvengė kritikos preziden
to Fox ir jo vadovaujamos poli
tinės partijos adresu. Teigia
ma, kad didelė dalis preziden
to Fox partijos narių nesiteikė
dalyvauti posėdyje. Nuo daly
vavimo susilaikė ir preziden
tas Fox.
Valdžios šaltinių žiniomis,
Kongresas šiltai įvertino za
patistų pageidavimus. Tačiau
priimtame įstatyme pasigen
dama kai kurių zapatistų pa
geidavimų aptarimo. Meksi
kos prezidentas Vincente Fox
kritiškai vertina priimtą įsta
tymą.
Petras Petrutis
Naudotasi Meksikos ir JAV ži-
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MIRĖ GARSUS AKTORIUS
Aktorius Anthony Quinn
Amerikos (ir taip pat viso pa
saulio) filmų mėgėjams pa
žįstamas jau nuo 1941 m., kai
jis pradėjo šmėkščioti kino ek
rane (debiutavęs mažoje rolėje
filme „Blood and Sand"), o
nuo to laiko vaidinęs bent 130
filmų, atlikdamas įvairius
vaidmenis. Geriausiai visgi
prisimenamas iš „Viva Zapa
ta!" (1952), „La Strada"
(1954), „Guns of Navarone"
(1961), „Lawrence of Arabia"
(1962), ypač „Zorba the
Greek" (1964). Už savo vai
dybą laimėjęs du Oskarus.
Anthony Quinn mirė š.m.
birželio 4 d., sulaukęs 86 m.
amžiaus.

Akt. Anthony Quinn.

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles,
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.
* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 2 3 5 St
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLlNKNET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
.DRAUGAS

lietuvybės švyturys ir sarcjos1

Padėkime apsaugoti Lietuvos ateitą
Ragindami prezidentą Bush, kad JAV remtų Baltijos valstybių pakvietimą į NATO 2002 m.
• Pasirašykite šią peticiją
• Pakvieskite dar 7 asmenis pasirašyti
• Peticiją iškirpkite ir su parašais grąžinkite adresu:
Lithuanian-American Community Inc., 11250 Roger Bacon Drive, Suite 17 C, Reston, VA
20190. Tel. pasiteirauti 703-397-0950; ei. paštas:lacinc@erols.com
Americans for NATO Enlargement

Lietuvos Evangelikų liute
ronų bažnyčia nesupranta ir
negali paaiškinti tokių vyriau
sybės žingsnių. Šis procesas
mums primena komunistinės
valdžios metodiką, kuri daž
nai teismo keliu atimdavo
bažnyčios turtą.
Lietuvos
Evangelikų bažnyčia tokius
vyriausybės ketinimus verti
na, kaip žingsnius, nukreiptus
prieš religines mažumas.
Konsistorija kreipėsi į Lietu
vos Respublikos vyriausybę,
prašydama nutraukti šį pro
cesą ir spręsti gyventojų iškel
dinimo problemą ne komunis
tiniais metodais, konfiskuo
jant bažnyčios turtą, bet, kaip
įprasta demokratinėse šalyse.
Tai yra — laikytis 1993 m.
savivaldybės
įsipareigojimo
suteikti gyventojams kitas pa
talpas.
Nusistebėjimą kelia ir da
bartinė Vilniaus miesto savi
valdybės pozieįja, kuri atsi
sako pateikti apeliaciją teis
mui, o buvusio teismo metu
nepareikalavo senaties termi
no. Bažnyčia iš to sprendžia,
kad savivaldybė ir Lietuvos
Respublikos vyriausybė jot at
žvilgiu laikosi tos pačios pozi
cijos, ir kad įvykęs teismo pro
cesas buvo iš anksto suderin
tas tarp šių dviejų valstybės

MAN
LINKSMA...

The President of the United States
The White House
Washington, D.C. 20500
1.
2.
3.

Na manotaupomojisatkaito moka aukštą nuošimtį
— 3 . 5 0 % AFY

Since it has been established that the enlargement of NATO is in the interest of the
United States in securing peace and stability; and
Since the United States has consistently supported the enlargement of NATO as a na
tional policy and has supported the ąuest of the aspiring nations that have
signed a joint resolution in Vilnius May 2000 to that effect.
Therefore, we now urge you, Mr. President, to activate the above satted policy of these
United States and invite such aspiring nations to NATO membership and that the Bal
tie nations of Estonia, Latvia and Lithuania be included in such invitation at the NATO
summit in 2002.
t

Name

Address
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First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai.
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Bank
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OMANDTAM,
15014S.LAGrangeRd.
OrlandPark,lL 60462
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(778)767-5188

(708)226-2727
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Didelė amerikiečių kompanija
ieško dažytojų išorės darbams
Informacija tel. 847-928-1000,
ext 131 arba 9755 W.
Farragut Rosemont, IL.

Reikalingi TAXI
vairuotojai.
Pats apmokau.
TeL 847-774-6643.

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.
PranciSkonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numeri. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, ME 04046.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We necd 100 crews.
No exp. necessary Will train. Mušt
have valio" dri vers licensc and transporurion Mušt be fluent in English
LA. McMahon Window \Vashine.
Tel. 800-820-6155.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Atlyginimas
S 1,500 —51,800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.
Kelionių agentūrai
reikalinga darbuotoja su
patyrimu. Būtina anglų kalba.
Tel. 708-422-2244 dieną,
kviesti Aldoną.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti [ darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE
Employment Agency
TeL 773-736-7900
PASTATŲ IR PUENGIMŲ
EKPLOTACUOS
TECHNIKAS
reikalingas prižiūrėti kelis
daugiabučius pastatus
(3-9 vnt. kiekvienas). Valymas,
aptarnavimas ir smulkus pastatų
remontas. Turi turėti santechniko,
elektriko, dailidės darbo patyrimo.
. Privalo būti pasiruošęs avariniu
•tveju, susikalbėti angliškai,
parodyti butus.
TeL 773-929-9275;
fax. 773-929-2482.

Ieško darbo
58 metų moteris
nuo birželio 16 d. ieško darbo
prižiūrėti vyresnius žmones.
Baigusi aukštąjį mokslą, angliškai
kalba silpnai. Siūlvti ir kitus
, variantus. TeL 773^843-8327;
847-965-2265.
Vidutinio amžiaus moteris
ieško darbo su gyvenimu
vyresnio amžiaus žmonių
priežiūroje. TeL 708-352-1065,
Virginija.

Kitame salone —
16056 &80*Ave,THayPeik,
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Tel. 708-444-2421.

į kitas valstijas.

GEDIMINAS
773-925-4331.

Į

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 S t
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Lietuvišku būdu dažau antakius,
blakstienas, darau pedikiūrą,
manikiūrą, atlieku klasikini kūno
masažą. Turiu 20 metų darbo
patirt). Tel. 708-484-0355, mob.
708-860-5418,
Sąžininga, tvarkinga moteris,
auginanti 3 metų dukrytę,
gali prižiūrėti vaikus
savo namuose.
TeL 708-485-7609.
KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, kerpa
vyrus ir moteris, atlieka chemini
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
TeL 773-918-0851;
773-456-6410, Regina.
Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Gera proga pradėti savo biznį!
Midway apylinkėje parduodama
kepykla-parduotuvė. Tik $45.000.
Kreiptis: American Real Estate
Services,
tel. 773-582-5456, Vidas Poškus.
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Atliekame visos staliaus ir
smulkaus remonto darbas.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu i
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
tel. 708-387-2067.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOyl0aU0,NAMLiSVGKAT7^
.
IR GYVYBES D R A U D I M A S .
Agentas Frank Zapofe k Off. Mgr. Auka*
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3 2 0 8 1 / 2 Ws«t 9Gth Street
T e l . (708) 4 2 4 - 8 6 6 4
(773)581-8654

STASYS'

CONS

TKUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingie' stogai; c e m e n t a s ,
d a ž y m a s . Turiu darbo draudimą.

S.Booetis tel.
630-202-5874;
i
690-241-1912
i
AMSĖK CONSntUCTION Co.

Dengiami stogai, kalamas „siding",
anjekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Lkensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.
Salone „Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus f
vyrams ir moterims. Susitarus, s
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8802;
namų teL 708-612-9526.

<R> btmhi isterra
AGBJTAS
UETWA m> «WEIU» M, KANADA K, USA S*
gSMOt-tfOMUOlA R UŽSAKYMAI
W1«Mt$*4l1-70M»»«»3IWtSTlEfi»A
nmiGBMTHffONMES KORTEES
8801S.78THAVE.,BRPGEVEW,a.fl0455

|
MOVING
|
_
Galime pervežti baldus
_
• iš Floridos į Čikagą 24' troku •
I
su 50% nuolaida
I
|
birželio 24 ar 25 d.
|
. Skambinkite GEDIMINUI, .
5teI7voke mail: 773-925-4331;"
•
mobil: 773-580-6225.
•

<="»•

jos r IIJU

,
Faz: 708-361-9618

P.n u o s i . i m t

isvf/.Hiu- v i i u n (l.iiktus.
s i l l k s i t s ir k t

Tel. 6 JO K 16 71 M
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RE/MAX
REALTORS

0Wt(773) 22*-B7S1
(70U42S-7MB

DANUTĖ
MAYĘR

n.inuis p.n ( l . i v m u i i

L f773| t

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesčiugse, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

RIMAS LSTANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir p a r d u o d a m e namus
• Pensininkams nuolaida

„soffits", įdedame

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Alesander J. Mockus,
LTD
Realtors

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Bus. 773-7*7^455 mob.: 773-259-33S3
Fmz 773-767-9618

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

3314W.63St
Tel. 773-776-8998
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
TeL 630-789-1928.
Planuojantiems
nekilnojamą

pirkti
turtą!

nemokamas
seminaras
uii liu bnfefao 15-08iot t vii. vakarof I

tel (708)485-8135
kviesti Gintarą
U S A . F I N A N C I A L G R O U P . LTD.

„STUDIOGr
Burr Rldgs ( M m Botak'a)
* Naujausi kirpimai
ir modeliavimas
* Cheminiai sušukavimai
•Dažymai
* Vakarines šukuosenos
* Malonus aptarnavimas,
patogus mašinų pastatymas
Flni'ibiibMHiftfliB2ū%nurjtaiOB.

1-fi00.449.0U5

WWW.LDPQCT.COW

New Vision
Bus.: 708-361-0800

M u v i m j ' Pi o t i sioii.ilus
k i . i u s t y m . i s Cik.iijojt' n u /

Kvtočtanc) sipstenkyfl MJOOS

G r e a t rates to the ręst of the worW - any day, any time.

For information call Long Distance

MIGUNASTV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th StTMt

Kalame visų rūšių „sidings",

to UTHUAMIA
frJ8.3 <lmin
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GREIT PARDUODA

Tel.: 773-778-1486

AUTQ«2U0TAS

Tai - Jūsų laikraštis

Man teikia
"Draugo"

1

MOVTJNG
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir

Grožio salone
Hair Care" dirba lietuvė kosmetologė-manikiOristė Džiną.
Adresas: 4808 YV.83 SL.
Burbank. Tel. 708 4000904.

r Audrius Mikulis
Te/.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-mail: arrikulisOu8a.com
(vairus neidhojsmM turtą*:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
'Surandame
optimaliausią finansavimą

TaMupaataŲM parduodant
ar perkant namus, butus.
ž e m a s sklypą.Veltui

ikainoju nekilnojamą
turtą. Gafcu tarpininkauti
gaunant snanstna, paskolą.

Accent
Homefindere
9201 S. Cicero
Oak Lawn, IHnois 00453

Busimas (708) 423*111

O'FLAHERTY REALTORS
t BUILDER8. Ine.
suso natsue namus
GRAŽINA JONAVICIENĖ
708-430-1000
708-699-4399
mob. 708-203-6242
jonaviclustthome.com

Voce Mal (706) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ros. 706-42*0443

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

VM\ ;»*«-;::•:?<*"
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OPENHOUSESUNDAY 1-4 pjn.
OAKLAVVN
4207-13 W. 95 SL
Condominiums from
lB<L-$59,900; 2 Bd.- $69,900
ANGIE 708-220-0400;
708-456-4040.
„Condonrinrum" pardavimui!
Oak Lawn, kaina $155,000. Kaina
sumažinta $10,000. Gražus 4
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino.
Oak Lawn išnuomojamas didelis
vieno miegamojo butas „basement". Savininkas moka už elektrą
ir Šildymą. Kaina $550 į mėn.
Skambinti 773-767-2400, First
Rate Real Estete, Aušra Padalino.
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UNION PIER— vasarnamis ramioje
vietoje, arti krautuvių ir restoranų.
Modernus patogumai — vėsintuvas,
mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia
ir t.t. Galimybė nuomoti visam
sezonui, mėnesiui arba savaitėmis.
TeL 616-469-482*.

Dirbanti moteris
išsinuomotų butą tifriidgepoi
rajone. TeL 815-756-2047,
kviesti Raimondą.

Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl.
$415 j mėa. + .^eeurity"

Tel. 773-434-4543
Ryilum su Hvykima i Lietuvą,
skuMsJbetaipfoinkii
parduodamas didelis, 2

miegamųjų „town house" su
baldais Palos Hills rajone.
$125,000. Yra baseinas,
teniso kortai, miškas.
T a i p u i k i g a l i m y b ė sutaupyti.

TeL 708-974-3674.

Išnuomojamas
1 miegamojo butas
Marąuette Parke.
TeL 708-955-2808.

Kvies* Leną.
Tel. 630-323-8333
Visa, Master Card
.-.-.-... .»••-......
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Salono „Oaiarga" kosmetologe Audronė, turinti 25
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą,
makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax")
ar elektrolizės būdu. AfvyMto: 1027 Burlington Avo.,
Downem Grove. Tai. 630-512-0200; mob. 630-8267603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida.
rTfffffffnfffVVfffffffffnrVffffffffffff

i^JAŽIKIIIKA ITIRA^IKIL
4738 W. 103 rdST
•
OAK LAWN,IL 60453
'
708-422-7900
KEUONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWJvfAZEIKA.COM
e******************************************************
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lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
• No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convernent than SAS.
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free eonneeton via
Stockholm W^en you're ready to return. you'il enjoy same-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub. F M out what a vvorld of diference SAS
can make for your next tnp. Just call your Trave) Agent or SAS at 1 - 8 0 0 - 2 2 1 - 2 3 5 0
or visit our vnebsite at www seandinavan net
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Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave v Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

100 M136 svečių

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

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rdST., OAK LAWN,IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI
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Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir (vairūs tortai
lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Cl«rk, Chicago, n e061«
TeL 312-444-7790

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
MSJąMOSveOų

Savaitgali uldaryta

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
TeL (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

tvarkykite savo turtą taip,
kad, atsitikus kokiai nelaimei
ar mirčiai, jūsų artimiesiems
į nereiktų pusę ar daugiau to
| turto atiduoti teismams ir pra• leisti daug laiko, tvarkant
! jūsų paliktus nesutvarkytus
i žemiškus reikalus.
' Naudotasi įvairia spauda.

NAUDINGA TURĖTI „REVOCABLE LIVTNG
TRUST"
Vyras ir žmona gyvena kartu, įsigyja turtą kartu su teise
jį paveldėti, vienam ii jų
mirštant. Tokią bendrą nuo
savybę turi daugiausia visi
vedusieji.
Kai jus įsigijote nuosavybę,
gavote nuosavybės dokumentą
— „title", tada abu buvote
sveiki. Bet, sakykime, metų
eilei prabėgus, jūsų antroji
pusė gavo insultą ar pas jį/ją
išsivystė Alzheimer liga. Jums
reikia parduoti namą ar kitą
nuosavybę, kad galėtumėte
mokėti gydymosi ar kitas, su
liga surištas, išlaidas, bet jūsų
vyras/žmona yra nepajėgus/i
pasirašyti. Ką tada jums rei
kia daryti?
Daugelyje valstijų jums rei
kėtų pasamdyti advokatą, ku
ris prašytų teismo, kad pa
skirtų globėją (conservator)
jūsų neįgaliam vyrui/žmonai.
Toks globėjas atstovaus, jūsų
vyrui/žmonai pasirašant per
davimo dokumentą Cpdeed") ar
tvarkant jūsų vyro/žmonos fi
nansinius reikalus. Tačiau jei
jūs — žmona ir vyras — būtu
mėte planavę iš anksto, bū
tumėte galėję išvengti šios ne
retai pasitaikančios problemos
— savo namą ir kitą nuosavy
bę pervesdami į „revocable living trūsf. Toliau, jei „re
vocable living trust8" turi jūsų
namo nuosavybės dokumentą
— „title", o taip pat ir kito pa
grindinio turto, kaip akcijos,
investavimai, įvairūs brangūs
dalykai, „certificates of deposit* ir pan., tai tada nereikėtų
daug laiko atimančio ir bran
giai kainuojančio „probate proceedings" — perėjimo per
teismą.
Turint „living trust" yra trys
pagrindiniai dalykai, kuriuos
turite žinoti, tai:

TĘSIAMA SKULPTŪRŲ
negali parduoti turto be teisPARKO EKSPOZICIJA
mo paskirto globėjo neįgaliam.
Banko ir biržos sąskaitos gali
ir turėtų turėti „pay on death" Gegužės 28 d. Kuršių neri
sąlygą. Bet ir tai nepadės, jei joje, ties Lietuvos dailės mu
tos sąskaitos savininkas yra ziejaus Juodkrantės parodų
gyvas, tik nepajėgus tvarkyti sale, krantinėje, pristatyta žy
savo finansinių reikalų. Tada mių Lietuvos skulptorių aš
„living trust" gali išspręsti tą tuonių darbų ekspozirija.
Ši ekspozirija pratęsia tarp
problemą. Po to, kai daktaras
pažymi, kad „trustor" — trust tautinių vasaros plenerų metu
sudarytojas yra nepajėgus, li sukurtą skulptūrų parką ir
kęs „trustee" — vyras/žmona ateityje bus papildyta kitais
gali perimti visų reikalų tvar vertingais mūsų skulptorių
kymą, viso turto, kuris yra darbais, saugomais Lietuvos
dailės muziejaus rinkiniuose.
tame „living trust".
Krantinėje eksponuojami R.
Kiti „living trust" privalu
Antinio „Karo siaubas", iš gra
mai yra:
1. išvengiama eiti per teis nito sukurta 1972 metais. D.
mą, ypatingai jei turtas yra Čepo skulptūra „Paukštis", G.
keliose valstijose. Kitokiu at Jonkaus „Paslaptis", J. Kali
veju kiekvienoje valstijoje tu nausko „Jaunystė", G. Smilinrite eiti per teismo procedūrą; go dekoratyvinė forma „Sap
2. išlaikomas privatumas. nai", V. Stanelio skulptūra
Jei miręs asmuo turėjo „living „Rauda", A. Toleikio „Madona"
trust", tada nereikia eiti per bei L. Striogos dekoratyvinė
teismą. Ir kas yra tame „living skulptūra „Tėviškė mana".
Spaudos konferencijoje Lie
trust" viešumai lieka neži
tuvos dailės muziejaus direk
noma;
3. sustabdomas bylinėjimas. torius menotyrininkas Ro
Pasitaiko, kad asmenys, kurie mualdas Budrys pažymėjo, jog
nebūna įrašyti į testamentą, muziejaus fonduose yra su
bet pretenduoja į turtą, eina kaupta daug vertingų skulp
ieškoti „teisybės" į teismą. Tu tūrų, kurias būtina eksponuo
rint „living trust", negali kiti ti, o ne laikyti uždarius ir pa
žmonės žinoti, kiek ir kokio slėpus nuo žmonių akių. Tad
turto yra, kiek ir kam jis pa tarptautinių vasaros plenerų
metu Neringos savivaldybės
liktas.
Ar turite testamentą, ar' pastangomis sukurtą skulptū
kokį nors „trust"? Jei neturite, rų parką papildžiusi ekspozici
tai dar šiandieną susirūpin ja ateityje bus atnaujinta ir
kite savo turto likimu, jei kitais vertingais Lietuvos
jums kas, nors atsitiktų. Su-*, „skulptorių darbais. (Elta)
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1912-2001
Gimė Lietuvoje, Vindeikių kaime, Musninkų valsčiuje,
Ukmergės apskrityje. Amerikoje išgyveno 51 metus —
Čikagoje, IL, Los Angeles, CA, ir St. Petersburg, FL.
Nuliūdę liko: sūnūs — Jurgis Kuzmickas su žmona
Marilyn irjų dukros Katherine, Kourtney ir Nicole; Stasys
Kuzmickas; Kęstutis Kuzmickas su žmona Candice ir jų
vaikai Patrick, Paul, Sarah Barr ir jos vyras John,
proanūkė Madison Barr, dukros — Danguolė Kuzmickaitė,
Milda Iversen su vyru TY, jų vaikai Erik su žmona Ma
rina ir Kristoffer; sesuo Teofilė Kymantas su vyru Baliu;
brolis Jonas Jurkūnas su vaikais Algiu ir jo žmona Laima;
Ramune su vyru Gintautu Vitkum ir vaikais Darium ir
Linu; taip pat giminės Lietuvoje.
Aa. Stefanija bus pašarvota antradienį, birželio 12 d,
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 13 d. Iš Petkus
Marąuette laidojimo namų, 2533 W. 71 St., Chicago, EL, 9
v.r. velionė bus išlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę dukros, sūnūs, sesuo ir brolis.
Laidotuvių direkt. DonaM M. Petkus. Tel. 800-994-7800
arba www.petku8funeralhomes.com

PALOS - GAIDAS

A. t A.
Sesuo M. EVANGELISTĄ
ZAURA,SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2001 m. birželio 8 d. Šv.
Kazimiero Seselių Motiniškame name, Chicago, IL,
sulaukusi 94 metų amžiaus.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Cicero, IL.
Vienuolyno įžaduose išgyveno 77 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės;
svainė Genevieve Patravicz ir šeima, daug sūnėnų ir
dukterėčių, jų vaikai bei šeimos, taip pat giminės ir
pažįstami.
Velionė pašarvota sekmadienį, birželio 10 d., nuo 1
v.p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems bus
sekmadienį, birželio 10 d., 7 v.v., Šv. Kazimiero vienuolyno
koplyčioje. Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, birželio 11
d., 9:30 v.r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
seselės sielą.
Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir šeima.
Laidotuvių direkt. David Gaidas.

A. t A.
Dr. RAMŪNUI MOTERAIČIUI
staiga mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
brolį, muziką MANIGIRDĄ MOTERAITI ir visus
artimuosius.
Giedra Nasvytytė-Gudauskienė

FUNERALHOME
Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir I^emonto
10 minučių nuo Sv.Katimiero
lietuvių kapiniu
11028 & 8 o u t h w e e t Hwy.
PaloeHilla,IL
706-874-4410

Salomėja Nasvytytė-Valiukienė;

Pr<-numeruokime ir skaitykime ..DRAUGĄ
DRAUGĄ

.itniinkimo s<iv<> test.tnu'nU-

UETUVHJ LAIDOTUVIŲ DfftEKTOMŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse k priemiesčiuose « - '
24 vai.

Siųsdami per VVestem Union® jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

_

1. The Trustor — tai as
muo, kuris sudaro „trust" ir
perkelia turtą į jį;
2. The Trustee — asmuo
globėjas, saugotojas — tas, ku
ris tvarko „living trust" esantį
turtą;
3. The Beneficiary — as
muo — paveldėtojas — tas,
kuris gauna turtą, esantį
„living trust" apsaugoje.
Pradžioje The Trustor,
the Trustee ir the Benefi
ciary yra tas pate asmuo.
Vyras ir žmona turi bendrą
„living trust" ir jame esantis
turtas gali būti perkamas,
parduodamas, keičiamos sąly
gos ir tvarkomas, kaip nori
ma. Bet jei „living trust" Trus
tor — sudarytojas tampa
neįgaliu ar miršta, tada likęs
gyvas Trustee — žmona ar vy
ras, perima viso „trust" tvar
kymą. Tada „living trust"
sąlygos (terms) nebegali būti
keičiamos ar atšaukiamos.
Nėra būdų išvengti kada
nors ateisiančios mirties, bet
yra būdų išvengti „probate
court" — teisino uždelsimų ir
išlaidų ryšium su tuo. „The
Living Trust" yra tam geriau
sias būdas.
Kiti bodai išvengti „probate"
— teismo, yra laikyti namo
nuosavybės dokumentų „title",
investavimų į kitas nuosa
vybes ir kitą pagrindinį turtą,
kurį vyras ir žmona kartu val
do su teise jį perimti po mir
ties. Kada vyras ar žmona
miršta, Hkes gyvas vyras/žmo
na turi parodyti tiktai kopiją
mirtisa pažymėjimo ir „affii i - _ t i ..f » i . « i » n — i i i . * n ii - - aavit
oi surv i vuruup. net jei
vyras ar žmona — valdantys
tortą kartu, vienas jų neką
neįgalus, tada likęs sveikas,

A. t A.
STEFANIJA KUZMICKIENĖJURKŪNAITE
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GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikls Funeral Home (EST1908) GĖRALO F. DAIMID
3
4330 So. CaUfornla
10727 S. Pulaaki Rd.
5948 S. Archer Ave.

5200W.96SL
OakLawn, IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Ave.
(& Derby Rd.)
ALLPHONES
1-778-523-0440

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

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje Salių ir
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

t

f

BRIOHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
/ LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 15600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-773-479-S345
NATIONWn>E TOLL FREE ( o e M k u u i ) TeL 1 §90 994 7500

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVKES AVARABU AT OTHEH

1-800-325-6000

CHKACO AND SUBURBAU LOCATtONS

www.wsskwnunion.ooni

CICERO, 5646 W. 35 Strakt
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausiu pinigą ptnimnHmmi *h*mt pmammlyįJ"

CHICAGO, 5866 W. RCOSEVELT Rd.
ALLPHONES
1-706-452-S245

DRAUGAS, 2001 m. birželio 9 d., šeštadienis
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ČIKAGOJE IR
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..Draugo" redakcijoje iiš kairės): Aldona Buntinaitė, „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė ir dr. Daiva Kšanienė. Mažosios Lietuvos fondo
Vydūno mokslinės-literaturinės premijos iaureate, birželio 10 d. dalyvau
sianti apdovanojimų įteikime Baizeko lietuvių kultūros muziejuje ir skai
tysianti paskaitą apie Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės
kultūros ypatumus.
J o n o Kuprio nuotr.

Vyresniųjų lietuvių centre „Seklyčioje" birželio 13
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. pa
minėsime tragiškojo birželio
įvykius. Kalbės Povilas Vaiče
kauskas, bus rodoma ir vaiz
dajuostė apie tremtinių var
gus ir gyvenimo sąlygas. Susi
rinkime ir bendrai pagerbki
me brolius ir seses, žuvusius
tremtyje.
Joninių gegužinė! Sekma
dienį, birželio 24 d., 1:30 vai.
p.p. Brighton Parko apylinkės
LB valdybos kultūrinių rengi
nių pirmininkas Algimantas
Barniškis rengia Joninių ge
gužinę Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salė
je, 44 gatvė ir S. Fairfield Ave.
Programoje dalyvaus vaikų
Vyčių šokėjai, birbynininkas
Vytautas Zelenis, bus bendras
dainavimas, šokiai, veiks ba
ras. Gros A. Barniškis. Lithuanian Plaza Bakery Deli ap
tarnaus savo gamybos šašly
kais ir kitais skanėstais. Įėji
mas — 5 dol., maistas — atskirai.

Čikagos ir apylinkių sendraugiai ateitininkai j u s
kviečia i kun. dr. Kęstučio Tri
mako knygos pristatymą, ruo
šiamą penktadienį, birželio 15
d.. Ateitininkų namuose, Lemonte (apatinėje salėje). Pra
džia - 7 val.v. Knyga, pava
dinta „Jaunimas: patirtis ir
įžvalgos. Pirma dalis: sąlyčiai
su paslaptimi", - akademinio
Lietuvos jaunimo patirtys su
kun. dr. K. Trimako komenta
rais ir išvadomis. Šią knygą
susitikime Ateitininkų na
muose aptars dr. Algis Norvi
las.
Gedulo i r vilties diena
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje bus minima
šį sekmadienį, birželio 10 d.
Praėjo jau 60 metų nuo mūsų
tautos genocido ir trėmimo
pradžios. 10:30 val.r. Mišiose
prisiminsime visus nukankin
tus ir nukentėjusius mūsų
tautiečius. Po Mišių parapijos
salėje - kavutė ir programa.

ŽANETOS REIKALAI
Pagaliau eina prie galo bu bus. Pasauliui reikia daugiau
vusi sunkiai ir ilgai išsitesusi tokių žmonių, o jeigu mes vie
Žanetos problema. Mama Vida nas kitam nepadėsime, nesa
Rutkauskienė ir Žaneta surin me žmonės, verti žodžio žmo
ko 50,000 dolerių, kaip rašė gus. Net ir gyvuliukai mums,
laiške, iš savų ir skolintų pi žittonėms, padeda. O visi esa
nigų. Tie pinigai jau įvesti į me vienaip ar kitaip įsimy
„Healing the Children" orga lėję, mylime šeimas, gamtą,
nizacijos banko sąskaitą Mi- namus, darbą, gyvenimą ir tu
chigan, kur ir ji bus gydoma. rime stiprius jausmus, kurie
Lithuanian Mercy Lift tiksliai mus per gyvenimą lydi net iki
surinko 49,025 dolerių iš už- mirties. Dalinkimės toliau
jaučiančiųjų, dosnių žmonių, Dievo paskirtomis dovanomis,
kuriems nuoširdžiai dėkoja linkėkime vienas kitam ramy
me. LML pridės likusius 975 bės, kaip darome kas sekma
dol., kad susidarytų lygi su dienį per šv. Mišias. Palin
ma. Čekis išsiųstas į „Healing kėkime Žanetai Dievo palai
the Children" banko sąskaitą. mos, ypač kad ta nauja proce
tiktų jos kūnui.
Jūsų visų parodytą nuošir dūra
dumą ir meilę sergančiam jau
Ji kaip tik dabar ruošiasi at
nam žmogui, kuris yra opti vykti į JAV ir pirmas gydymas
mistiškai nusiteikęs ir labai turėtų būti atliktas Detroite.
nori gyventi, sukurti šeimą,
gimdyti vaikučius, yra nuostaPranė Šlutienė

Advokatas Povilas Žumbakis bus pagrindinis kalbė
tojas ALTo Čikagos skyriaus
ruošiamame birželio aukų mi
nėjime. Minėjimas vyks birže
lio 10 d., sekmadienį. 10 val.r.
vyks vėliavų pakėlimas Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčios
aikštėje. Vėliavų pakėlimui
vadovaus Vytauto Didžiojo
šaulių
rinktinės
vadovybė.
Dalyvaus ir kitos šaulių kuo
pos bei ramovėnai. 10:30 val.r.
toje pačioje bažnyčioje vyks
pamaldos, giedos parapijos
choras, vadovaujamas naujo
vargonininko. Po pamaldų
vyks minėjimas parapijos sa
lėje, meninę dalį atliks Algi
mantas Barniškis. Po minėji
mo - kavutė su sumuštiniais
ir pyragaičiais.
Gal mamytės bus užsiė
musios, o tėveliai ar seneliai
saugos vaikučius? Neliūdėkite
— sekmadienį, birželio 10 d.
12:30 vai. p.p. visi kviečiami į
linksmą valandėlę Pasaulio
lietuvių centro Lietuvių fondo
salėje. Jūsų laukia kavutė,
gaivieji
gėrimai, traškučiai
(„chips"), dešrelės, pyragėliai,
loterija, kurioje kiekvienas bi
lietėlis yra laimikis, balionų
meistro lankstomos gyvulėlių
figūrėlės ir linksma progra
mėlė — „Spindulio" šokėjai,
kanklininkė Indrė Bielskutė,
smuikininkė Žara Kisieliūtė,
ansamblis „Lakštutė", Meno
mokyklėlės sportinių-pramoginių šokių jaunieji šokėjai.
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos Vaikų globos
būrelis.
Visų tėvelių ir senelių
diena bus birželio 17-oji, sek
madienis. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje Tėvo
dienos šventė-pietūs ruošiami
birželio 17 d., sekmadienį, 12
vai. PLC didžiojoje salėje. Bus
skanaus maisto, malonus pa
tarnavimas, mieli draugai ir
bičiuliai, linksma programėlė.
Pietus ruošia ir visus dalyvau
ti kviečia PLC renginių komi
tetas.
Lemonto LB valdyba bir
želio 17 d., tuoj po šv. Mišių,
t.y. 12 vai., Palaimintojo J.
Matulaičio koplyčioje rengia
kraupiųjų birželio įvykių pa
minėjimą. Pagrindinę kalbą
pasakys Povilas Vaičekaus
kas. Bus trumpa meninė pro
gramėlė. 10:45 val.r. prie Mo
tinos paminklo pakelsime Lie
tuvos vėliavą, sugiedosime
himną ir prie paminklo padė
sime gėlių. 11 val.r. bus auko
jamos šv. Mišios. 12 vai. Pal.
J. Matulaičio koplyčioje - pa
minėjimas.

Jei turite vaikų, kurie
serga ortopedinėmis ligo
mis, atveskite juos į nemo
kamą patikrinimą, kurį birže
lio 16 d., šeštadienį, nuo 9
val.r. iki 12 vai. atliks dr. chi
rurgas Paul Prinz savo įstai
goje (Gottlieb Professional
Building, Suite 607, 675 W.
North Avenue, Melrose Park).
Galbūt jūsų vaikams bus gali
ma suteikti ir nemokamą gy
dymą, kurį finansuos Shriner's Hospital for Children.
Kviečiami atvykti stuburo,
galūnių, sąnarių iškrypimo,
net ir nudegimo problemų tu
rintys vaikai. Iš anksto užsi
registruoti nereikia, tik tiesiog
atvykite nustatytu laiku ir at
sineškite vaiko gimimo liudi
jimą bei skiepų knygelę. Infor
macija tel. 708-681-7809.

SUcttpi
• „Baltia Ezpress" pra
neša, kad ta.pintuvas su siun
tiniais laivu į Lietuvą išvyksta
birželio 18 d. Adresas: 7269
S. Harlem Ave. Tel. 800-7727624 arba 800-SPARNAI.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškają NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• Prieš užsisakydami
p a m i n k l ą aplankykite S t .
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. Tel. 773233-6335.
• 27 centai skambinant į
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. TeL
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
DĖKOJA UŽ PAGALBĄ
Mutual Federal Savings,
NATO REIKALU
2212 West Cermak Road.
Amerikos lietuvių taryba dė TeL (773) 847-7747.
(ak.)
koja Čikagos lietuvių tarybos
NKMURA GKDKIU8 PENCTLA
valdybai, Lietuvių Bendruo
Mtoratf st hmm
menės apylinkių atstovams
M«mW J'aderml Triml Bar
Ftrrmer Amt. Statas Attorasy,
bei visiems savanoriams, ku
DuPsgS Counfcr
Criminal, Family and Civfl Law
rie padėjo išsiųsti daugiau
Hours b» Appoibnent
kaip 12,000 laiškų lietuvių vi
0 S o a t a V a a Baran
BstsTia,
niinois aosiO
suomenei NATO peticijos rei
Aaaociata offices in CUreodoa Hills,
Rollinf Mesdow« and Chicaco
kalu kartu su laiškų pavyz
(01dTownArea)
džiais Amerikos prezidentui.
TsL SMMOMSM Fsa. CMMOMSM
Talkininkų tarpe buvo: Eveli
na Oželienė, Salomėja DaulieADVOKATAS
nė, Matilda Marcinkienė, An
GINTARAS P. ČEPtNAS
tanas ir Viktorija Valavičiai,
M36&Pularid»d.,Ch*caap,IL«»»
Monika Gudaitienė, Jonas
Tel. 773-582-1500
Vyšniauskas, Jonas Spurgis,
Valandos pagal susitarimą
Kazys Rožanskas, Jeronimas
Gaižutis ir Mečislovas MikuADVOKATAS
taitis.
Vytenis Lietuvninkas
Bendradarbius koordinavo
4536 W. 63 Street
Nerijus
Šmerauskas. Per
Chicaso, IL 60629
trumpą laiką savanoriai iš
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL 77S-1S4-0100.
siuntė didelę siuntą, pagal
TeL 630-357-0100, Leanont, IL
pašto reikalavimus artitinkančią
masinės siuntos dydį. Prašome
Advokatas
visų nedelsiant atsiliepti ir
Jonas
Gibaitia
jungtis į bendrą akciją, kad
Civilinės ir
Lietuva būtų priimta j NATO.
kriminaUnas bjrloa
Norintys gauti peticijos kopiją
«M7&atedateA
ar laiškų pavyzdžių, gali
ChJea«o,IL<
kreiptis i ALTo būstinę: Lithu
TeL 773-776-8700
anian American Council, 6500
K-mail: GibautistaoUmai
S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Toflflnss34 br. M6-77M74
60629; tel. 773-735-6677, fax
Darbo vai. ooo 8 v.r. iki 5 v.v.
773-735-39046.; e-paštas
Z i i v . i Kuik.'iiiskaif*' kartu au savo mama Vida Rutkauskiene (stovi) ir
Sattad S v . r iki lv.p.p.
P:\u-.p >:.;t.i ••••• \ ii:i':i;i-G. P a u k š t i e n e i nuotr.
ALTcenter@aol.com
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Vygaudas Ušackas, Lietu
vos Respublikos ambasadorius
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, ir kiti Lietuvos pareigū
nai lankysis Baizeko lietuvių
kultūros
muziejuje,
kuris
švenčia savo 35 metų jubiliejų.
Jubiliejaus proga visi kviečia
mi apsilankyti Baizeko lietu
vių kultūros muziejuje birželio
16 dieną, šeštadienį, nuo 1 iki
3 val.p.p. ir pasivaišinti, pa
siklausyti lietuviškos muzi
kos, susipažinti su muziejaus
ekspozicijomis bei susitikti su
naujuoju Lietuvos ambasado
riumi ir kitais svečiais. Norė
dami daugiau informacijos
arba užsakyti vietas skambin
kite tel. 773-582-6500. Muzie
jus yra įsikūręs šiuo adresu 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629.
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
• A.a.Ievos Deveikienės
atminimą pagerbdami, Lai
ma Jurkūnienė, La Grange, IL,
aukoja $50 padėti šelpti sunkiai
sergančius ligonius Lietuvoje.
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės artimiesiems. Nuošird
žiai dėkojame a u k o t o j a m s .
Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos H e i g h t s , IL
60463. Tel. 773-238-1536. Tas
ID#36-3810893.
• Lithuanian Citizens
S o c i e t y of W e s t e r n P e n n s y l v a n i a , Pittsburgh, PA,
aukoja $500 padėti šelpti tu
berkulioze (TB) sergančius
vaikus Lietuvoje. Dėkojame už
auką. Lithuanian Mercy Lift,
P.O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 773-238-1536. Tax
n>#36-3810893.
• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja Marijai Arsktienei, N.
Riverside, IL, už $10 auką
p a d ė t i v a i k a m s su negalia
nupirkti autobusėlį. Autobusėlis nuveš vaikus iš namų \
mokyklą. Dėkojame! Lithua
n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel.
773-238-1536. Tax IDS363810893.
• A.a. Koste Mikužis at
m i n i m ą pagerbdami, Alex
Lauraitis, Palos Heights, IL
aukoja $25 padėti šelpti sunkiai
sergančius ligonius Lietuvoje.
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės artimiesiems. Nuošird
žiai dėkojame aukotojams.
Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 773-238-1536. Tax
ID#36-3810893.

N'uotraikoje iš kaires: Baizeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir pre
zidentas, LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas jaunes
nysis, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, Nijole Nelson, LR gene
ralinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas ir Robert Balzekas muziejaus
meno galerijoje surengtoje skulptoriaus Kenneth Nelson parodoje.

• Automobilio, namų ir
l i g o s draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk„
IL 60805-2325. Tel. 708-4223455.
• Almos fondas

• Lithuanian Mercy Lift
dėkoja Ramūnui Venclovas,
kurio $100 auka buvo trigubai
padauginta iki $300 iš viso per
Illinois Tool Works darbovietę.
Dėkojame! Lithuanian Mercy
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights,
TL 60463. Tel. 773-238-1536. Tax
ID#36-3810893.

Gražina Kenter, Danbury,
CT, aukoja $100 Almos fondui.
A-a. Jadvygos Petrašiūnienės prisiminimą pagerb
dama, K. Balzarienė aukoja
Almos fondui $20.
A.a. Petro Gruodžio, Chi
cago, IL, atminimą pagerbdami,
Henrikas ir Stefanija Stasai iš
Clevelando, OH, aukoja Lie
tuvos vaikams per Almos fondą
$20
Almos ir Lietuvos vaikų
vardu reiškiame užuojautas
velionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Tax ID
36-4124191. Čekius rašyti
„Lithuanian Orphan Care",
pažymint, kad skirta Almos
fondui. Siusti: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.

• Prašome apsilankyti
Baizeko muziejaus d o v a n ų
p a r d u o t u v ė j e ir nusipirkti
suvenyrų tėvelių dienai. Tel.
773-582-6500. Atvykite: 6500
S. Pulaski Rd., Chicago.

• Turiu prezidento Anta
no Smetonos asmeninio vai
ruotojo Jono Balčiūno 19371941 metų darbo dienoraštį,
kur yra daug įdomių faktų ir 60
nuotraukų pluoštas apie pre
zidentą ir jo aplinką. Norėčiau
parduoti. 4326 Antanas Mo
tuzas, Mitkūnų km., Ka
čerginėj paštas, Kauno raj.,
Lithuania. Tel. 3707-563799;
3707-321-935.

• ,^Lietuvos našlaičių glo
bos" komitetas Lietuvoje remia
virš 1000 vaikų-našlaičių. Vie
no vaiko metinės paramos mo
kestis yra $150. Pratęsdami
paramą kitiems metams, dos
nieji Amerikos lietuviai kiek
vienas atsiuntė po $150. Tai:
Edward G. Marshall, Yardley.
PA; Antanas Valaitis. Eastlake.
OH; Julius ir Zita Širkai, Palos
Hills, IL; Dana Varaneckienė,
Chicago, IL; Lietuvos Dukterų
draugija, Chicago, IL; Rai
mondas ir Danutė Puodžiūnai,
Chicago, IL. Iš viso $900. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame
visiems geriesiems Amerikos
lietuviams' „Lietuvos Naš
l a i č i ų globos" k o m i t e t a s .
2711 West 71 Str., Chicago, IL
60629.

• A.a. William P. Durbin
atminimą pagerbdami, drau
gai aukoja jo motinos a.a. Onos
Kutkaitės-Durbin fondui —
Jurbarko ligoninės vaikų sky
riui: $1,000 Grover ConnelLThe
Connell Co., Berkeley Heihgts,
NJ, ir $20 E. Timothy ir Jeanne
O'Neil McCoy. Oak Park, IL.
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems. Nuošird
žiai dėkojame aukotojams.
Lithuanian Mercy Lift, P.O.
Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 773-238-1536. Tax
H)#36-3810893.

• A.a. J o n o Svaro atmi
nimą pagerbdama, Janina Cukurienė, Chicago, IL, aukoja
$30 nuskriaustiems Lietuvos
vaikams. Reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems, o au
kotojai dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas,
• „Saulutė", Lietuvos vai 2711 West 71 Str., Chicago, IL
kų globos būrelis, dėkoja už 60629.
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
*^^s^a»Steak Roon 6*. Lounge
voje. Aukojo: $25 Rita Wodyka
v.:;-".
Istoriniame Lemonte
Taduko Mikalausko gydymui;
326 Maln Street
dr. Vytautas ir dr. AleksandTel. 630-257-8925
rina Sauliai $50; dr Aras Žlioba
Atidaromas naujas restoranas ir svetainė.
$100; Gražina Bičiūnaitė SanProfesionali šefė Dalia pateiks unikalius
toski $100; Amber Group (Vid
amerikietiškus ir europietiškus valgius, kurių tarpe bus
mantas Rapšys) $100; Nauris
ir lietuviški patiekalai. Lietuviai galės gardžiuotis tikrais
Tankevičius (Ali Star Morttarkių cepelinais trečiadieniais, o kugeliu su lietuviška
gage) $60; Robertas Blinstdešra ir kopūstais —penktadteoiate Koldūnai bus
rubas $100; ALTĄ $100; Sau
patiekiami per pietus ir vakariene, kasdien.
lius Kuprys $100: ponia iš
Kviečiame atsilankyti l
Auroros $50; Elena Calvano
ATIDARYMĄ
2001 m. birželio 16 d , seetarJenj, 5 v.p.p.
$100 Edmui Viršilai; a.a. Vy
Restorano valandos:
tauto Kavecko atm. Dana Baris
pietos 11:45 — 2 v.p.p.
$25 ir Nijolė Kaveckas $50;
vakarienė 4 — 9 v.v.
kun. Vytas Memenąs $1,000 iš
pinigų, surinktų Lietuvai po
Renata ir Petras RemeHdai
kun V. Memeno pamokslo apie
Lietuvą St. Joan of Are (Lisle,
^iaigaafiuaa
IL), bažnyčioje; Silvija ir Va
lentinas Krumpliai $100 a.a.
ALVVAYS VVITH FLOVVERS!
Gražinos Budrytės atm Labai
* Skintos ir vazoninės gėlės
ačiū! „.Saulutė" (Sunlight
Orphan Aid for Lithuania),
* Vainikai, krepšeliai
Cįu
4 1 9 Weidner Rd., Buffalo
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ N
Grove, IL 60089. TeL 847-537* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
7949. Tel. su atsakovu arba
Lietuvoje
f a k s u bei i n t e r n e t o linija
847-541-3702.
E-mail:
Tel. 1-708-594-6604
DONATASTOAOL.COM Tax
8015 W. 79 St, Justka, IL, 60458
ID936-3003339.
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