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Generalinė prokuratūra tirs
finansų ministro veiksmus
Vilnios, sausio 24 d. (BNS) Ministras pirmininkas Gedimi
n a s Vagnorius penktadienį
kreipėsi i Generalini prokurorą,
prašydamas įvertinti, ar finan
sų ministro Rolando Matiliausko veiksmai, dirbant Kredito
banke, prieštaravo galiojan
tiems įstatymams ir tarnybinei
etikai. Premjeras paprašė Gene
ralinį prokurorą išsiaiškinti, ar
R. Matiliauskas dabar neskolin
gas Kredito bankui.
G. Vagnorius prašo taip pat
ištirti, ar p—taraisiais metais
galiojusi bankų tarnautojų ska
tinimo tvarka nepaleidę įsta
tymų. Kalbama apie darbuoto
jams jų bankų skiriamas leng
vatines paskolas ir jiems mo
kamas didesnes indėlių palūka
nas.
Tik gavęs Generalinės proku
ratūros juridinį įvertinimą,
premjeras priims sprendimą, ar
t e i k t i prezidentui f i n a n s ų
ministro atsistatydinimo pa
reiškimą, pranešė vyriausybės
spaudos tarnyba.
Anksčiau G. Vagnorius gynė
finansų ministrą ir teigė žinojęs
apie jo finansinius reikalus.
R. Matiliauskas ketvirtadienį
įteikė premjerui atsitatydinimo
pareiškimą. Finansų ministras
teigė, jog siekia užkirsti kelią
politinėms spekuliacijoms ir
nenori daryti žalos valstybei bei
jos finansams.
Tuo tarpu dienraštis „Respub
lika" pranešė, jog R. Matiliaus
kas negrąžino Kredito bankui
dar vienos 18,000 JAV dolerių
lengvatinės paskolos, kurią
buvo pasiėmęs savo tėvo vardu.
Jis taip pat tebėra skolingas
25,000 litų „komisinių", pasi
i m t ų i š tarnybinės „VISA
Business" mokėjimų kortelės.
Pats ministras neigia kaltini
mus ir tvirtina, jog yra atsis
kaitęs su banku.
F i n a n s ų ministras
atsistatydina dėl m e n k o s
kvalifikacijos
S e i m o opozicinės LDDP
frakcijos seniūnas Česlovas
Juršėnas mano, kad finansų
ministro Rolando Matiliausko
atsitatydinimą nulėmė ne tik
informacija spaudoje apie jo
ankstesnę finansine veiklą, bet
ir „kvalifikacijos klausimas".
„Geriau vėliau, negu niekad",
sakė Č. Juršėnas. LDDP frakci

Centristai ir
socialdemokratai teigiamai
vertina atsistatydinimą
Centro ir socialdemokratų
frakcijos Seime sveikina finansų
ministro Rolando Matiliausko
atsistatydinimą, „Teigiamai
vertinu, kad jis suprato darąs
tam tikrą žalą savo partijai ir
priėmė sprendimą — atsistatydi
nimą", sakė Centro frakcijos
seniūnas Egidijus Bičkauskas.
Kita vertus, jo nuomone, tai
rodo, kad konservatoriai „ne
buvo pasiruošė vyriausybės for
mavimui", jeigu nežinojo apie
savo kandidatus ir vos po kelių
mėnesių galinčią susidaryti
situaciją.
E. Bičkauskas neatmetė gali
mybės, kad panašios situacijos
gali iškilti ir ateityje.
Paklaustas, ar vyriausybės
veikloje dalyvaujanti Centro
sąjunga gali pretenduoti į fi
nansų ministro vietą, frakcijos
seniūnas E. Bičkauskas sakė,
kad centristai „turi žmonių ir
gali užimti visą vyriausybe".
Socialdemokratų frakcijos
seniūno pavaduotojas Rimantas
Dagys teigiamai įvertino tai,
kad konservatoriai atkreipė
dėmesį į kritiką ir „nepasuko
LDDP keliu laikyti susikompro
mitavusį ministrą savo poete".
R. Dagys spaudos konferencijo
je penktadienį sakė, kad social
demokratai Seime jau yra at
kreipė dėmesį ir į įtarimus dėl
Centro sąjungos atstovo vyriau
sybėje — statybos ir urbanisti
kos ministro Algio Čapliko —
ankstesnės veiklos. R. Dagys
kritiškai vertino vidaus reikalų
ministro konservatoriaus Vid
manto Žiemelio veiklą. Pasak
jo, „ministras neišlaikė egza
mino".

tvarka. Pagal įstatymą, vyriau
sybės teikimu generalinį direk
torių skiria Seimas. Tačiau
svarstymas parodė, kad 1994 m.
Centro vadovo Vytauto Skuo
džio skyrimui nepritarusi tuo
metinė opozicija — dabartinė
Seimo dauguma — yra nepaten
kinta jo darbu.
Tuo tarpu pats V. Skuodis
anksčiau sakė neketinąs pats
atsistatydinti i.š pareigų ir nori,
kad Seimas įrodytų, jog jis nėra
tinkamas šioms pareigoms. Ge
neralinis direktorius sakė, kad
pastaruoju metu yra trukdoma
Centro darbui ir kreipėsi laišku
į Seimo pirmininką Vytautą
Landsbergį, prašydamas leisti
užbaigti tvarkyti Centro ūki
nius reikalus, kol įvairiose
Vilniaus vietose dirbantys Cent
ro darbuotojai vasario pradžioje
galės persikelti j baigiamas re
montuoti patalpas Rotušės aikš
tėje.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITARTASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

ja dar gruodžio mėnesį kreipėsi
į premjerą Gediminą Vagnorių,
prašydama paaiškinimų dėl mi
nistro R. Matiliausko ir pa
stebėdama, kad „negrąžinės
lengvatinių paskolų bankinin
kas ir finansų ministras yra
nesuderinami dalykai", pabrėžė
LDDP frakcijos seniūnas. Jo
nuomone, spaudoje paskelbtų
faktų visiškai pakako ministrui
atsistatydinti. „Apsišluoti aukš
čiausiu lygiu yra gerai", sakė Č.
Juršėnas. Tačiau, jo nuomone,
konservatoriai suprato ir tai, jog
R. Matiliauskas buvo „ne tos
kvalifikacijos ministras".

Priimtas Genocido centro
pertvarkymo įstatymas
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) Seimas priėmė Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro reorganizavimo
įstatymą, kuriuo įpareigojo vy
riausybę iki kovo 15 d. pateikti
Seimui Centro įstatymo pakeiti
mo projektus ir naujus Centro
nuostatus.
48 Seimo nariai ketvirtadienį
balsavo už įstatymą, kuriuo nu
matoma, kad po pertvarkymo
Centras taps valstybine tarp
žinybine institucija. 9 Seimo
nariams balsavus „prieš" ir 8
susilaikius, vyriausybė taip pat
įpareigota į Centro sudėtį
įtraukti Represijų Lietuvoje
tyrimo centrą, veikiantį prie
Lietuvos filosofijos ir sociologijos
instituto, taip pat perduoti
Centrui iš Kultūros ministerijos
Genocido aukų muziejaus stei
gėjo teises, etatus ir finansa
vimą.
Reorganizavimo įstatymu ne
pakeista Centro vadovo skyrimo

Pasaulio
Briuselis. Vašingtonas ke
tina pasiūlyti Rusijai sandėrį,
pagal kurį Jungtinės Valstijos
atsisakytų dabar turimo didžiu
lio pranašumo laivuose dislo
kuoto branduolinio ginklo srity
je. Tai vertinama kaip eilinis
žingsnis siekiant sumažinti Ru
sijos pasipriešinimą NATO ke
tinimams plėstis į rytus. Ket
virtadienį šiuos pasiūlymus
Maskvoje išdėstė JAV valstybės
sekretoriaus pavaduotojas
Strobe Talbott. Dėl jų buvo ilgai
tartasi su NATO generaliniu
sekretoriumi Javier Solana.
JAV Valstybės sekretore sausio 23 d. tapejjmdeleine Albright
Nootr-' Po priesaikos ją sveikins JAV vadkTai — viceprezidentas Al Gore, prezidentas Bill d i n
ton (kairėje), mamos paskyrimu (ttisugisai (dešinėje) duktė Katy.

JAV ir Lietuvos politikai
tarėsi dėl stojimo į NATO
V. Landsbergis susitikime
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) Lietuvos ir JAV politikai ir dip sakė, kad po Madrido susitikimo
lomatai penktadieni Vilniuje nuotaikos vienose šalyse gali
aptarė tarptautinius politinius pakilti, o kitose — kristi.
procesus ir saugumo problemas, „Lietuvai labiausia rūpi, kad
artėjant NATO sprendimams Maskvos politinio elito nuo
dėl naujų narių priėmimo.
taikos nepakiltų dėl sprendimų,
JAV Valstybės departamento priimtų Baltijos šalių atžvil
Europos skyriaus direktoriaus giu", pabrėžė Seimo pirminin
pavaduotojas Rudolf Perina po kas.
susitikimo su Seimo pirmininku
R. Perina atsisakė žurnalis
Vytautu Landsbergiu penkta tams komentuoti galimybe
dienį Vilniuje sakė kalbėjęs apie vienai kuriai Baltijos šalių
„visus didžiosios užsienio patekti į pirmąją naujųjų narių
politikos aspektus, su kuriais bangą, nes „tai tik idėja, ir dar
tiek Lietuva, tiek JAV susidurs nėra sprendimų, kas bus pirmieper artimiausią pusmetį iki
NATO Madrido susitikimo".
V. Landsbergis sakė supran
NATO viršūnių susitikime
tąs, kad Vakarai Baltijos vals
Ispanįjos sostinėje liepos mėnesį
tybes suvokia kaip vienetą, bet
ketinama paskelbti kandidatus
joms tai neturėtų būti kliūtis
U Rytų Europos į Siaurės Atlan
„individualiems žingsniams".
to sąjungą.

Lietuvos piliečiams ribojama
teisė dalyvauti valdyme
Kaunas, sausio 24 d. ( B N S ) - mažiau kaip trejis pastaruosius
„Sambūrio" taryba penktadienį metus gyvenęs Lietuvoje".
nusiuntė kreipimąsi prezidentui
Pasak „Sambūrio" tarybos
ir Seimo pirmininkui, kuriame nario, Kovo 11-osios akto signa
prašoma pateikti siūlymą par taro Antano Karoblio, siūlymas
lamentui dėl Konstitucijos 56 ir keisti Konstitucijos 78 str. nėra
78 str. pakeitimo.
susijęs tik su Amerikos gamto
Konstitucijos 56 str. sakoma, saugininku Valdu Adamkumi,
kad „Seimo nariu gali būti ren nes yra ir daugiau veiklių tau
kamas LR pilietis, kuris nesusi tiečių, turinčių Lietuvos pi
jęs priesaika ar pasižadėjimu lietybe, bet gyvenančių svetur.
užsienio valstybei (...) bei nuolat
„Vadovaujantis pagrindinio
gyvena Lietuvoje".
šalies
įstatymo 56 ir 78 str., ne
Vadovaujantis pernai metais
Lietuvoje
gyvenusiems arba gyankstesniojo Seimo skubos tvar
venanties
piliečiams šiuo metu
ka priimto 78 str. pataisa,
yra
ribojama
teisė dalyvauti
„Respublikos prezidentu gali
valstybės
valdyme",
rašoma pa
būti renkamas Lietuvos Resreiškime.
publikos pilietis pagal kilme, ne

Išaiškėjo premjero A. Šimėno
dingimo aplinkybės

Lietuva tikisi
Madeleine Albright
paramos
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) Londone viešintis Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas penktadienį nu
siuntė sveikinimo laišką nauja
jai JAV Valstybės sekretorei
Madeleine Albright.
Ministras išreiškė viltį, kad
Lietuva ir toliau liks JAV už
sienio politikos akiratyje bei
susilauks asmeninės M. Al
bright paramos, priimant ypač
svarbius Lietuvai istorinius
sprendimus, nulemsiančius il
galaikę Europos saugumo siste
mos architektūrą, pranešė Lie
tuvos URM informacijos sky
rius.
Buvusi J A V ambasadorė
Jungtinėse Tautose išrinkta
vadovauti JAV valstybės depar
tamentui sausio 22 d. Ji pakeitė
Valstybės sekretorių Warren
Christopher ir bus pirmoji
moteris, užėmusi šias pareigas.
* 6 Lietuvos atstovai penk
tadienį išvyksta į Čečėniją
stebėti sausio 27 d. vyksiančių
prezidento ir parlamento rinki
mų, nes ESBO siunčia į Čečėni
ją 50 stebėtojų grupę, kurioje
Lietuva laimėjo 6 vietas. Rin
kimus stebės 3 parlamentarai —
Romualdas Ozolas (CS), Rytas
Kupčinskas (TS) bei Algirdas
Patackas (KDP); buvęs Seimo
narys, „Pagalbos Čečėnijos vai
kams fondo" prezidentas Al
girdas Endriukaitis, Vilniaus
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų dok
torantas Dainius Žalimas bei
dienraščio .JLietuvos rytas" poli
tikos apžvalgininkas Artūras
Račas.

* Antradieni išrinkti nauji
„Šioje istorijoje man teko
Vilniaus ir Kauno merai,
Vilnius, sausio 11 d. (LR) 1991 m. sausio 13-osios naktį, nedėkingiausias vaidmuo", pakeitę aukštesnėms pareigoms
sovietų tankams šturmuojant sakė A. Šimėnas, pridurdamas po Seimo rinkimų vyriausybės
televizijos bokštą, tuometinis jog pats ji pasirinko, nors tą paskirtus ligšiolinius miestų
Lietuvos premjeras Albertas naktį ir turėjo du išeities vadovus. Iki kovo 25 d. įvyk
Šimėnas paslaptingai dingo ir variantus. Pirmasis — Lietuvos siančių savivaldybių rinkimų
atsirado tik kitos dienos vakare, valstybei viskas baigiasi lai Vilniui vadovaus 59 metų Algir
kai naujuoju premjeru jau buvo mingai. „Tokiu atveju mano das Čiučelis (TS). Nuo 1995 m.
išrinktas Gediminas Vagnorius. poelgis ir asmeninis likimas pavasario Vilniaus meru buvęs
Pasak „Lietuvos ryto", Alber netenka prasmės. Taip ir atsiti Alis Vidūnas (TS) paskirtas
Vilniaus apskrities viršininku.
tas Šimėnas nusprendė nepa ko", kalbėjo A. Šimėnas.
Antrasis variantas — valsty Valdymo ir savivaldybių reika
kliūti okupantams į rankas.
Automobiliu jis su žmona ir bės likimas pakrypsta pačia lų viceministru paskyrus merą
trimis vaikais nuvažiavo į Drus blogiausia linkme. „Tokiu atve Vladą Katkevičių, nauju Kauno
kininkus, kur paprašė nakvy ju mano žingsnis būtų įgijęs meru išrinktas 63 metų miesto
nės pas bažnyčios kleboną An visai kitą prasmę ir svorį. (...) tarybos narys Alfonsas Andriuš
taną Andriuškevičių. Iš ten Gal tai ir naivu, bet man pasi kevičius (TS).
planavo trauktis į Lenkiją, kur rodė svarbu, kad jie (okupantai
jau buvo tuometinis Lietuvos — red.) bent porą valandų ne labai protingai ir gražiai kalba,
užsienio reikalų ministras Al būtų galėję suimti vyriausy patriotiškai nusiteikę. Todėl aš
bes vadovo. Tomis aplinkybėmis pasirinkau antrąjį variantą,
girdas Saudargas.
Sužinojęs, kad Aukščiausioji labai nelengva buvo atsirinkti, kad turėčiau laiko rezervą, kol
Taryba neužimta ir toliau dirba, kuo galiu pasikliauti, kas kam visi parodys tikrąjį veidą", sakė
tarnauja, ko siekia, nors visi Albertas Šimėnas.
skubiai grižo į Vilnių.

Londonas. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministras Herve de
Charette ketvirtadienį paragino
JAV pasidalinti vadovavimą
NATO ginkluotosioms pajė
goms su sąjungininkais Europo
je. Jis pabrėžė, jog Prancū
zijos idėja, kad europiečiams
turėtų būti leista aktyviau
dalyvauti vadovaujant NATO
ginkluotosioms pajėgoms yra
pateikiama „kaip pasiūlymas, o
ne kaip reikalavimas".
Bona. Vokietijos valdančioji
koalicija turi mažiausiai 8 na
rius, kurie 1998 m. galėtų
pakeisti dabartinį kanclerį
Helmut Kohl, sako Krikščionų
demokratų partijos „pilkasis
kardinolas" Wolfgang Schauble
laikraščio „Bild" sausio 19 d.
numeryje* Pasak jo, tapti kanc
leriu jam „nėra absoliuti būti
nybė", nors jis ir populiarus.
Tarp galimų kandidatų į kanc
lerio vietą W. Schauble pami
nėjo Saksonijos ir Bavarijos
žemių prezidentus, šalies finan
***» gynybos, vidaus reikalų,
mokslinių tyrimų bei statybos
ministrus.
V i e n a . Sausio 18 d. at
sistatydino Austrijos kancleris
Franz Vranitzky. Jis buvo
ilgiausiai Europos valstybei
vadovaujantis politikas po
Helmut Kohl. Franz Vranitzky
taip pat atsistatydino i š
valdančiosios Socialdemokratų
partijos vadovo pareigų, pareikš
damas, jog visiškai pasitraukia
iš politinio gyvenimo. Vadova
vimas šalies vyriausybei per
duotas finansų ministrui Viktor
Klimą.

Londonas. Vakarai vengia
kalbėti apie Čečėnijos rinkimus,
stengdamiesi dar labiau nesuer
zinti Maskvos šiuo metu, kai
sprendžiamas NATO plėtimo
planų klausimas, ir nedidinti
spaudimo Rusijos prezidentui
Boris Jelcin. Diplomatai teigia,
kad JAV s u sąjungininkėmis
Europoje siekia neužgauti
Maskvos ambicijų prieš pirma
dienį įvyksiančius Čečėnijos
prezidento rinkimus, kurie
įtvirtins respublikos nepriklau
somybę nuo Maskvos, nepri
klausomai nuo to, kas laimės.
Vašingtonas. JAV preziden
tas Bill Clinton naujajam Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui Kofi Annan pažadėjo, jog
ieškos galimybių sumokėti dau
giau kaip milijardą dolerių sie
kiančią JAV skolą šiai tarptau
tinei organizacijai, pabrėžda
mas, jog JAV rems naujojo gen.
sekretoriaus pradėtas reformas.
Minskas. Baltarusijos pre
zidentas Užsienio reikalų mi
nisterijai davė nurodymą „at
kurti" visus ryšius su Vaka
rų Europa, kurie „pašlijo",
kai daugelis Europos valstybių
nepripažino, kad pernai rudenį
įvykęs referendumas dėl Kon
stitucijos yra teisėtas. Tarp
svarbiausių valstybės užsienio
politikos krypčių A. Lukašenko
nurodė santykius su Rusija, Uk
raina, Vokietija ir JAV, „palai
kant glaudžius draugiškus ry
šius su Lenkija, Lietuva ir Lat
vija".
Izraelio ministras pirmi
ninkas Benjamin Netanyahu
dar kartą perspėjo palestiniečių
vadovą Yasser Arafat vienaša
liškai neskelbti palestiniečių
valstybės, pabrėždamas, jog nie
kada neįeisiąs sukurti palesti
niečių valstybės, turinčios ka
riuomenę ir vandens resursus, ir
galinčios pasirašyti karines
sutartis.
Kabulas. Nušalintas Afga
nistano prezidentas Burhanudin Raban netikėtai nuvyko į
Teheraną dalyvauti pokalbiuo
se, kuriais siekiama pabaigti pi
lietinį karą Afganistane. Iranas
pakartotinai yra pasisakęs už
derybas ir taikų konflikto spren
dimą.

Baltijos-Amerikos fondo
vadovas patenkintas Lietuvos
veikla
Vilniun, sausio 24 d. (BNS) Lietuva toliausiai pažengusi
įgyvendinant Baltijos-Amerikos
verslo fondo programą. Tai
pažymėjo šio fondo prezidentas
Brewster Cambell, ketvirtadie
nį susitikęs su Lietuvos premje
ru Gediminu Vagnoriumi.
JAV vyriausybės finansuoja
mas Baltijos-Amerikos fondas
Baltįjos šalyse pradėjo veikti
1995 m. Paskolas, garantijas bei
techninę pagalbą smulkiam ir
vidutiniam verslui teikiantis
fondas Lietuvoje jau įgyvendino
33 projektus, kurių vertė - 4.8
mln. dolerių, sukūrė apie 1,000
darbo vietų. Lėšos buvo inves
tuotos į maisto produktų, me
dienos perdirbimo pramonę, tu
rizmą ir kitas sritis.
Susitikime dalyvavęs JAV
ambasadorius Vilniuje James
Swihart pažymėjo, kad šia veik
la pelno nesiekia nei fondas, nei
Jungtinės Valstijos. Programos
tikslas — padėti Lietuvai, sakė
ambasadorius.
Vyriausybės spaudos tarnyba

pranešė, kad premjeras G. Vag
norius pasiūlė fondui prisidėti
prie pradedamų įgyvendinti
eksporto, smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo, naujų darbo vie
tų kūrimo skatinimo, žemės
ūkio, „Būsto rėmimo" progra
mų.
KALENDORIUS
Sausio 25 d.: Šv. Pauliaus
apaštalo atsivertimas; Ananijas.
Agapė, Viltenis, Žiede. 1851 m.
^jme Lietuvos valstybininkas ir
pramonininkas Petras Vileišis.
Sausio 26 d.: Šv. Timotiejus
ir Titas, apaštalo Pauliaus mo
kiniai: Paule, Rimantas, Singa.
Sausio 27 d.: Šv. Angelė
Merki Il474-1540». pal. Jurgis
M a t u l a i t i s ! 18711927): A n g e l e .
Jonas. Ilona. A u k s u o h s . Vejūne.
1927 m mirt- pal. a r k . J u r g i s
Matulaitis
S a u s i o 2 8 d.: Šv. T o m a ? Ak
v i n i e t i s . Bažnyčios m o k y t o j a s
< 1225 1274); P e t r a s . K a r o l i s ,
l^eonidas. Nijole

DRAUGAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 25 d.
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IS ATEITININKŲ
GYVENIMO

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
M metu 3men.
JAV
$95.00
$55.00
$3500
Kanadoje ir kitur
(US.) $11000
$60.00
$4000
Tik seitadiemo laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00 $35.00
Užsakant į Lietuva;
(Aircargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsienį
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik Šeštadienio laida
$160 00
$85.00

LAIKAS ATSIBUSTI!
Rodos, ateitininkija — ne meš
ka, žiemos miegu jai miegoti ne
reikia, bet vis dėlto pastaruoju
laiku susidaro įspūdis, kad ši,
Lietuvai, Katalikų Bažnyčiai ir
lietuviško jaunimo auklėjimui
tiek nusipelniusi organizacija,
jeigu ir nenustojo egzistuoti, tai
bent tiek apsnūdo, kad nedaug
gyvybės ženklų matyti. Varto
jant „modernią" lietuvių kalbą,
turėtume sakyti, kad ateitinin
kuos veiklą užsienyje reikia
skubiai „reanimuoti", kitaip
gali būti per vėlu!

go" redaktorės, ypač Irena
Regienė, „pakelia kiekvieną
akmenėlį, iššluoja kiekvieną
kamputį", begra iby dainos, kuo
užpildyti šį puslapį. Tai ne
mūsų darbas ir ne mūsų paskir
tis. Jeigu situacija netrukus
nepasikeis, teks tą vietą dien
raštyje užleisti kitai medžiagai.
Redakcija tvirtai tiki, kad lietu
viškosios organizacijos, ypač
jaunimo, yra labai svarbios ir
vertos nemažai dėmesio mūsų
spaudoje. Kaip kitaip lietuviš
koji visuomenė užsienyje ir tė
vynėje žinos apie jų veiklą, rū
pesčius, džiaugsmus, idealus?
Aprašymai spaudoje, pailius
truoti nuotraukomis, patraukia
ne tik žmonių paramą ruošia
miems renginiams ar nori
miems įgyvendinti projektams,
bet taip pat sudomina naujus
narius, kurie įsijungia į orga
nizaciją.
Kadangi „Draugo" redakcijoje
praktiškai dirbame tik dvi
(pirmąjį puslapį ruošia atskira
redaktorė — trečioji, bet ji ir taip
turi darbo kupinas rankas), o
gausi dienraščio medžiaga kas
dien reikalauja labai daug dar
bo bei dėmesio, niekas negali
tikėtis, kad savo laiką skirtume
šiems organizacijų veiklos pus
lapiams — tai ne mūsų paskir
tis, o minimų organizacijų gar
bes reikalas, taigi ir rūpestis.
Tad viešai kreipiamės (priva
tūs raginimai nebuvo labai sėk
mingi) į Ateitininkų federacijos
vadovybę, į visus ateitininkus:
susiraskite ateitininkų pusla
piui „Drauge" redaktorių, laiku
pristatykite medžiagą, kad vė
liau netektų priekaištauti ir
pykti dėl šio skyriaus panai
kinimo.
Kol naujas redaktorius bus su
rastas prašome visas ateiti
ninkų kuopas, draugoves ir sky
rius ateitininkišką medžiagą —
žinutes, susirinkimų, švenčių
aprašymus, nuotraukas siųsti
tiesiai „Draugo" adresu, pa
žymint, kad tai ateitininkų
skyriui. Bendromis jėgomis, be
abejo, galime šį skyrių išgelbėti,
pagyvinti ir parodyti lietuviš
kajai visuomenei, kad ateitinin
kija tebėra gyvastinga, tvirta,
.neišsisėmusi, su viltimi žen
gianti į dvidešimt pirmą šimt
metį.
Garbė Kristui!
Danutė Bindokienė

Galbūt iš tikrųjų ši nuomonė
klaidinga (Dieve, duok!), vienok
sunku susidaryti kitokią, kai
ženklai nelabai ryškūs... Prieš
beveik trejus metus sustojo ėjusi
„Ateitis", kuri t a i p neat
skiriamai siejasi su ateitinin
kija, kad net pats organizacijos
pavadinimas kilęs iš žurnalo
vardo. Juk pirmieji lietuviai
šviesuoliai-idealistai, ypač
moksleivija, būrėsi apie 1911 m.
pradėtą leisti „Ateities" žurnalą
(pradžioje kaip „Draugijos" prie
dą, vėliau — atskiromis laido
mis) ir pradėti vadintis atei
tininkais. Iš jų išaugo stipri
katalikiška ideologinė organiza
cija, turėjusi labai daug įtakos
Lietuvos moksliniam, kultūri
niam, religiniam, net politi
niam, gyvenimui tiek prieš ne
priklausomybės paskelbimą
1918 m., tiek jos klestėjimo lai
kotarpiu, tiek ir okupacijų lai
kais.
„Ateitis", kaip ir daugelis atei
tininkų, nuo karo siaubo ir ant
rosios bolševikų okupacijos pa
sitraukė į Vokietiją, kur netru
kus po karo pabaigos — net la
bai sunkiomis stovyklinio gyve
nimo sąlygomis — buvo atgai
vinta. Vėliau su savo skaity
tojais atkeliavo per Atlantą į
Ameriką ir ištikimai tarnavo
ateitininkiškiems idealams.
„Ateitis" turėjo laimę būti
liudininke ir savo puslapiuose
plačiai aprašyti ateitininkų or
ganizacijos atgimimą jau laisvo
je tėvynėje. Kaip įspūdingai jos
puslapiuose minimas atkuria
masis ateitininkų suvažiavimas
1990 m. Vilniuje! Vien tik dėl
tos džiaugsmingos šventės buvo
verta išlaikyti „Ateitį" tam
siausiais svetur gyvenimo, o
Lietuvos okupacijos, dešimtme
čiais. Kaip gaila, kad nedėta
pakankamai pastangų ir nepa
sistengta jos gyvastingumu, per
daug lengvabūdiškai leista šiam
istoriniam ir svarbiam ateiti
ninkų organizacijos tarpusavio
ryšiui nutrūkti...
Ateitininkai save vadina švie
šuoliais, visuomenininkais, bet,
deja, iš savo gyvenimo vis la
biau išjungia labai svarbų švie
suolio dėmenį — spausdintą lie
tuvišką žodį. Kur dingo kuopų
laikraštėliai, kur pranyko kiti
leidiniai, kuriais taip didžiuo
davosi ateitininkija? Pastaruo
ju laiku tik dienraštyje „Drau
ge" dar šiaip ne taip „žyrai"
puslapio ilgumo ateitininkų
veiklos skyrius, spausdinamas
kiekvieną šeštadienį. Sakome —
„žybsi", nes ir jam gresia pa
vojus užgesti. Mirus darbščiam
ilgamečiui šio skyriaus redakto
riui Jonui Žadeikiui, Ateitinin
kų federacija po kiek laiko su
rado pakaitalą — Karoliną Ku
bilienę. Deja, ir ji praėjusių
metų gale iš tų pareigų atsisa
kė. O kas toliau?
Tikėkite, kas savaitę „Drau

ŠŪKIS ĮPAREIGOJA
Šių metų Moksleivių stovyk
los tema buvo: „Man rūpi, aš at
sakingas, aš galiu. Vadas aš
esu". Šią temą nagrinėjome
įvairiais būdais. Mes kiekvie
nas, kaip žmogus, esame atsa
kingi ne tik už savo gyvenimą,
bet ir už visą aplinką. Būdami
ateitininkai turime dar didesnę
pareigą, nes mūsų šūkis mus
įpareigoja „Visą atnaujinti
Kristuje". O tai reiškia, kad
viskas prasideda nuo mūsų pasi
rinktų vertybių ir koks pavyz
dys esame kitiems. Šias parei
gas sustiprina mums mūsų
šeima, bažnyčia, bei mūsų
organizacija, š i o s vasaros
Moksleivių stovykloje daug
patyrėm iš paskaitininkų kaip
visa tai galima geriau įgyven
dinti. Aš vis prisiminiau susi
kaupimo vakarą, kur tikrai
kiekvienas turėjom gerai pagal
voti. „Kas mums rūpi ir ko mes
iš gyvenimo norim?" Gyveni

S u s i t i k i m a s su „Girių aido" nariais dr. Ad. ir .1 D a m u š i ų n a m u o s e . Iš k. - dr Adolfas
Darnusis, partizanas Vytautas Balsys, m m Antanas Paulavičius, svečias iš Lietuvos Kostas
Dočkus, Janina Lieponiene, L, Seibutienė, visuomenininkas Kostas Dočkus (iš Cicero), Marija
Reinienė. Vladas Šiukšta, partizanas Antanas Lukša (vienintelis iš penkių brolių partizanų gyvas
likęs partizano Daumanto-Juozo Lukšos brolis), sol. Vincentas Kuprys. Priekyje sėdi Eleonora
Bareikienė.
v.
Nuotr J d v . D a m u s i e n ė s

PARĖMĖ
BESILANKANČIUS
PARTIZANUS
Praėjusį rudenį Čikagoje ir
apylinkėse koncertavo iš
Lietuvos atvykęs buvusių par
tizanų šaunus dainos vienetas
„Girių aidas". Šių dainininkų
tarpe buvo ir Antanas Lukša Lie
tuvos partizanų vado Juozo
Lukšos-Daumanto vienintelis iš
5 brolių gyvas likęs brolis. Bū
dami Čikagoje, svečiai lankėsi
ir pas dr. Adolfą ir Jadvygą
Damušius. Pažymėtina, kad dr.
Ad. Darnusis yra parašęs įvadą
knygai apie partizaną Juozą
Lukšą-Daumantą. Sumanioji
Jadvyga Damušienė, jausdama
reikalą paremti partizanus,
vakarienei pakvietė artimus
kaimynus Edm. ir Lev. Seibučius, Janiną ir Justą Lieponius iš anksto pranešdama,
kad bus prašoma piniginės
aukos partizanams paremti.
Seimininkai ir kaimynai sudėjo
750 dol. ir jais po lygiai ap
dovanojo besilankančius par
tizanus. Pavėžėjimo paslaugą
partizanams teikė Marija
Remienė ir Kostas Dočkus.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Studentų Ateitininkų sąjun
gos „Zupersavaitgalis" yra
pagrindinis studentų ateitinin
kų sąjungos metų veiklos rengi
nys. SAS centro valdyba kviečia
visus studentus ateitininkus
dalyvauti šioje programoje, ruo
šiamoje sausio 30 - vasario 2 d.
Dainavoje. Dalyvaus dr. Dalia
Katiliūtė Boydstun ir kun. An
tanas Saulaitis. Registruokitės
pas Laurą Lapiytę tel. 847-459
3787 arba email adresu: llapsys
aorion.it.luc.edu. Registruoki
tės prieš sausio 27 d. Laukiame
jūsų dalyvavimo!
SASCV

„ATEITIES" SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI
Pernai, vasaros viduryje,
MAS centro valdybos prašomas,
sutikau redaguoti 1996 m.
spalio mėnesio „Ateitį". Visa
medžiaga buvo pasiųsta spaus
tuvei rugsėjo 26 dieną. Korek
tūros iš spaustuvės gautos sau
sio 10 d. ir už trijų dienų grąžin
tos spaustuvei. Belieka su
nekantrumu laukti jos pasi
rodant.
Šiame numeryje rašoma apie
Pasaulio jaunimo dienas ir
Gamtos draugus Dainavoje.
Pačių moksleivių įvestame
skyrelyje jie pasisako įvairiais,
jiems rūpimais, klausimais. Daug

nuotraukų iš vasaros stovyklų.
Aprašomas MAS suvažiavimas,
duodami kuopų pranešimai.
Telpa vaizdinis reportažas i š ,
Lietuvos ateitininkų veiklos,
kur dominuoja jau užbaigtas
Kryžiaus stočių projektas
Berčiūnuose. Supažindinama su
„MAS programos vadovu" bei
„Ateitininkų vasaros- stovyklų
vadovu". Dešimties metų žuvi
mo proga, aptariamos dvi kny
gos apie kun. Juozo Zdebskio
plačią veiklą. Žurnalo pabaigoje
keletas moksleivių įvertina
ateitininkų svarbą jų gyvenime.
Romualdas Kriaučiūnas,

PROBLEMOS IR GALIMYBĖS
GYVENANT TARP DVIEJŲ
j
KULTŪRŲ
Gyvenant daugiakultūrinėje
visuomenėje sunku rasti laiko
visiems užsimojimams. Pavyzdžiui, kai aš einu pas skautus,
prarandu bėgimo praktiką.
Kiekvieną šeštadienį aš turiu
tinklinio treniruote savo
mokykloje ir tas susikerta su
mano bėgimo treniruote. Aš
norėčiau abiejuose dalyvauti,
bet tai neįmanoma. Aš tik vidu
tiniškai galiu pasireikšti
viename ar kitame sporte. La
bai norėčiau daugiau pašvęsti
laiko krepšiniai, bet turiu per
mažai laiko. Galiu žaisti tik kai
randu laisvą valandėlę. Yra
daug priežasčių dėl kurių sten
giuos dalyvauti visuose tuose
užsiėmimuose. Aš susidarau
daug naujų ryšių tarp tų visų
draugų.
Gyvendamas tarp dviejų kul
tūrų aš galiu labiau išvystyti
savo visuomeninį gyvenimą
Kai dalyvauju sporte ir žai
dimuose su lietuviais, tas man
padeda pažinti ir kitas tautines
kultūras. Ai turiu daug angliš
kai kalbančių draugų, vien dėl
to, kad man lietuvybė padėjo.
Tai draugai, kurie gal bus su
manim per visą gyvenimą. Aš
tikiuosi jų neprarasti. Lietu
vybė padeda man nugalėti bet
kokį nusistatymą prieš kitos
kultūros žmones. Aš suprantu,
kad visi žmonės yra ypatingi ir

VAKARIENĖ
ATEITININKIŠKAM
JAUNIMUI PAREMTI
Ateitininkų federacijos fondas
ruošia ateitininkų jaunimui
remti vakarienę šeštadienį,
kovo 1 d. Ateitininkų namuose,
12690 Archer Ave., Lemont, IL
5 vai. vak. — prieš vakarienę
apšilimui pasivaišinimas, o 6
ATEITININKAMS IR
v.v. — skani vakarienė. Auka 50
KITIEMS DAINAVOS
dol. asmeniui, čekius rašyti
STOVYKLOS
Ateitis Federation Fund. Apie
LANKYTOJAMS
dalyvavimą prašoma kiek gali
ma anksčiau pranešti E. Naru
Vacys Rociūnas sutiko reda
tienei, tel. 708-422 8863, arba
guoti
Dainavos stovyklos 40 m.
kitiems vakarienės rengimo
įkūrimo
jubiliejinį leidinį. Jam
komiteto nariams. Kviečiami
bus
reikalinga
daug rašytos ir
visi ateitininkai ir jų draugai.
vaizdinės medžiagos. Turintie
mas, nors ir nelengvas, bet ji tokią medžiagą, ar nuotrau
įgyvendinti mūsų šūkį turime kas, prašomi siųsti: Vacys
siekti būti vadovais, o tai Rociūnas, 7328 Midland Rd., In
reiškia — rodyti gerą pavyzdį ki dependence, OH 44131; tel.
(216) 524-3160.
tiems.
Gaja Bublytė
Visi kuo galėdami prisidė
Clevelandas kime prie to darbo.

viens nuo kito skirtingi. Pažines
skirtingų kultūrų žmones aš
mažiau linkęs teisti kitus pagal
jų išvaizdą, odos spalvą ar lytį.
Teisti kitus yra blogybė.
Teisimas priklauso tik Dievui
Visagaliui. Aš neteisiu kitų, nes
žinau kaip blogai kiekvienas
jaučiasi, kai jis yra pajuokia
mas.
Mindaugas Idzelis
Clevelandas

Vyriausia redaktore- Danute Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4JO, trttadimuit nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4K», Šeštadieniais nednba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiučHamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso javo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopi)*.

DR. JANINA JAKSEVICIUS
• 4 4 1 S. PutaaU H * . , C M i a Į i , IL

Naperville. IL 60563
(•30) 527-00*0

Kab. t * . 3 1 2 - 5 M - 3 1 M
Narni M 7 - M 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• 7 4 8 Weet M r d Mra«t
Vai. pirmd. ir ketvd 3 v p.p. - 6 v. p p
Kitomis dienomis — susitarus
Tai. 7 M - 4 S 2 - 4 1 H B f c a t — 24 vai.

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
1 4 4 3 t e . SOOi A v e . , Cicero
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Išskyrus treed ; sestd 11 - 4 v p p . .

DR. DANA M . S A U K U S
DANTŲ GYDYTOJA
S S 1 « . Mauna • ! » SSL
WeeIcheeter. IL S01S4
Tai. ( 7 M ) 3 4 4 - 1 M 4
Valandos pagal susitarimą,

Ū M A S A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
M M t . H U s a l i H < Ava.
CMcego R U g e . IL M 4 1 S

7M4M-M22
4149 W. ttrd S i .
31273S-77M
Kak. 312 735-4477

Ree. 7M-2444M7 arba 7M24*-4M1

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

Kat). M . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0

VIDAS J . NEMKKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UCOS
7712

S. K M B M

DR. V. J . VASAfTUNE
DANTŲ GYDYTOJA
4S17 W. S3 S L , B u r b o j * , IL
ToL 70S-42S-S114
Valandos pagal susitarimą

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
M

DR. E U G M U S LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
-127 at.
H.M4M
Tai. S15-723-1M4
7 M 0 W . CaaSąp Dr.
RatSS H l l Į M a , R, SSSJS
Tat. 7 M - M 1 - — 1 »

DR. RAMUNE

VAK. ĮNMANOJt
Cttarlaa t. Senai, D.O.f.
2 M S. Catuaaet M .
Cheaserton, M 40304
Kak. (210) M * - 1 « 3 2
Valandos pagal susitarimą

DAJJA A. CEPEU1, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7 * 1 • W. 171 at
Ttatey Petfc, R. S0477
(7M)S14M71
Valandos pagal susitarimą

mSSSSm

DANTŲ GYDYTOJA
M M » . Resj.ita R—S
Htestocy MssB
TcC (700) S M - 2 1 3 1
Valandos pagal susitarimą

Ava.,

>, ILMOS2

DR. D A U A J J O O V M U S
DANTŲ GYDYTOJAd Ave., •%». 201
(skersai galvas nuo
Good Samaritan ligonines)
> Oreve, H. M S 1 5
Tat. 7 M 301 3 1 1 3

-

DR. VILIUS MIKATTIS
ŠEIMOS DAKTARAS m CHIRURGAS
MaSSS MS9ICAL CUMC
1 1 1 1 127 St., t a n ą H. M 4 M
Priklauso Palos Commumty Hoapital
Silver Cross Hoapital
Valandos pagal susitarimą

DR. VILMA KERELY!*
mitybos pfiteSikymM ir (Mtupunktūra
7 2 7 1 S. Harsaan,M

SSSj

Tat (7M) 2S7-MIS

K'

Valandos pagal susitarimą

PAULIUS

O R T O P E D I N E S LIGOS
CHIRURGIJA
312-7
M7-M1-1212
I I 313 S —
•47-712-1212

11 SS Dunda* Hsflk. BaJn, R. SOI 20

TaL (703) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

• 1 3 2 S. Kedate Ave.

C. DECKER, DOS. PC.
4 M 7 W . 1 M « * . . Oak Lasm. K,
Pirmas apyt. su Northwestero un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) to

OR. A. S. OLEVECKAS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ UGOS
M M W. M SL TaL (7*8) 4 t * « 1 t 1
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3v p p - 7 v v . antro1 l?30-3v p p
trsod uMaryta; ketvd 1 - 3 v. pp
psntctd ir Sestd 9 v r . 12 y p p
• 1 3 2 S.
(312)1

Avi"
(312)

DR. K.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Kab Chicagoje uždarytas
9525 S 79th Ave . Hickory HiHs H.
TaL ( 7 M ) R M 1 I 1
Valandos pagal susitarimą

'DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 t c M O a i S t , sTMUmiai, K S S —
7 N - M 1 M N
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais M . 7 M 4 3 4 - 1 1 M

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus k plaučiu ligos
15300 Weet Ave., OrtanS Parfc
70S-34S-S100
Valandos kasdien, išskyrus savatosfcus

!*

Rez. 7 M - 4 2 2 - 7 M 7

3825 Highland Ave . Tovver 1. Su'te 3C
Downers Grove. IL 60515
(•30)439-0120

Boaid Ccrtified. Intemal Medkine
Valandos jūsų patogumui
Holy Crou Proiesūoiul Paviljoo
3fl.S0Mta
Lithuanian PUza CL at CattforaU Ave.
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KAI GYVENIMAS
PASIKEIČIA
Karts nuo karto mūsų gyve
nimus sukrečia visai netikėti
įvykiai: gal artimo asmens mir
tis, gal sužinojimas, kad ser
game nepagydoma liga, ar dar
bo netekimas po daugelio metų
sėkmingos tarnybos. Visi gali
me prisiminti netikėta ivykį,
kuriam buvome visai nepasi
ruošė, kuris privertė mus žy
miai pakeisti savo gyvenimo
būdą. Ir kadangi tas įvykis taip
pakeitė mūsų gyvenimą, mato
me jame Dievo ranką.
Firmame skaitiny (Jonos
3:1-5, 10 girdime apie pranašą
Joną ir kaip Dievo kvietimas
pakeitė ne tik jo, bet ir Asiruos
pagonių gyvenimą. Šiame pasa
kojime stebina ne vien Dievo
veikimas (jis atsisako savo
plano), bet ir Jonos, ir šių
pagonių, rašo šio sekmadienio
skaitinius komentuojantis kun.
Carroll Stuhlmueller.
Kai Dievas pakvietė savo
pranašą Joną vykti į didelį Asirijos miestą Ninevę, kviesti jo
pagonis gyventojus atsiversti,
Joną bėgo į priešingą pusę.
Vienok, kai, pagaliau neno
romis atvykęs, paskelbė nineviečiams Dievo kvietimą atsi
versti, jis ėmė pykti ant Dievo,
kad šie, Dievo nepažįstantys,
pagonys atsivertė. Asiriečiai
anuomet buvo žiauriausia seno
vės Artimųjų Rytų tauta. Su sa
vo kariuomenės pagalba jie lai
kė pavergė ištisas tautas, ir štai,
pakluše' Jo'nos stelbiamam
Dievo žodžiui, jie staiga atsiver
čia. Savo nuoširdžia atgaila jie
pasirodo net dievobaimingesni
už Dievo pranašą Joną, kurį
Dievas pas juos pasiuntė.
Šiandien mums būtų sunku
įsivaizduoti, kad kažkurios žiau
rios, tautas pavergiančios vals
tybės valdžia atsiverstų ir pasi
švęstų Dievui. Kitų šalių
vadovai bei politikos žinovai
apstulbtų.
Šiame skaitiny stebina ir Die
vo reakcija. Jis pats atsivertė":
atsisakė savo numatyto plano
mineviečius bausti. Dievas atsi
ėmė tai, ką per pranašą skelbė
darysiąs, tad viena jo pranašys
čių nebeišsipildė. O Dievo duotų
pranašysčių bausti Asniją Šven
tajame Rašte yra ne viena.
Pagaliau ir Evangelijoje (Mor
kaus 1:14-20) matome, kaip Zebediejaus sūnūs staiga turi apsi
spręsti dėl viso tolimesnio savo
gyvenimo, kai Jėzus skelb
damas, kad „Atėjo metas, prisi
artino Dievo karalystė",
pakvietė eiti paskui jį. Jie,
„palikę savo tėvą Zebediejų su
samdiniais valtyje, sekė paskui
jį". Sutikus Jėzų, tiek Zebediejui, tiek ir jo sūnums teko
keisti visą savo gyvenimo būdą,
pastebi kun. Stuhlmueller.
Tokie lemtingi, visą gyvenimą
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pakeičiantys, įvykiai nedažni,
bet jų kiekviename gyvenime
yra, ir jie užklumpa netikėtai,
tad nesame iš anksto jiems pasi
ruošę. Gal apie tokius įvykius
galvodamas, šv. Paulius rašė
Korinto tikintiesiems (1 Kor
7:29-31): kad tie,.kurie užsiėmę
pasaulio reikalais (gyventų)
kaip neužsiėmė. Nes šio pasau
lio pavidalas praeina".
Nors šios dienos skaitinyje
Paulius pataria „tiems, kurie
turi žmonas, gyventi, tarsi jų
neturėtų", kitoje to paties pir
mojo laiško korintiečiams vie
toje jis rašo; „Esi susietas su
žmona? Neieškok skyrybų.
Likai be žmonos? Neieškok žmo
nos... Aš manau, jog tai yra
gera, žiūrint šio meto suspau
dimų" (1 Kor 728-27). „Viskam
yra metas, ir kiekvienam rei
kalui tinkamas laikas po dangu
mi", rašo Koheletaa, Eklesiasto knygos autorius. „Laikas
gimti ir laikas mirti... laikas
glamonėtis ir laikas nesiglamonėti" (Ekl 3:1,2,5). Šv. Pau
liaus žodžiai šios dienos skaiti
nyje taikomi tiems gyvenimo at
vejams, kai mūsų įprastas
gyvenimo būdas staiga suyra.
Paulius nori, kad tikintieji,
suvokę, jog juos iš tikrųjų ištiko
esminis pasikeitimas, nebe
gyventų kaip ligšiolei, o supras
tų, kad atėjo metas keisti
gyvenimo būdą ir tikėti, kad
visame tame Kristus juos lydi,
tad nereikia rūpintis.

Marijonu vienuolyno pastatai Marijampolėje.

RUSIJOS IR KINIJOS
SUARTĖJIMAS - ATSVARA
NATO
IGNAS MEDŽIUKAS

Vakarams,rengiantispraplėsti atominę jėgainę. Karinėje srity
NATO sudėt), jsileidžiant nau je Kinija jau nupirko 48 Sukhoi
jus narius, Rusija, norėdama at 27 naikintuvus ir tariasi, kad
sverti šią padėtį, neseniai pasi dar pirksią 200 naujai paga
rašė keletą sutarčių su Kinija, mintų. Kinija jau pirko iš Rusi
apimančių karinės ir atominės jos du dyzelinius povandeninius
technologijos pagalbą. Rusijos laivus ir priešlėktuvinių raketų.
prezidentą B. Jelciną, jam po Tačiau didesnės problemos
sudėtingos operacijos pradėjus dar lieka neišspręstos, nes Rusi
eiti pareigas, aplankė Kinijos jos ir Kinijos prezidentams
ministras pirmininkas Li Peng reikės susitarti ir pasirašyti
ir turėjo ilgesnį, beveik valandą sutartis su buvusių sovietinių
trukusį pokalbį. Tai buvo pir respublikų Tadžikistano, Ka
mas užsienio valstybės politiko zachstano ir Kirgizuos vyriau
apsilankymas, kurį priėmė sybėmis, pasižadant atitraukti
Tokiame lemtingame įvykyje Jelcinas, grįžęs po šešių karinius dalinius nuo 4150 km
svarbu girdėti Jėzaus balsą, mėnesių į Kremlių. Tas susi sienos, bet šios derybos vyksta
kviečiantį „Eikite paskui tikimas, kaip rašo „Guardian sunkiai ir įtemptai.
mane!" Nepaisant, kaip staiga Weekly" laikraštis, buvo įžanga Tenka išspręsti jautrų klausi
ir kaip sunkiai netikėtas įvykis vėlesniam Kinijos prezidento mą užleidžiant teritorijos
mus pribloškia, žinome, kad vie Jiang Zemin apsilankymui dalį, dėl kurios kadaise tarp
naip ar kitaip, Dievo ranka Rusijoje, kuris numatytas ba rusų ir kinų buvo kilę žiaurūs
ir kruvini, susirėmimai prie
tame įvykyje tikrai mus veda.. landžio mėnesį.
Po šio susitikimo prez. Jelcin „Primorskįj krai" srities.
Tuose įvykiuose tikime, jog
Stiprėjant įtakai nacionalisto
nesame vieni, nesame bepras pareiškė, kad jų strateginės
miško blogio auka, kad lemtis sutartys, pasiektos Beijinge, Alexander Lebed, siekiančio
mūsų nesunaikins. Tokiuose realizuojasi, kaip įrodymas būti Rusijos prezidentu, prezi
įvykiuose gauname progą augti dviejų valstybių ryžto sudaryti dentas Boris Jelcin yra privers
nuoširdžiu, visišku pasitikėjimu glaudesnius ryšius. Pranešta, tas elgtis santykiuose su Kini
Dievu. Jie verčia mus patikrin kad Rusijos ministras pir ja labai atsargiai.
Rusijai yra labai svarbu kaip
ti savo tikėjimo motyvus: ar mininkas Viktor Cernomyrdin
laikėmės Dievo įsakymų tik dėl susitiks du kartus per metus su galima greičiau gauti reika
to, kad atrodytame geri kitų Kinijos ministru pirmininku, lingos valiutos iš Kinuos. Arti
akyse, ar tikėdamiesi kažkokio panašiai, kaip dabar susitinka miausias tikslas yra išvesti dujų
malonaus atlyginimo, ar norė su JAV viceprezidentu Al Gore. ir žibalo vamzdžius į Kiniją ir
Abi šalys — Rusija ir Kinija — dalyvauti statybose didžiausios
dami pagerinti savo poziciją
„derybose" su Dievu? Ar iš pasižadėjo išplėsti dar šiemet hidroelektrinės užtvankos ant
tikrųjų mylime Dievą tyra šir prekybos ryšius iki 10.3 bilijonų Jangce upės. Bet Kinija ne
dolerių per metus. Šių santykių skuba mokėti pinigų už numa
dimi?
Tokie įvykiai išmoko mus būti pagrinde bus Rusuos karinės ir tytus projektus ir siūlo kiek
ir realistais, h* visiškai pasiti atominės technologijos parda galima mažiau mokėti iš anksto
už tą daugmilijoninį projektą.
kinčiais Dievu. Jie išmoko mus vimas.
Prezidentas Jelcin pareiškė
Kinjjos ministras pirmininkas
ne tik mylėti žmones, bet lygiai
taip pat visa širdimi mylėti pasirašė sutartį, pagal kurią norįs turėti aukščiausio lygio
Dievą ir juo pasitikėti, o tas rusai įrengs Kinijai uraniaus pasitarimus dar balandžio
įgalina priimti ir pačias sun gamyklą. Panašus projektas mėnesį, kad galėtų pademonst
kiausias gyvenimo netektis. To technologijoje Iranui daugiau ruoti užsienio politikos pasi
kiems įvykiams nėra paaiški kaip prieš vienerius metus sekimus, atsižvelgiant į Rusijos
nimo. Tik reikia tikėti paslap sukėlė didelį JAV vyriausybes administracijos nenoromis da
timi, kad juose ii tikrųjų „prisi pasipriešinimą prieš Maskvos rant laipsnišką sutikimą dėl
ketinimus. Kita sutartimi rusai NATO praplėtimo. Rusija ir
artino Dievo karalystė".
A/dona ZmOmkmHėpasižadėjo Kinijoje įrengti Kinija jaučiasi nuskriaustos dėl

MANO PAŽINTIS SU DIEVO
TARNU ARKIV. JURGIU
MATULAIČIU
Kun. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC

Po iškilmingo ingreso ir visų apeigų, kapitula
surengė vyskupo rūmuose pietus pagerbti naująjį
vyskupą. Pietuose dalyvavo ir kiti Bažnyčios dignitoriai,
tarp kurių prisimenu vysk. Edvardą OHourke, neseniai
paskirtą Rygos vyskupu, mano buvusi profesorių Pet
rapilio seminarijoje.
Pietų metu, geriau sakant, pietums besibaigiant, vėl
įvyko susikirtimas su kapitulos nariais (tikriau sakant,
su vienu kapitulos nariu). Pagal ii anksto nustatytą
tvarką, pusiau trečios valandos po pietų, vyskupas turėjo
priimti įvairių tautybių organizacijų sveikinimus.
Tačiau vyskupas norėjo visų pirma priimti Lietuvos
Valstybes Tarybos narius. Dėl tam tikrų priežasčių t »
savo laiku nepasirodė. Kai kurie kapitulos nariai pradėjo
neramiai protestuoti: etą lenkų draugijos jau seniai
laukia vyskupo priėmimo ir nekantrauja,. Kai vyskupas
padarė pastabą, kad tinka pirmiausia priimti valdžios

Bindokienė

atstovus, vienas kapitulos narys ironiškai (lenkų kalba)
pastebėjo: „Kokie tie valdžios atstovai, jie jokia valdžia".
Tada vyskupas gan ramiai, bet kietai, atsakė: „Jei iv.
Sostas pripažįsta tokią valdžią, tad kodėl aš, vyskupas,
sostinėje turėčiau tos valdžios nepripažinti?" Dar kiek
palaukus ir valdžios atstovams neatvykstant, vyskupas
pradėjo priimti draugijų atstovus, įspėjęs: jei Tarybos
nariai atvyktų, tuojau jam pranešti ir, sulaikius kitus,
tuojau juos priimti.
Kadangi vysk. Jurgis savo Vilniaus laikų dienoraš
tyje plačiai aprašo jam pareikštus linkėjimus ir visą eigą,
skaitytojai gali rasti tenai tikslų vaizdą, kaip tas viskas
vyko.
Po ingreso aš dar kelias dienas likau Vilniuje.
Vilniaus lenkų komitetas naujo vyskupo garbei padarė
iškilmingą priėmimą. Aš jame nebuvau. O ir Vilniaus
lietuviai surengė vyskupui iškilmingą vakariene, kurią
suorganizavo kun. J. Vailokaitis. Ten buvau ir stebėjausi
visų dideliu džiaugsmu bei laime turėti naują vyskupą.
Bet man labiausiai patiko paprastas, atviras, be jokio
dirbtinumo, vyskupo mokėjimas su visais kalbėtis,
visiems nuoširdžiai atsakinėti. Jo kalbų turinio šiandien
neprisimenu, tačiau vyskupas buvo sujaudintas tuo
nuoširdžiu priėmimu, sveikinimais, pareiškė dėkingumą
už jam parodytą pagarbą, kas paliko visiems neišdildomą

perėjimo į rinkos ekonomiką,
nes sustojo valstybės užsakymai
ir sunku rasti savo gamybai
naujas rinkas.
Prezidentas Jelcin pareiškė,
kad jis pasistengs, įvesti tvarką,
alkoholio gamyboje, kad nebūtų
išvengta mokėti nustatytų
mokesčių ir tuo būtų padidintos
iždo pajamos. Apskaičiuojama,
kad valstybės netenka dviejų
trilijonų rublių (365 mln.
dolerių), kiekvieną mėnesį dėl
nesilaikymo įstatymų.
Alezander Lebed, kuris pasi
reiškė kaip stipriausias opozici
jos asmuo, pranešė, kad jis
organizuoja „trečiąją jėgą", prie
kurios jis mėgins patraukti mili
jonus balsuotojų, kuriejo
pareiškimu, yra nusivylę komu
nizmu ir savo rūšies dabarti
niais demokratais. Kritikuo
damas Jelciną ir komunistų
vadą Genadij Ziuganov, gen. Le
bed sakė spaudos atstovams, jog
pagrindinis Rusijai pavojus yra
tas, kad ją valdo žmonės, kurie
daro sprendimus, žiūrėdami
savo asmeniškų interesų.
VERTINGA MUZIKOS
DOVANA
Sausio 15 d. Lietuvos muzikos
akademijai įteiktos VVesterly
Trust fondo dovanos — 16-20
amžių anglų muzikos kompakti
nių diskų kolekcija ir biogra
finių knygų apie kompozitorius
rinkinys.
Dovanų teikimo ceremonijoje
dalyvavo Westerly Trusta fon
do įkūrėjo Margo Maxwell Macdonald ir Didžiosios Britanijos
ambasadorius Lietuvoje Thomas Macan.
Westerly Trust fondas įkurtas
1994 metais kaip privatus lab
daros fondas, siekiantis padėti
Lietuvos menininkams. Su šio
fondo pagalba Didžiąją Britani
ją jau aplankė keli Lietuvos me
nininkai, M. K. Čiurlionio meno
mokyklai, Vilniaus meno aka
demijai, Kauno dailės institu
tui, valstybinei Lietuvos bib
liotekai bei privatiems asme
nims buvo įteikti knygų rinki
niai, katalogai, vaizdo juostos,
kompaktiniai diskai.
(BNS, 01.14)

Ar Rusįja tikrai yra „milžinas
molinėmis kojomis", kurios
sumaniai paslėptos po ilgu
propagandos sijonu, papuoštu
griežtų reikalavimų ir gra
sinimų užsieniui mezginukais?
Kas per pastaruosius septynis
mėnesius iš tikrųjų valdo di
džiausią Sovietų Sąjungos pali
kimo dalį, jeigu demokratiš
kuose rinkimuose pernai liepos
mėnesį išrinktas prezidentas
vos kelis kartus pasimaišė
Kremliuje, o likusį laiką
praleido „besiilsėdamas" savo
vasarvietėje arba ligonio lovoje?
I šiuos klausimus atsakymą
sunku rasti, nes Maskva, sep
tynias dešimtis metų komunis
tinės sistemos įpratinta griežtai
kontroliuoti visą informaciją,
negali (ar nenori) to įpročio atsi
kratyti, tad niekas ir dabar neži
no tikrosios padėties, nepaisant,
kad daugelio užsienio valstybių
žurnalistai maišosi Maskvoje ir
kasdien siunčia žinias savo
kraštų agentūroms.
Viena aišku — tokia situacija
RUSUOS gyvenime daug ilgiau
negali likti, nes kraštas stovi
ant chaoso briaunos, tad būtinai
reikia tvirtos rankos vyriau
sybės viršūnėje, kad jis galu
tinai nenuslinktų į suirutės bei
anarchijos duobe. Tai supranta
į aukštuosius politikos sluoks
nius iškilę įvairių partijų
vadovai ir taip pat prezidento
Boris Jelcin patikėtiniai,
kuriems pavesta laikinai atlikti
jo pareigas. Vienok pastaruoju
metu pasigirsta vis daugiau
balsų, reikalaujančių kiek
galima greičiau atrasti var
telius iš akligatvio, į kurį
patekusi Rusija dėl prezidento
Boris Jelcin nuolatinių
negalavimų ar nepajėgumo
vadovauti valstybei.
Nėra abejonės, kad situacija
yra nemažiau pavojinga ir
Nepriklausomų valstybių san
draugos tautoms, surišusioms
savo tolimesnį likimą su
Maskva, ir laisvoms kaimyni
nėms valstybėms, kurios tik
tuomet jausis saugios, jeigu
Rusijoje bus įtvirtinta tikroji de
mokratija ir santykiai su
užsieniu tvarkomi pagal tos
demokratijos taisykles.
Nors Boris Jelcin bei kiti
demokratinių reformų šali
ninkai šiuo metu nelabai tvir
tai laikosi valdžios viršūnėje,
bet jie daugiau ar mažiau užsi
angažavę vesti Rus\ją taikesniu
keliu ir įjungti ją į vakarietiš
kos ekonomikos struktūrą.
Jeigu vyriausybė atsidurtų ko
munistų ar kitų radikaliųjų
šovinistų rankose, pavojaus
signalai dar suintensyvėtų.
Galbūt dėl to Vakarų valstybes
taip stengiasi pataikauti ir
nuolaidžiauti Jelcinui (bei jo
politiką remiamiems), nes tik
už jo prezidentavimo pečių
jaučiasi saugiau.

įspūdį. Vyskupo malonumas u-jo prielankumas laimėjo
visų širdis.
Jei neklystu, 1918 m. gruodžio 11 ar 13 d., palikau
Vilnių ir traukiniu, jau beveik paskutiniu, kuriuo
vokiečiai evakuavosi iš Lietuvos, grįžau į Marijampolę
(traukiniu iki Vilkaviškio, o iš ten arkliais iki
Marijampolės).
1919 metai
Dėl karinių veiksmų ir lenkų pastangų užimti
Vilnių, buvome nuo sostinės atskirti ir neturėjome gali
mybės su vyskupu net laikais susisiekti.
Tačiau tais metais turėjau malonią progą susitikti
su vysk. Matulaičiu ir su juo pasikalbėti. Jis, nepaisant
nenormalių sąlygų ir ginčo dėl Lietuvos sostinės su
lenkais, kviečiamas atvyko į vysk. Juozapo Skvirecko
konsekraciją Kaune. J. Skvireckas buvo šv. Sosto
nominuotas Žemaičių vyskupo Karevičiaus pagal
bininku. Toji konsekracija buvo 1919 m. liepos 13 d. Po
iškilmių Kaune vysk. Jurgis atvyko į Marijampolę
marijonų vienuolijos reikalais.
Ir dabar mūsų mylimasis ir gerbiamasis generolas
padarė naujų patvarkymų, kurie buvo susieti su manim
ir išsaukė mano protestą. Jis, sukvietė Marijampolės
namo, tėvus marijonus, tarp kitų dalykų pranešė, turįs

Dabartinę padėtį Rusijoje dar
labiau komplikuoja Dūmoje įsi
vyravusi komunistų partija,
kurios vadas Ziuganovas taip
pat kandidatavo į prezidentus
pernykščiuose rinkimuose, bet
pralaimėjo. Dabar ir partija, ir
jos vadas mato galimybę išnau
doti susidariusią padėtį savo
naudai. Pradėta ne tik reikalau
ti, kad Jelcin būtų pašalintas iš
prezidento vietos. Šios savaitės
trečiadieni (sausio 22 d.) Dūmoje
įvyko balsavimai, kurių metu
229 balsais prieš 63 pasisakyta
išstumti Jelciną iš Kremliaus.
Kadangi Dūma neturi galios
daryti tokių sprendimų, balsa
vimas buvo daugiau simbolinis
ir jokio pavojaus prezidentui
nesudaro. Opozicija jau ne kartą
reikalavo Jelcino atsistaty
dinimo arba pašalinimo, bet
pirmą kartą šis reikalavimas
pateiktas balsavimui. Pats
faktas, kad tokia Dūmos at
stovų dauguma balsavo prieš
prezidentą, rodo, iki kokio taško
prieita.
Rusijos prezidentą, pagal
neseniai priimtą konstituciją,
pašalinti iš pareigų ne taip
lengva, o Jelcinas pats, atrodo,
net nesiruošia pasitraukti. Tarsi
norėdamas įrodyti, kad jis toli
gražu nėra kažkoks paliegėlis
(nors nuo š.m. sausio 6 daug
laiko praleido ligoninėje, kan
kinamas plaučių uždegimo ir
galbūt kitų negalių), prieš savo
gydytojų draudimą trečiadienį
netikėtai atvyko į Kremlių ir
tarėsi su savo ministru pir
mininku Černomyrdinu. (Beje,
nepaisant įvairių pretendentų į
Jelcino vietą, jeigu prezidentas
turėtų iš jos pasitraukti, iki
naujų rinkimų pareigas perim
tų ministras pirm. Černomyr
dinas.) Tik šį kartą Jelcinas
nepasirodė viešai, kaip buvo
įpratęs daryti, niekas nematė jo
ir per televiziją, todėl yra abejo
jančių, ar jo lankymasis Krem
liuje nebuvo vien propagandos
„antis", kad atsvertų Dūmos
balsavimų įspūdį.
Ne vien Černomyrdinas, Ziu
ganovas, Jevlinskis ar kuris
kitas, labiau pastaruoju metu
pasireiškęs partijos vadas, dai
rosi į prezidento kėdę. Vienas
stipresniųjų kandidatų yra
Aleksander Lebed. Kadangi jam
buvo sudaryta proga sausio
viduryje lankytis Amerikoje ir
dalyvauti prezidento Bill Clinton inauguracijos iškilmėse, kai
kas pastebi, kad galbūt gen. Le
bed norėjo parm -ti, kaip
demokratiškoje
jlstybėje
atliekamas prezidento prisaik
dinimas, kad galėtų panašias
iškilmes suruošti, kai jam ateis
laikas užimti Rusijos prezidento
vietą... Atrodo, kad tos minties
per daug nesikrato ir Amerika,
pastaruoju metu vis daugiau
dėmesio jam skirdama.

dėl kitų svarbių pareigų atleisti kun. Joną Totoraitį nuo
naujokų mokytojo pareigų, o jo vietoj skiriąs naujokų
magistru kun. K. Rėklaitį. Nieko nepadėjo mano protes
tai, kad ai pats esu dar novicijus, tad kaipgi galima
mane skirti naujokų vedėju! Generolas Matulaitis davė
kai kurių pavyzdžių ir Bažnyčios istorijos ar kažkurios
vienuolijos, kur panašus atvejis yra buvęs. Pagaliau rim
ta priežastis atleidžia nuo pozityvių žmogiškų įstatymų.
Ir taip per keturis mėnesius, kol dar pats buvau naujo
kas, ėjau naujokų vedėjo pareigas.
1920 metai
Tų metų rugpjūčio mėn. lietuviai, pagal 1920.VII.12
sutartį su Sovietų Rusija, įžengė į Vilnių. Taip atsidarė
kelias susisiekti su Lietuvos sostine. Pasinaudodamas
proga, aš drauge su broliu Specium nuvykau į Vilnių
aplankyti generolo. Jam pasiūliau, kad nieko
nelaukiant, tuojau aplankytų mus marijonus Mari
jampolėje ir padarytų ten reikiamų permainų. Iš karto
vyskupas nesutiko su mano prašymu pasiūlymu.
sakydamas, kad lietuvių buvimas Vilniuje nesąs tikras.
Bet mums vis prašant, pagaliau nusileido ir su mumis
atvyko į Marijampolę. Tačiau šį kartą Marijampolėje
buvo trumpai: padaręs kai kuriuos patvarkymus, grįžo
atgal į sostinę.
(Bus daugiau)
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savo bendraamžių lietuvių at
jus niekina ir persekioja bei
stovauti savo kraštui ar vie
meluodami visaip šmeižia.
tovei.
Atstovu gali būti kiek
Būkite linksmi ir džiūgaukite,
vienas
jaunuolis/ė, tarp 18-35
nes jūsų laukia gausus atlygi
metų
amžiaus,
norintis aktyviai
nimas danguje. Juk lygiai taip
dalyvauti
lietuvių
jaunimo
kadaise persekiojo ir pranašus"
veikloje.
(Mt. 5, 1-12).
Tie 120 atstovai yra suskirs
Kai vyskupas Jurgis dėl
tyti
pagal kraštus ir vietoves.
šmeižtų ir persekijimų negalėjo
JAV
turi teisę kongresan siųsti
ilgiau tesėti ir jau nepajėgė sėk
40
atstovų.
Iš tų 40 atstovų 7
mingai vyskupijos valdyti, jis
gali
būti
iš
Čikagos ir jos
1925 m. atsisakė nuo vyskupo
priemiesčių.
pareigų. Tada Pijus XI pakėlė jį
Čikagos Jaunimo sąjungos
arkivyskupu
ir
paskyrė
skyrius
ieško 7 šaunių jaunuo
Lietuvai apaštališkuoju vizita
lių,
norinčių
atstovauti mūsų
torium. Nuo to paskyrimo
i
vietovei
į
PLJ
kongrese.
beliko gyventi tik vieneri metai
Žadame
remti
juos
morališkai
ir
su dviem ne pilnais mėnesiais.
finansiškai.
Informacijoms
Bet tai buvo Nepriklausomos
kreipkitės: Nida Bichnevičiūtė,
Lietuvos Bažnyčiai patys svar
tel.
630-852-0460.
biausi metai. Nors pagal Bažny
čios kanonus pats popiežius yra
bažnytinės provincijos steigėjas,
„GIEDOKIME VIEŠPAČIUI
Pal. arkivysk, Jurgis Matulaitis.
bet faktiškai arkivyskupas Jur
NAUJA GIESME"
gis sudarė visus projektus ir
Lietuvos vyskupijų paskirsty
Vilkaviškio dekanate antrą
mus. Todėl mes galime jį laikyti
kartą surengtas giesmių kon
Lietuvos Bažnyčios Tėvu ir
kursas „Cantate Domino canArkivyks. Jurgis Matulaitis, susitikęs su užsienio lietuviais. Sėdi ii kairės: kun. Antanas Milukas,
bažnytinės provincijos kūrėju.
ticum
novum". Pirmasis turas
Lietuvos generalinis konsulas Petras Daužvardis, kun. J. Kaulakis. kun. J. Šeštokas ir kun. P.
Jis prieš mirtį paruošė taip pat
vyko penkiose zonose. Peržiūro
Būtys
projektą sudaryti konkordatą
se pasirodė 489 moksleiviai bei
\\
KUN. V. RIMŠELIS, MIC
IX PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
tarp Lietuvos ir Šv. Sosto.
są gyvenimą ėjo visur gera dary
52 kolektyvai. Praėjusiais me
damas.
Jis
ir
Amerikoje
lankėsi
tais
šiame konkurse dalyvavo
KONGRESAS
Lietuvos bažnytinės provin
'J. Šiemet sausio 27 d. sukanka laitis pirmas buvo Vilniaus
du
kartus,
siekdamas
tautos
382
moksleiviai
ir 36 kolekty
cijos vertė ir svarbumas eina
Į 70 metų nuo Palaimintojo Jur- vyskupas, kuris prabilo į savo
tant savo klausimus, rūpesčius, vai. Vertinimo komisija, pir
IX
Pasaulio
lietuvių
jaunimo
išeivijoje
pažadinti
krikščio
greta
su
nepriklausomybės
ir
; | ,gio Matulaičio mirties. Tą dieną žmones kaip vienas iš jų tarpo:
valstybinės laisvės vertybėmis. nišką gyvenimą ir vis su rūpes kongreso ruošos komitetas pageidavimus ar pasiūlymus. mininkaujama kan. dekano V.
arkiv. Jurgis Matulaitis buvo „Kristus visas tautas gaubia
Po 70 metų mes šiandien gali čiu dėl sielų išganymo. Jis ap kviečia lietuviškąjį jaunimą Mūsų adresas yra PPLJK, P.O. Gustaičio, į antrąjį ratą, kurį
; sulaukės tik 56 metų amžiaus. š8vo meile. Jis mirė lygiai už
me pasakyti, kad Lietuvos lankė visas lietuviškas para dalyvauti 1997 m. vyksian Box 283, Manhasset, NY11030, numatyta surengti sausio 17
.Lietuvos valstybė ir Bažnyčia visas tautas, sluoksnius ir Bažnyčia, atsipalaidavusi nuo pijas. Ir čia pat Čikagoje moti čiame kongrese.
USA. Mūsų telefono ir fakso dieną atrinko 30 kolektyvų. Pir
-neteko tada didžios istorinės krypsnius. Ir mano tad pareiga svetimųjų valdžios, daugiau niškame name seselėms kaži
Kongresai, ruošiami maždaug numeris yra 516-358-6103. Mes mojo rato peržiūrose taip pat
;| i asmenybės, kuri išsiskyrė su tarnauti visiems, ypač liaudžiai, nuveikė Lietuvos krikščioniš mierietėms 1926 metais atvedė kas ketveri metai, yra Pasaulio turime puslapį internete: dalyvavo Bartninkų, Virbalio,
' 1 j .• šiuo pasauliu pačiam gyvenimo iš kurios esu paimtas ir vėl jai koje kultūroje per 20 metų nei dešimt dienų rekolekcijas, jų lietuvių jaunimo sąjungos http://www.earthlink.net/-pljk. Pilviškių, Gražiškių parapijų
pajėgume ir jo gražiausių darbų skiriamas. Kas tik bus reikalin per 500 metų krikštą priėmusi koplyčioje pakonsekravo alto vyriausias organas. PLJS Mūsų elektroninio pašto adre klebonai. Pasak kun. V. Gustai
gas Kristaus dvasios, visiems
įsibėgėjime.
rių. Jis seserims kazimierietėms padeda jaunimui išeivijoje sas yra Jankauskas @aol.com.
čio, pralaimėjusių šiame kon
rūpinsiuos padėti jos gauti" ir priklausydama lenkų hie
Kongrese dalyvavimo kaina: kurse nėra. Svarbiausia,kad
naujai pertvarkė įstatus. Jis išlaikyti lietuviškas tradicijas ir
rarchijai.
Ko
Lietuva
nepajėgė
Nuo pat vaikystės dienų, kai (Vaižganto Raštai, 1.1, psl. 142).
įsteigė Svč. Mergelės Nekalto kultūrą. PLJS sudaro jaunimas atstovams 1,050 dol., o daly parodyta gera valia ir domėji
Tokia lietuvio vyskupo krikš padaryti, būdama laisva ir ga
Jurgis pradėjo iš Lūginės kaimo
Prasidėjimo seserų vienuoliją ir tarp 18 ir 35 metų amžiaus iš 18 viams 1,300 dol. Šion kainon masis giesmėmis. Komisijos pir
kasdien lankyti Marijampolės čioniška dvasia nepatiko tiems, linga, ji pasiekė, būdama silpna,
įeina 200 dol. registracijos mininkas visiems konkurso da
atnaujino marijonų kongre kraštų plačiame pasaulyje.
i t ! mokyklą, jo širdį užvaldė tiesos
kurie laukė Vilniuje vyskupo nuteriota ir daug iškentėjusi. Ji
mokestis. Jei 200 dol. regist lyviams įteikė padėkos rastus,
gaciją.
Įskaitant
ir
Lenkijoje
Kongrese
dalyvauja
nariai
ir
į troškimas. Paskui jo visą gy- politiko, besirūpinančio visų atgavo bažnytinę ir krikščioniš
racijos atsiusite iki š.m. vasario kviesdamas neapsiriboti kon
vienuolijas,
Palaimintasis
Jur
dalyviai.
Atstovai
dalyvauja
! venimą nušvietė ir įprasmino pirma lenkiškosios karalystės kos kultūros laisvę. Bažnytinė
gis Matulaitis penkiolikai vie studijų dienose, kuriose aptaria 16 d., kaina bus sumažinta 200 kursu, bet pagiedoti ir per
provincija
yra
tolygi
visos
tau
Kristaus Evangelija taip, kad atkūrimu. Sulenkėjusiems lietu
nuolijų pertvarkė ar visai nau jaunimo veiklą, problemas ir dol. Šion kainon įskaitoma parapijose aukojamas šv. Mi
Kristus jam buvo tiesa, kelias ir viams ir lenkams šovinistams tos nepriklausomybei, atseit, ji
jai parašė įstatus.
rūpesčius. Dalyviai taip pat nakvynė, maistas, transportas šias.
yra
nepriklausoma
nuo
kitų
jis liko kaltas dėl to, kad jis buvo
i gyvenimas.
Turėdamas
krikščionišką
kviečiami dalyvauti studijų tarp miestų ir bilietai į visus
tautų
arkivyskupijos.
Mūsų
tau
BŽ, 1996.12.16
i Savo gražiausius gyvenimo lietuvis ir kad, trokšdamas iš tos atveju, Lietuvos Bažnyčia įžvalgumą ir gyvenimo paju dienose, bet tomis dienomis kongreso renginius.
metus, būdamas Bažnyčios tikimai sekti Kristų, visiems ly yra nepriklausoma nuo Len timą, jis jau tada buvo pagal jiems taip pat bus ir kitokie
Atsiųskite 200 dol. iki i.m.
ŠVIESOS DIENA
tarnybje, atidavė savajai tautai. giai tarnavo. Dabar jau is kijos kokios nors arkivyskupi Antrojo Vatikano Bažnyčios užsiėmimai.
vasario 16 d. ir užsitikrinkit sau
torinėje
perspektyvoje
matome,
KRETINGOJE
Per septynerius metus, būda
LX PLJK vyks JAV rytiniame vietą visuose kongreso ren
jos. Ji yra priklausoma tik Po suvažiavimo mintį bažnytinis
kad
Palaimintasis
Jurgis
Matu
mas Vilniaus Vyskupu, jis taisė
piežiui. Dabar mūsų vyskupai žmogus, kuris žadino mūsų tau pakraštyje nuo liepos 17 iki 27 giniuose.
Gruodžio 13 dieną Kretingoje
Lietuvai per šimtmečius pada laitis turėjo daug iškentėti per duoda pranešimus apie Lietuvos toje Kristaus dvasią, davė d. Kongresas prasidės Va
Iki pasimatymo kongrese!
paminėta
šv. Liucijos diena.
rytas skriaudas. Tėvynei atga sekiojimų ir šmeižtų dėl to, kad Bažnyčios pdėtį. Jie jau dabar įkvėpimą
krikščioniškam šingtone iškilmingu atidarymo IX Pasaulio lietuvių jaunimo
vus laisvę, jis Vilniaus vysku jis buvo Bažnyčios ištikimas Vatikane nesakys, kad lietuvių veikimui ir krikščioniškai pokyliu. Vašingtone lankysime kongreso ruošos komitetas Vakare kultūros rūmų darbuo
tojai pakvietė į Astos Timukaipijos tikintiesiems parodė, jog ganytojas ir siekė viską atnau tauta yra pagoniška tauta.
kultūrai. Jis visur apie save muziejus ir JAV sostinės
jinti
pagal
Kristaus
dvasią.
tės vadovaujamo Šv. Antano re
visi prieš Dievą yra lygūs ir visi
Jei klausime, kodėl mes šian steigė įtakingų žmonių bū istorines vietas. Iš ten ke
Kentėjimai
subrandino
jo
asme
ligijos studijų instituto choro
turi lygias teises Dievą garbinti
PLJK ATSTOVAI
dien minime Palaimintojo Jur relius, organizavo socialinį liausime į New Yorką, kur
nybę,
o
heroiška
meilė
savo
ar
koncertą bei žvakidžių parodą.
Bavąja kalba. Lietuvos krikšty
gio Matulaičio mirties sukaktį, krikščionišką veikimą, rikiavo eisime į teatrą, plauksime laivu
timui,
neieškant
kas
draugas
ir
tojai per 500 metų iš aukšto žiū
Š.m. liepos 17-27 d. vyks jau Mažoji kultūros rūmų salė, ku
tai mes, savo žvilgsnį kreipdami Bažnyčiai darbininkus skelbti aplink Manhatan salą, aplan
rėjo į Lietuvos liaudį. Vadino ją kas priešas, atvedė prie paties ne į mirtį, bet į jo gyvenimą, at Evangeliją ir liudyti visu savo kysime įdomesnius rajonus. devintas Pasaulio lietuvių jau rios fojė puošė meniškų žvaki
džių ekspozicija, vos sutalpino
pagoniška tauta ir tramdė jos Kristaus palaiminimo: „Pa sakome, — dėl to, kad jis per vi- gyvenimu Jėzų Kristų.
Paskui keliausime į stovyklą nimo kongresas (PLJK).
laiminti jūs, kai dėl manęs
kalbą. Vyskupas Jurgis Matu
Oficialiai PLJK yra sąjungos kelis šimtus žmonių, tarp kurių
Mes šiandien minime Palai Cape Code, kur kongresantai
buvo daug jaunimo. Per koncer
mintojo Jurgio Matulaičio 70 turės progą atsigauti Atlanto aukščiausias organas, nusta
tą choras atliko J.S. Bacho, J.
metų mirties sukaktį, kad po jo pajūryje. Po stovyklos trauk tantis sąjungos veiklos kryptį ir
Busto, G. O. Piton kūrinius, dai
mirties jo darbai nėra mirę. sime į istorinį Bostoną, kur renkantis naują PLJS valdybą.
ną „Gėlių kalbėjimas" (žodž. J.
Todėl Popiežius 1987 m. birželio kongresas baigsis uždarymo Ši kongreso dalis dažniausiai
vyksta PLJK studijų- dienų Meko, muz. L. Vilkončiaus) bei
28 d. suteikė jam Bažnyčios pokyliu.
kitas garsių ir nelabai garsių
altorių garbę — paskelbė jį pa
„Lietuviška prigimtis atidaro metu. Jame dalyvauja 120 at
kompozitorių giesmes ir dainas.
laimintuoju. Tokios iškilmės, pasaulio duris" — tai IX PLJK stovai iš 14 kraštų.
BŽ, Nr. 24
Atstovas yra asmuo, išrinktas
kokia buvo tą dieną Sv. Petro šūkis. Būdami išeivijos lietu
bazilikoje, savo istorijoje mūsų viai, per lietuviškas pažintis,
tauta dar neturėjo, šiemet su kultūrą ir auklėjimą turime
eina jau dešimt metų, kai Arki begalinių galimybių — sociali
vyskupas Jurgis Matulaitis nių, politinių ir profesinių. Per
buvo paskelbtas Palaimintuoju. šį kongresą norime supažindinti
Tą dieną mes kalbėjome, kad po pasaulio lietuvių jaunimą su
dešimt metų jis bus paskelbtas lietuviškomis profesinėmis,
šventuoju. Bet tie metai praėjo socialinėmis ir politinėmis or
tyliai ir greitai. Lietuvoje ir mes ganizacijomis.
čia išeivijoje laukiame ir
Kongresą sudaro ne vien įvy
prašome Dievo, kad Jo Bažny kiai, kuriuos planuojame, mies
čioje Palaimintasis Jurgis būtų tai, kuriuos lankome. Kongresą
paskelbtas šventuoju.
sudaro žmones, kurie dalyvauja.
Pagal Bažnyčios tradiciją dar Kongreso metu turite progą
anksčiau kaip Viduramžių susipažinti su jaunimu iš viso
laikotarpis reikalaujama ypa pasaulio. Progą užmegzti drau
tingo ženklo iš paties Dievo — gystes ir ryšius visam gyve
ypatingo stebuklo, šių laikų nimui. Progą sužinoti, ką
teologai yra labai priešingi tam lietuviai veikia kituose kraš
reikalui. Pagal jų supratimą yra tuose ir kaip jie išlaiko
tai Dievo gundymas. Mūsų lietuvybę.
Palaimintojo Jurgio atveju, yra
Siūlome pasikalbėti su anks
gan daug ypatingų pagijimų, tyvesnių kongresų dalyviais. Jie
kuriuos žmonės vadina stebuk mielai papasakos apie savo
lais. Bet ir be stebuklų popie reikšmingus ir įdomius nuo
žius gali paskelbti palaimintąjį tykius. Sužinokite, ar jums
šventuoju. Popiežius Jonas geriau dalyvauti atstovu, ar
Paulius II yra mūsų tautai la dalyviu. Kviečiame mums pa
bai palankus. Jis pirmas toks skambinti arba parašyti, išdės
popiežius, kuris aplankė
Lietuvą. Mes tikime, kad jis ir
paskelbs palaimintąjį Jurgį Ma
suvalkietis, Lietuvos šventasis.
tulaitį šventuoju. To visa tauta
Tai štai ko mes laukiame po
laukia. Palaimintasis Jurgis
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Arkivysk Jurgio Matulaičio laidotuves 1929 m sausio 27 d , kuriom dalyvavo ir tuometinis
Dalyvaukite IX Pasaulio jaunimo kongrese!
būtu pirmas tikras lietuvis
mirties.
„Draugo" redaktorius I^eonardas Šimutis
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio mėn. 25 d.

PALAIMINTOJO JURGIO
MATULAIČIO 70 METŲ
MIRTIES SUKAKTĮ MININT

Mūsų

šeimose

APIE VIDĄ IR RYTĮ

l i e t u v i ų pėdsakai pasaulyje

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. sausio men. 25 d

ARGENTINA:
Ereto "Užmirštieji baltai", okupacijos metų įspaustų jpro
ZEFERINAS
Račkauskai
matė,
kaip
„Lunar
Vida yra Edvardo ir Anelės
vysk. P. Brizgio "Las condi čių, atstatyti demokratiją ir
JUKNEVIČIUS
Pocių duktė. Baigusi Maria Cabaret" vaidino šią pjesę. Ji
ciones de la Iglesia bajo la socialinę lygybę. Prireiks daug
aukštesniąją mokyklą ir Loyo gavo autoriaus sutikimą statyti
ocupacion sovietica" ("Bažny drausmės, vienybės, susiklausy
pjesę
Mažajame
teatre
ir
išvertė
la universitetą Čikagoje. Ji taip
čio8 padėtis sovietų okupacijos mo ir meilės savo žemei, tautai
— Kaip atsirado prieško- metais"). Išverčiau Nijolės ir artimui. Tikrajai Lietuvos
pat baigė lietuvišką Kristijono „Liūdną baladę...".
Pasak aktoriaus Ryčio Rač munistinis centras?
Donelaičio pradžios mokyklą ir
Sadūnaitės prisiminimus, lat laisvei ir gerovei reikės daug
— Anksčiau Argentinoje susi višką "Noticiero de los Paisęs kam patikrinti ir pakeisti įsiti
Čikagos aukštesniąją lit. kausko, šis projektas yra labai
mokyklą Jaunimo centre. Buvo įdomus: amerikiečio pjesę pasta darė prieškomunistiniai sambū Balticos" ("Baltijos kraštų kinimus, partinius principus ir
Kernavės tunto skautė. Dabar tė norvegas Ingve Sundvoras, riai, organizavę įvairias paskai žinynas") ir kelias latviškas išlyginti kitus skirtumus.
su vyru Ryčiu Račkausku ir Maskvos GITIS'o diplomantas; tas ir kitus renginius. Kadangi brošūras.
Linkiu, kad visi Lietuvoje gydviem vaikučiais gyvena vaidina lietuviai aktoriai, gro vietiniai argentiniečiai dau
— Ką šiuo metu veikiate? venantys lietuviai atsidėję
Kaune. Amerikoje gyvena jos ja populiarioji grupė „Airija", giausia siekė asmeniškos nau
— Dėl sumenkėjusios savo ir dirbtų ir aukotųsi krašto labui
tėvai, broliai — dr. Edvardas šoka buvusi „Auros" šokėja. dos, su advokatu Juan Manuel žmonos sveikatos, penkti metai ir ateičiai ir kad rastų laiko
D.D.S. ir Ričardas Pocius ir Rytis pasidžiaugė, kad su .Airi Saaveduz sukūrėme Centro An aktyvioje veikloje nedalyvauju. pastiprinti išblėsusį mūsų, už
sesuo Mary Ellen Pociūtė-Mar- jos" muzikantais susitarė iš kar ticomunista Democratico Ar Retkarčiais dar verčiu ispanų sienio lietuvių, patriotiškumą,
to, nors prieš tai buvo bandyta gentina (Prieškomunistinį kalbon "kronikas", išverčiu i tą mūsų prabočių milžinkapiuo
tis.
Vida Račkauskienė po prem kalbėtis su kitomis grupėmis. Argentinos demokratinį centrą lietuvių kalbą susivienijimo se teberusenančią baltų aukuro
jeros Kauno mažajame teatre „Airija" per savaitę sukūrė — CADA), į kurio darbą įtrau draugijos parašytą istorijos žariją. Parašykite mums nors
prasitarė, kad buvo labai muziką dainoms, kurias jie kėme rimtus ir įtakingus argen- pluoštą. Kartas nuo karto su- laišką, atsiųskite lietuvišką
tiniečius, gebančius ginti Balti raizgau vieną kitą straipsnelį knygą, žurnalą ar laikraštį, bet
patenkinta, galėdama dirbti patys atlieka, — sakė Rytis.
jos
valstybių reikalus. Tokių apie Argentinos lietuvių veiklą nelaukite iš mūsų didžių sumų,
Pjesės vertėja labai norėjo
kartu su vyru. Rytis Rač
įtakingų
asmenų dėka per Ar "Tėviškės žiburiams". Mėgstu ypač iš Pietų Amerikos lietui įų,
kauskas yra šio teatro aktorius. pakviesti į Lietuvą autorių, kad
gentinos
Kongresą
pasisekė at pavaiktštinėti panamėje po kurių didžiuma gyvena gana
Vida — S. Turner pjesės jis pamatytų naująjį pastatymą.
naujinti
diplomatinius
ryšius, sodelį, kurį sykiais patvarko kukliai ir paprastai. Turtingųjų.
Siturner
negalėjo
atvykti,
bet
„Liūdna baladė apie Johnny
Reb ir jo gražiąją žmoną gal jį pavyks pakviesti arti kurie dėl sovietų spaudimo buvo anūkai, pakalbu telefonu ar žinote, mes turime labai ne
nutraukti, su Pabaltijo tautų priimu kokį svečią.
daug. Prisiminkite, kad .įums
Ceciliją" vertėja ir projekto miausiu metu.
Vida atvažiavo j Lietuvą prieš (PET) dar tebedirbančiais dip
vadybininkė.
— J ū s ų žodis užsienio ir reikia, itin reikia Jūsų dvasinės
Pernai Čikagoje Vida ir Rytis septynerius metus. Ji labai lomatais.
Lietuvoje
g y v e n a n t i e m s paramos, kuri tūkstanteriopai
bus vertingesnė negu nuo mūsų
Amerikoje įsikūrė devynių lietuviams?
norėjo pamatyti savo tėvų šalį.
burnos
ar nuo anūkų pasaugo
pavergtųjų
Europos
kraštų
Vida
vienintelė
iš
Pocių
vaikų
— Užsieniečiams lietuviams
Vestuviniam pulkui kelis kar
tas
vienas
kitas doleris.
Asamblėja,
kurios
skyrius
puoselėjo
lietuvybę.
Baigusi
norėčiau
palinkėti,
kad,
atgavus
tus ratu apėjus mene, jaunuo
keleris
metus
veikė
Argentino
Loyola
universitete
anglų
nepriklausomybę,
nenuleistų
sius su duona, druska ir vyno
Vos tik susikūrusioje laisvojo
taurėmis pasitiko jaunavedžių literatūrą, ji pasakė savo tė je. Kai Lietuvos atstovas rankų, o toliau stengtųsi išlai je Lietuvoje buvo įkurta Draugi
vams, kad vyksta į Lietuvą išsikėlė į JAV Šiaurę, man kyti lietuvybę išeivijoje, kur jau
tėvai.
ja užsienio lietuviams remti
Jauniesiems ir jų palydovams pasižvalgyti. Mamai prižadėjo, prisiėjo tame skyriuje sekreto auga trečioji ketvirtoji karta, (DULR), kuri ypač daug dėme
Lina ir Arūnas Buntinai
susėdus, visus pasveikino jauno kad neištekės už lietuvio, nors riauti ir būti pirmininku. PET mokosi, kuria šeimas. Dažnas jų sio skyrė Pietų Amerikos lietu
sios tėvelis Adomas Didžbalis, tą kartą mama pasakė dukrai, Asamblėjos Argentinos skyrius jau mažai arba visai nekalba viams. Deja, tos draugijos veikla
dėkodamas už atsilankymą, kad sunku numatyti likimo surengė namaža viešų demon gimtąja tėvų kalba. Daugelis antrojo pasaulinio karo metais
stracijų ir vienais metais miglotai težino apie Lietuvą, jos
ypač dvasininkams už įspū vingius.
ir ypač už geležinės uždangos
išsirūpino specialų PET savai istoriją, papročius, tradicijas.
,
,Aš
tikrai
į
Lietuvą
atvykau
dingas sutuoktuvių apeigas ir
nutrūko. Ar negalėtų dabartinė
Per 50 okupacijos metų, ypač je Lietuvoje vėlei atsirasti pa
jaunojo tėvams už pastangas savo noru ir tėvai labai apsi tės paskelbimo nuosprendį ir
oficialų leidimą vaikštynėms. Argentinoje, buvo labai sunku
naši draugija, kad pakurstytų
Lina ir Arūnas gimė ir augo paduoti viens kitam ranką ir ruošiant vaišes. Pristatė savo džiaugė tokiu mano pasi
— Kokias paskaitas esate išlaikyti jaunimo lietuvišką jau beblėstančią mūsų lietuvis
Čikagoje. Gyvendami Marąuet- žengti į ateitį kartu, naujos šeimos narius, pasidžiaugė rinkimu", — sakė Vida. Ji
te Parke, tautiškai susipra lietuviškos šeimos kūrimo dukra Lina ir Arūnu, suku vienintelė iš savo šeimos „įsi skaitės, kokius straipsnius, dvasią. Dabar jau galime pasi kūmo ir tautinio mūsų dvasin
brošiūras esate vertęs ar kviesti talkos iš Lietuvos an gumo ugnį.
riančius gražią šeimą, linkėjo brovė" į lietuvių gyvenimą.
tusiose ir visuomeniškai veik keliu.
redagavęs?
Atvykau
į
Lietuvą
1989
samblių, sporto komandų, mo
liose šeimose, lankė mokyklas,
1996 m. lapkričio 23 d., 4 vai. jiems laimingos ateities. Jau
— Kuo nuoširdžiausiai re
— Parašiau kelias ispaniškas kytojų, kad pamokytų mus
metais.
Tai,
kas
vyko
tuo
metu
šoko tautinius šokius, dalyvavo p.p. Buntinų ir Didžbalių šeimų nojo tėvelis Ramūnas Buntinas
d
a
k c i j o s ir s a v o v a r d u
organizuotoje jaunimo veikloje nariai, artimieji ir draugai, padėkojo visiems už atsilan šalyje, niekad neišdils iš at brošiūras, bet daugiausia reda kalbos, tautinių šokių, dainų, dėkojam Zeferinui Juknevi
ir ruošėsi profesiniam gyveni pripildė erdvią Palaiminto Jur kymą, o Linai ir Arūnui palin minties. Šie įvykiai padėjo dar gavau viešus pareiškimus, spaus kurios pažadintų ne tik jauni čiui už nuostabiai taiklius ir
genaus suprasti Lietuvą. Norė dintus vietiniuose laikraščiuose, mo, bet ir subrendusių apiblėsumui.
gio Matulaičio misijos koplyčią kėjo gyventi meilėje ir kurti
josi kuo daugiau prisidėti prie ar skelbtus per radiją. Paskaitų sią lietuviškumo ugnelę. Dabar paprastus, iš širdies plau
šeimą
lietuviškoje
dvasioje.
Lina, trečioji duktė Adomo ir Lemont, IL, buvo liudininkais
skaityti kviesdavosi lietuviai, sprendžiasi užsienyje likusių lie kiančius žodžius, kurie, tiki
Pokylio vedėjas anglų kalba šalies atgimimo".
Reginos Didžbalių šeimoje, augo Linos ir Arūno iškilmingos
Vida dėstė Vytauto Didžiojo taip pat ir argentiniečiai ko tuvių lemtis. Kas nepraradęs mės, pasieks visur pasaulyje
kreipėsi į jaunuosius išdės
tarp dviejų sesučių ir jaunesnio priesaikos.
universitete
angių kalbą. „Kai kiuose nors susitikimuose, kole- lietuviškumo, ar jie stiprins jį ar išsiblaškiusius ir Lietuvoje
Graži buvo vestuvinio pulko tydamas jiems laimingo vedy
brolio, lankė Švč. M. M. Gimimo
susipažinau su Ryčiu, man buvo gijose, Žmogaus teisių gynimo j , vįatfįaj atsisakys? Žinau, at- gyvenančius lietuvius.
parapijos mokyklą, vėliau Ma procesija, jaudinančiai sen binio gyvenimo taisykles. Po to
svarbus literatūrinis darbas, o savaičių proga, pavyzdžiui, sirado nemaža kliūčių, trukdan
Kalbėjosi
ria aukšt. mokyklą, priklausė timentalus abiejų nuotakos tėvų supažindino su jaunosios
jis
norėjo vaidinti", — pripažino sovietologijos katedros ati čių atvirai ir drąsiai atsisakyti
kun.
K.J.
Ambrasas
mamyte
Regina
Didžbaliene,
jos
palydėjimas
iki
altoriaus.
Švč. M. M. Gimimo katalikiškai
jidaryme katalikų universi
Gerai suplanuotos ekumeninės močiutėmis — Albina Savic
parapijai.
tete, La Platos un-te socio
Vida
ir
Rytis,
sukūrę
šeimą,
Arūnas, vyresnysis sūnus apeigos buvo iškilmingos, atski kiene ir Ona Didžbaliene, krikš
logijos studentams ir kitur.
dvejus
metus
gyveno
vienkie
trijų vaikų Ramūno ir Lilijos ras jų dalis atliekant kun. An to motina Jūra Orellian ir jos
Redagavau prof. K. Mačernio
myje, kurį patys nusipirko. Ši
vyru
Jack.
Pristatė
jaunojo
Buntinų šeimoje, mokėsi ir tanui Saulaičiui, SJ ir ev. liute
knygą "EI Hombre, un enigromantika truko neilgai, nes
mamyte
Liliją
Buntiniene,
mo
baigė vietines viešąsias mo ronų vyskupui Hansui Dumma?" ("Žmogus mįslė"),. prof.
kai
gimė
Simona,
Vidai
buvo
kyklas, veikliai reiškėsi lietuvių piui. Apeigų metu romantiškai čiute Bronę Srugienę, tetą
sunku
gyventi
be
patogumų.
ev. liuteronų „Tėviškės" parapi skambėjo smuikininkės Lindos Kariną Srugyte ir dėde dr.
„Ten buvo tik šulinys, —
Veleckytės „Ensemble Lyri- Martyną Buntiną.
Rytis pripažino, kad nepavyks
joje.
Jaunuosius žodžiu sveikino P^akojo ji — Žiemą vargino prikalbinti žmonos vaidinti
Abu — Arūnas ir Lina lankė que" styginio trio atliekami
nepravažiuojami keliai. Palikę scenoje. Aktore ji netaps, nors
ir baigė Kristijono Donelaičio klasikinės muzikos kūriniai, Linos krikšto mama Jūra Orel
savo
mašiną du kilometrus iki dvylika metų lankė baletą, grojo
pradine ir aukšt. mokyklas, o muz. Ričardo Šoko vargonų lian. Raštu ir telegramomis
autobusų
stotelės ėjome pės pianinu. Ryšiai su menu baigėsi
Lina dvejetą metų studijavo ir muzika ir Aldonos Buntinaitės gauti sveikinimai iš Kanados,
čiomis".
tada, kai ji įstojo į Loyola
Pedagoginiame lituanistikos solo giedojimas. Šv. Rašto skai įvairių JAV vietovių, Lietuvos
Paskui Vida ir Rytis išvyko į universitetą.
institute. Abu skautavo: Lina tinius skaitė Jonas Savickas ir ir Turkijos. Nuotaikingai buvo
Čikagą. Ten gyveno trejus
Vida, pradėjusi versti pjeses j
„Kernavės" tunto vyr. skautė, Linas Buntinas. Mišių auko pristatyti pabroliai ir pamergės,
metus. Pašnekovės nuomone,
papasakota
jaunųjų
draugystė.
jimui
aukas
nešė
Jūra
ir
Jack
lietuvių kalbą, atrado save. Ši
studijuoti pradėjusi įsijungė į
Arūnas Buntinas savo ir Li į Lietuvą jie sugrįžo tik dėl jauna pora pasiūlė Mažajam
Akademinį Skautų sambūrį Orillion. Įspūdingai skambėjo
teatro.
teatrui du naujus veikalus.
(vienerius metus buvo valdy jaunavedžių malda ir visų daly nos vardu padėkojo visiems už
Jos vyras yra aktorius ir jam
Nijolė Storyk
boje). Arūnas iš vaikystės domė vių giedama „Parveski, Viešpa dalyvavimą jų šventėje, išreiškė
Simona ir Dovydas Račkauskai.
labai svarbu dirbti teatre.
padėką abiejų tėveliams.
jęsis aviacija, buvo uolus oro tie".
Vyr. pabroliui Kęstui Juod Sugrįžo ir dėl vaikų (Račskautas, o vėliau pareigingas
Po apeigų iškilmingą vestu
valiui
pasiūlius, buvo pakeltos kauskai augina Simoną ir
pasididžiuotinos „Miško brolių" vinio pulko išėjimą lydėjo Menšampano
taurės ir nuskambėjo mažąjį Dovydą), kad jie išmoktų
draugovės narys.
delseno „Vestuvių maršo" iš
„Ilgiausių
metų" linkėjimai, kalbėti lietuviškai,
Studijas universitetuose pra „Vasaros nakties sapno" muzi
jauniesiems.
° ' u o m e * u Vida dirba vertėja.
dėjus neliko daug laiko organi kos garsai. Vestuvinį pulką
Vysk. H. Dumpiui sukalbėjus &» ****** J«» n *ra sunkus, bet
zacinei veiklai. Lina įniko į sudarė: jaunieji Arūnas ir Lina
n
to
farmacijos studijas, kurias po Buntinai vyr. pamergė Vida maldą visi vaišinosi puikia « ks įdomus kaip teatre,
Ko labiausiai amerikietė pasi
šešerių metų baigė farmacijos Markevičienė, pamergės Dana vakariene ir gardžiavosi lietuviškais
tortais.
genda
Uetuvoje? Jai dabar daug
Dapkienė,
Rasa
Buntinaitė,
daktarės laipsniu ir šiuo metu
Po vakarienes smagi orkestro lengviau tvarkytis namuose,
dirba vyriausia farmaceute Kelly Deyo, Andrea KleinaiOsco firmos vaistinėje. Arūnas, tytė, Jūra Nakuto; pabroliai: muzika kvietė šokti. Tautiniais nes iš tėvų gavo dovanų skal
studijuodamas universitete, vyriausias — Kęstas Juodvalis, drabužiais pasipuošė* jaunimas bimo masiną. Namų ūkio dar
priklausė JAV kariuomenės re Linas Buntinas, Gordon Har- pašoko vestuvinį šokt rezginėlę, bus jie dalijasi abu. Vaikus
zervui. Po dviejų metų nutrau ris, Mike McEvoy, Adomast kurios viduryje grakščiai sukosi prižiūri tas, kuris tuo metu turi
kęs studijas įsijungė į JAV ka Didžbalis, Erikas Naujokas; Arūnas ir Lina, o jauniesiems daugiau laisvo laiko. Rytis dve
riuomene ir trejetą su puse gėlių nešėjos — Lauren Froelkh, pradėjus valsą, netrukus salėje jus metus bandė būti vegetaru,
metų praleido spec. parašiu Kimberly Kleinaitytė, žiedų muzikos taktan sukosi ir dau kaip ir jo žmona, bet jam greitai
guma dalyvių. Nuotaika buvo nusibodo. Vida dėl tokio vyro
tininkų dalinyje. Karine tar nešėjas — Jonukas Savickas.
nybą baigės kapitono laipsniu
Vestuvinis pokylis vyko Wil- pakili ir svečiai neskubėjo skirs apsisprendimo nesijaudina. Vai
Illinois universitete Čikagoje low Springs, IL, į pilaite pana tytis į tamsią, lietingą rudens kams ji nesistengia įkyriai pirš
ti vegetarizmo, bet Simonai la
baigė teisės mokslus ir jau an šiame Royalty West pastate, naktį.
Jaunavedžiai povestuvinėn biau patinka daržovių patie
tri metai advdkato profesijoje kurio kuore, kitų vėliavų
dirba Cook County prokuroro viduryje, plevėsavo (jaunųjų kelionėn buvo išvykę į St. Mar kalai. „Lietuvoje labai trūksta
įstaigoje, nepilnamečių nusi parūpinta) lietuviška trispalvė, tin salą, Karibuose. Grįžę apsi žalių daržovių", — sakė V.
kaltėlių teisme.
o šviesos iškaba iš tolo skelbė gyveno savo namuose Willow Račkauskienė.
Labiausiai Vidai ir Ryčiui pa
Vieną pavasarį Linos ir Arūno taisyklingai lietuviškai „Svei Springs, IL ir grįžo į savo profe
tinka
sėdėti dviese, gerti kavą
sines
pareigas.
iauno gyvenimo keliai pasuko kiname Liną ir Arūną".
ir
kalbėti
iki išnaktų. „Mums
Jauniesiems
Linai
ir
Arūnui
6:30 v.v. pokylio vedėjui And
ta pačia linkme, jiems netikėtai
niekada
netrūksta
temų disku
linkime
laimingo
gyvenimo
riui Dapkui pranešus vestuvi
susitikus Morton Auditorijoje
sijoms,
sakė
Vida.
- Daug
ninkų atvykimą, juos mariu su tęsiant vertingas lietuviškos
per pertrauką ten vykusio Lie
skaitome,
stebime,
kas
vyksta
tiko Sauliaus Gylio vadovauja šeimos tradicijas ir vėl stipriau
tuvių Operos pastatymo. Atsi
Vidos ir Ryčio Račkauskų vaikučių krikštynos Švč M Marijos Gimimo parapijoje. Čika
pasaulyje
ir
kaip
tai
keičia
mas „Žiburio" orkestras ir į įsijungiant į lietuviškąją veiklą.
naujino pažintis ir užsimezgė
goję, jiems lankantis Amerikoje 1995 m. Pirmoji iš kaires (su Dovydu) Vida Račkauskiem
mūsų
gyvenimą".
Ir. Regione
taktą plojantys arti 350 svečių
nuoširdi draugystė, paskatinusi
krikšto mama buvo Vidos sesuo Mary Ellen Martis, o Rytis Račkauskas - pirmasis dešinoj

NAUJA LIETUVIŠKA
ŠEIMA
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KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE

(VI

350 N. Clark, Chicago, U 60610
TeL 312-644-7750

ĮBJ

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metu
patikimas patarnavimas

C L A S S I F I E D GUIDE
R E A L ESTATE

Savaitgali uždaryta

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

OREIT
PARDUODA

TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Putaalcj Rd.
TeL (773) 501-4111

- V t r a Ų A M U T 5 matai kai pristato Jutų giminėms tie auksfeauaios kokybės rūkytos mssos
produktus: 14A — 14 k * 388;
H A - u • * . mm i t * — i t
k»87ė.Utsek>tsfc»aft«*r«»

BALYS BUDRAITIS
Broker Assotiate
Patarnauja Naktų nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
pnemleeįluoee. Suinteresuoti
skambinkite

BUDRAIČIUI

4 % iki $ 2 , 0 0 0 — 3 % v i r i $ 2 , 0 0 0
$

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas į rankas
I i viso

$
Gavėjas

Siuntėjas

Raimundas Čepelė vaikučių „kaukių baliuje".

SIUNTINIO ISTORIJA
„Vakarų ekspreso" redakcijai
neįprastą siuntinio istoriją
papasakojo viena klaipėdietė.
Pasak moters, jai dukra iš
Amerikos Kalėdom suruošė
siuntinuką, kuriame buvo
kehos dėvėtos suknelės, palai
dines, nuotraukų albumas ir
kitos smulkmenos. Atėjusi į
pastą pasiimti siuntinio,
moteris sužinojo, kad turi už
siuntinį sumokėti 596 litus.
Moters teigimu, siuntinys
daugių daugiausia vertas 120
litų.
Kodėl už tokį paprastą siun
tinuką moteris turi mokėti di
džiulius pinigus? Pasirodo, keli
siuntiniai, siųsti jai dukters iš
Čikagos, visai dingo. Todėl,
pasak moters, dukrai trūko
kantrybė ir pastarąjį siun
tinuką ji nutarė apdrausti.
Siuntinį dukra įvertino 600
dolerių — kad būtų rami, jog
pastarajam dingus, pinigai bus
grąžinti.
Muitus siuntiniams nustato
prie Lietuvos pašto Vilniuje
įkurtas muitinės skyrius. Nuo
liepos 1 d. Lietuvoje įsigaliojo
vyriausybės nutarimas, kuria
me teigiama, kad piliečiai, gavę
siuntinį, sveriantį iki 31 kg ir
įvertintą ne daugiau 400 litų,
gali atsiimti neapmokestintą.
Jei siuntinys sveria daugiau nei
nustatyta riba ir kainuoja per
400 litų, jis apmokestinamas 10
proc. muito mokesčio nuo ben
dros siuntinio vertės plius 18
proc. pridėtinės vertės mokes
čio.
Jei klientas neapmoka pa
teiktos sąskaitos, siuntinys po
kurio laiko išsiunčiamas atgal
siuntėjui. Kol kas muitininkai
aiškinasi, verta ar neverta, ati
duoti moteriai tokį brangų siun
tinį, o klaipėdietė norėtu perspė
ti visus, laukiančius siuntinių:
„Praneškite savo užjūrio gimi
nėms, kad nedarytų tokių kvai
lysčių, kokią padarė mano
duktė — apdraudė siuntinį ketu
riskart didesne suma, nei jis
vertas Del tokio skrupulingu
mo giminėms Lietuvoje kyla
daug rūpesčių'*.
Straipsnyje pateikti skaičia
vimai prieštaringi: moteris
siuntini vertina 120 litu. t.y. 30
dolerių, o dukra jį apdraudė 600
doleriu, išeitų, kad ne 4, o 20
kartu daugiau, tačiau pats
faktas, siunčiantiems siuntinius
į Lietuva, vertas dėmesio.
ŽĄSYS LIETUVOS
NEIŠGELBĖS
Šio amžiaus pradžioje Lie
tuvoje gageno apie milijonas
žąsų. Sovietmečiu buvo likęs
tik vienas žąsų ūkis Buktos
paukštininkystės tarybiniame
ūkyje Marijampolės rajone.

Dabar ūkininkai ir kaimų gy
ventojai vėl pradeda auginti
žąsis. Neseniai apie 8,000 žąsų
turėjo Lietuvos ir Izraelio firma
„Mularda" Tauragės rajone,
tačiau dėl nemokšiško vadova
vimo, o gal ir per didelio sava
naudiškumo, įmonė prasiskoli
no bankui ir bankrutavo, — rašo
„Lietuvos aidas".
Dabar po kelis tūkst. žąsų
augina trys paukštynai. Tačiau,
dienraštis pastebi, kad be pa
ramos didesni žąsy nai sunkiai
išsilaiko. „Nors gėda prisi
pažinti, bet dabar žąsieną im
portuojame iš Vengrijos ir Len
kijos. Prieš kiek laiko Vilniaus
maisto produktų parduotuvės iš
Vengrijos įvežtą žąsieną parda
vinėjo po 15-16 litų už kg. Tokią
brangią žąsieną gali pirkti tik
didelius atlyginimus gaunantys
žmonės, o darbininkams ir pen
sininkams lieka tik pasižiūrėti
į gražiai apdorotą, riebią bei
nepriekaištingai įpakuotą
importinę prekę. O juk Lietuva
prieš karą garsėjo žąsimis ir
nemažai jų eksportuodavo į už
sienį", — rašo „Lietuvos aidas".
Varėnos akcinė bendrovė
„Merkys" iš ančių ir ypač žąsų
pūkų bei plunksnų gamina
striukes, apsiaustus, antklodes,
turinčius paklausą ir užsienyje.
Šios bendrovės žmonės su
nostalgija kalba apie prieškario
laikus, kai ūkininkai augindavo
ir parduodavo daug žąsų. Nuo
žąsų ir ančių skaičiaus priklau
so „Merkio" likimas. Savo
plunksnų ir pūkų gaminius
„Merkys" siunčia į Suomiją,
Belgiją, Olandiją.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Tel.

Tel.

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 FruMand Rd., Stoney Creek, OnL
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

ATLANTA

p«r ATLANTĄ

3314 VV. 63 S t

saugiai tiktai su

Tel. 773-776-8998

IMPORT-EXPORT, INC.

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti aatomobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Paruošiame iškviettaus Ir viios pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MCSŲ ADRESAI:
12301 New Av„ Suite D
2719 West 71 Street,
Lctnoat, IL 60439
Ckkoge, IL 60629
Tet 630-243-1688
Tek 773-434-2121
Fax 630-243-1678
F«c 773-434-9024
Skambinkite nemokamu tcl.l-883-775-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216481-0011
ROCHESTER 716-325-3888, rTTTSBURGH 412-381-8859
Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS. 444530

^BROADĮINC.

PAVASARIO
KAINOS
Ten Ir atgal

5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

TeL: 773-767-1828

PRIVAČIOS GITAROS PAMOKOS
jūsų namuose.
Visi, nuo 8 m. amžiaus, norintys
išmokti groti gitara, paskambinkite
773-2294836 Pamokos vyks jums
patogiu laiku viena karta per savaitę.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

Bclmont/Ccntral

5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSkte
3000 N . Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth

4801 VV. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$541
$581
$601
$478

| vieną puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$345
$392
$392
$345

A8TAT.MMCUNAS
REALTOR*
(708)423-8111
(708)233-3374
(312)707-8120
Namų (708) 423-0443

Havraii — nuostabi sala. Jei ruosutes
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale
Gediminas", kur jūsų laukia Ieva ir
pusryfiai Dėl informacijos skam
binkite: TeL l-SOft-328-tlM

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
pneinairtornts kainom*
Draudvrmgajarttuotat.

GEDIMINAS
773-•25-4131

SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:
PRANAS O. MEILĖ, CPA
4831 W. 95th f*.,
OekLaemJL
Sekmadieniais - Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: rastine 70t-424-4428
narnai 708 888 8347

1

KMIECIK REALTORS
7922 S. Meski Rd.
4345 S. Ardier Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900

FORRENT

Išnuomojamas kambarys
vienam asmeniui. „Security
deposit" $170 iš anksto.
Skambinti Virgnujai kasdien
iki 2 v.p.p. TeL 773-776-4636

• 8 Ir S. Troy prie parkolinuomojaaiss 3 kamb. butas su
šiluma; $380 į mėn. T o l .
1-708-787-122 J.

Išnuomojamas butas. Yra gal
imybė nuomotis atskirais
kambariais. Geras rajonas,
puiki susisiekimo vieta (neto
li "orange line").
Skambinti telef 773-284-1608

Išnuomodamas butas
71 Str. ir Mozart Ave.
2 mieg., apšildomas, antrame
aukšte. $400 į mėn. Teirautis
po 3 v.p.p. tel. 708-922-0403

Ir tvarkinėje
norėtų dalintis butu su kita mo
terim. Skambinti 9-10 v.v. Tol.
1-773-471-4082.

DaonaM Purto proga tavy* graly 2 mog*
*W*t «•*) bu* m e*e> OW umt mtm-

H E L P VVANTED
•
i i i l l l i l i l 111IH,.,
2 mieg. butas vyresnio amžiaus
žmonėms. Yra laJdytuvas, viryMa,
mobSU. Apyl. Kedzie ir MerajueOe Rd.
Te*.

MISCELLANEOUS
tonu bei saksofonu muzikna teorijos, džiazo improvizacijos pagrin
dų (lietuvių ir anglų kalbomis).
Tel. 7 7 1 J M 5 1 0

RIMAS L. STANKUS

Jei norite parduoti ąs pjrkti namus
kreipkitės į Danute. Mayer J professionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus įkainavimas
veltui.

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2345 W 68th Street
Tai.: 773-776-148*

PROPtRTieS SJOJO pagatoą
perkant namus, žemes ir verslą
TelJFsa: 1-808-330-5478

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

Belmont/Laramie

Dengiami stogai, katamas „skfng",
atsakam cemento, „ptumtang* bei
loti narnų remonto darbai.
„Ucenaed. ineured,

KRAUSTOTĖS | FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis INVESTMENT

AMERICA jy T *^Zs

NEVV OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.vvieftd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

REALTORS
(773)586-5959
(708)425-7161

• Perkant ar parduodant
• OreKM ir šakningas patarnavimas
• MLS kornpiutenuff FAX pagalba
• Nuosavybių j|kainavimas veltui
» Perkami k perduodame namus
• Apartmareja ir žema.
• Pensininkams nuolaida

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą.

Siunčiama suma

REAL E S T A T E

RE/MAX

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

to?

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

AUToteoanjo, NAMU, SVEIKATOS.
m GYVYBES DRAUONHAS.
Agentas Frank ZapoKs ir Ofl. Mgr. M M
S. Kana kata ietuvrtkai.
FRANKZAPOUS
320S*/j Wttt Mth
Tet (708) 4244884
(312) SS1-8SS4

J K S CONSTRUCTIOM
„Shmgle" stogai ir visu rūsių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaua ir kt. Turiu darbo
draudimą. Rtet.

ELEKTROO
rVEDtMAI—PATAISYMAI
Turiu CNcagoe miesto leidkrt*.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
Oerenruotai Ir eažiningei.
77a-77»-38i3
KLAUOUUS PUSepvrtS

Reikalinga vid. amžiaus
moteris prižiūrėti 1-1 / 2 m. ir
2 mėn. mergaites, gyventi
Barrington, IL, padėti namu
ruošoje ir maisto gaminime.
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys,
gera alga, kas antras savait
galis- laisvas.
Skambinti vakarais
Gintarui: 847-382-4850

•o Oyf^mOtmM

. Kambarys bus perupmtas Alga apie $370 į sav. Kreiptis: tel.
1-

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanųonėms ir namų mošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Emptoymtfit Agency

Tet.312-734-7900

MOVIMO
Hgameta profssionatus kraustymas
pneartamorne) kanoms.
Draudlmes garantuotas.

GEDIMINAS
773- 925-4331
STASYS CONSTRUCTrON
Staliaus darbai: rusiu, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidtngs",
„sofrtts". ,xJecks", „gutters",
plokšti ir „shmgle" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo
draudimą.
S. Benetis tel. 630-241-1912

IE8KO DARBO

Moteris ieško darbo.
Gali prižhafeėti vaikus, ligonius,
senelius ir gyventi kartu.
Tel.: 773-436-0143

Lietuvė pensininkė
(ieško darbo.
Skambinti tel.
773-254-3041

pasirašęs.
10. Ar apdrauda draudžia sa
JAV LB Kraite Valdyto*
vo daktarams viską atvirai aiš
kinti pacientams? California
Socialinių RuMurių Taryba
Medical Association teisinis
2711 VVast 7lst Street, Chicago, Illinois 60629
patarėjas sako, kad gal vienas
(312) 476-2665 • Fax (312) 4364609
iš penkių HMO's turi sutartyje
su daktarais potvarkį, drau
džiantį gydytojui sakyti ką nors
JŪSŲ SVEIKATA IR
neigiamo apie tą apdrauda.
Šitie HMO's įrodinėja, kad
HMO DRAUDIMAI
>.gag clauses" (negalima kalbė
Kas yra HMO draudimai? Pa dalykas, jei yra gera priežiūra ti), ragina daktarus aiškintis
žodžiui veržiant, tai sveikatos namie, pvz., prižiūrint paty įvairius rūpesčius ir neaišku
tvarkymo organizacija. Kylant rusiai gailestingai seselei. Bet mus su apdrauda, o ne su pa
medicinos patarnavimų kai kai kurios apdraudos už tai cientais. O kai kurie daktarai
noms, draudimai bando kon nemoka, o kai kuriose vietovėse sako, kad yra nutildomi, nesu
troliuoti ir taupyti sveikatos tokios į namus ateinančios sese tinka su HMO's sprendimu. Jie
patarnavimus tiek daktaru, tiek lės visai nėra.
negali atvirai apie tai kalbėti su
Pirmoji pagalba — „emergen- pacientu.
medicinos institurijų teikiamus.
HMO draudimai daro sutartį su cy room" apžiūrėjimas gali būti
11. Koks procentas daktarų
daktarais ir sveikatos instituci irgi problema, negaunant tinka per metus apleidžia tą HMO?
jomis, o apdraustasis turi tuose mos pagalbos, nes ER turi pagal Paprastai apie 4% vidurkis yra
rėmuose tilpti: jis gali gydytis įstatymus tik patikrinti ir normalu, kad daktarai apleidžia
tik su tais daktarais, kurie tam stabilizuoti jūsų ligą ir jūsų ap- įvairius apdraudų planus. Jei
draudimui priklauso ir būti gy drauda turi už tai mokėti. Tai jūsų daktarų procentas apleidomas tik tose ligoninėse, ku galioja ir kitoms apdraudoms, džiančių t* draudimą yra aukš
rioms HMO mokės. Paskutiniu ne tik HMO's.
tesnis negu keturi, tai prašykite
Psichinės sveikatos sutrikimų paaiškinti kodėl.
laiku pasirodo įvairių praneši
mų apie HMO's, kurie kelia atveju (mental health) pagalba
Prieš pasirašant sutartį su
irgi ribojama naujais būdais.
rūpesčių žmonėms.
HMO draudimais, žinokite at
Nors mes žinome, kad išlaiky Jei, pvz., esate depresijoje, ap sakymus į šiuos klausimus. Jei
ti gerą sveikatą ir gauti gerą draudė gali sakyti, jog jūsų neklausite — nežinosite. O
medicininį patarnavimą kai depresija nėra tokio laipsnio, sužinoti, ką jūsų planas drau
nuoja pinigų, bet ii įvairių kad reikėtų medicininės pagal džia ir ko nedraudžia, jau jums
negerų pagyrimų auga vartotojų bos. Arba jūsų apdrauda gali susirgus bus per vėlu. At
protestai dėl HMO's teikiamų sutikti mokėti už vaistus, bet ne minkite, kad sveikata yra di
medicininių paslaugu kokybės. už terapiją
džiausias jūsų turtas. Kartais
Vartotojams teikiamų patarna - 4. Jei susirgčiau kur nors iš apsimoka mokėti kelias dole
vimų stebėtojai, tos rūšies vykęs, ar mano apdrauda mokė riais brangiau už gerą draudimą
specialistai, sako, kad HMO's tų už gydymą? (If I get siek ir gauti gerą medicinine priežiū
gali būti puikūs, jei jus sunkiai away firom home will the plan rą bei patarnavimą, negu sutau
nesergate. Bet jei jūs sunkiai pay for my medical care?); pyti kelis dolerius, o susirgus
susergate ir reikią įvairių patar Beveik kiekviena apdrauda ap negauti tinkamo gydymo!
navimų, tada problemos prade draudžia „emergency" gydymą,
Naudotasi medžiaga iš „Chi
bet jei nėra „emergency" tai ap
da atsirasti.
cago Tribūne" (1996-11-8)
Čia keletą klausimų su pa draudos įvairuoja.
Aldona Smulkštienė
5. Ar turėsiu tą patį gydytoją
aiškinimais, kuriuos turėtumė
ir
te klausti, prieš pasirenkant kiekvieną kartą? (Will I see the
Birutė
Jasaitienė
šame
primary-care
doctor
every
HMO draudimą.
1. Ką siūlo draudimas dakta time)? Kai kurie centralizuoti
rams, jei jie sugeba sumažinti HMO's siunčia visada į tą pačią
ATSAKOMYBĖ TENKA
gydymo išlaidas? Apdraudėjai kliniką, bet galite kiekvieną
VISIEMS
moka įvairias premgas dakta kartą turėti skirtingą daktarą.
Gruodžio 13 dieną Pasvalyje
rams, jei jie sumažina gydymo Jei jums yra paskirtas vienas miesto savivaldybės kultūros ir
išlaidas. Pirmiausia — draudi daktaras, sužinokite, ar galite jį sporto skyrius surengė semina
mas moka daktarams vadinamą pakeisti, jei nesate juo patenkin rą tema dorinis ugdymas mo
„capitation" mokestį arba už ti, ir kaip tai galite padaryti? kykloje. Renginyje dalyvavo
6. Kaip ilgai reikės laukti,
„galvą" mokestį — t.y. gydyto
Panevėžio vyskupas J. Preikšas,
jas gauna už kiekvieną HMO kol galėsiu gauti pasimatymą Vilniaus Pedagoginio univer
narį ir tas mokestis nesikeičia, su savo daktaru?
siteto Tikybos katedros vedėja
Ilgas laukimas pamatyti dak
ar žmogus niekada neserga, ar
doc. A. Stasiulevičiūtė, Pane
tarą, sergant kartais gali būti
jis yra chroniškas ligonis.
vėžio vyskupijos Katechetikos
Teoriškai tai reiškia: gydymo problema. Paklauskite, ar galite centro vedėja Z. Tručionienė,
įstaiga turi pagrindo žiūrėti, jog pakalbėti su daktaru telefonu, miesto pedagogai.
visi HMO nariai būtų sveiki ir ar galite jį/ją pasiekti vakarais
Pasvalio švietimo ir sporto
liga nepasiektų tokio laipsnio, ir savaitgaliais?
skyriaus vedėjas R. Paškevičius
7. Kaip ilgai reikia laukti
kad gydymas brangiai kainuo
nerimavo dėl paauglių, jaunuo
tų. Bet praktiškai „capitation" specialisto apžiūrėjimo? Kartais lių moralės. Jo manymu, tiky
gali būti akstinu vengti bran gali tekti laukti ir labai ilgai, bos pamokos ne visada duoda
nes kai kurios HMO apdraudos,
gaus gydymo.
laukiamų vaisių. Pasvalio deka
2. Kokia yra procedūra, jei norėdamos taupyti, turi mažai nas mons. J. Balčiūnas kvietė
reikia padaryti tyrimus, kreip specialistų. The Center for visus prisiimti atsakomybę už
tis pas specialistus ar atsigulti Health Care Rights nori, kad jaunąją kartą. „Ar gali viena
valstijų valdžia nustatytų
į ligonine?
savaitinė pamoka išugdyti jau
Kad sukontroliuotų išlaidas, vienos dienos laukimo ribą, jei nuolių dorą, kai aplinka,
daug apdraudų, vadinamų reikalas yra skubus, ir dviejų visuomenės informavimo prie
„health plans', reikalauja, kad savaičių laukimą kitais atve monės, užpildydamos didesnę
jiems paskirtas gydytojas (pri- jais, išskyrus reguliarų patik jauno žmogaus gyvenimo dalį,
mary care doctor), duotų sutiki rinimą.
siūlo viliojančius, bet moralę
8. Ar reikia mokėti už recep žlugdančius dalykus", — klausė
mą — rekomenduotų pacientui
kreiptis į specialistą, ar daryti tinius vaistus, jei jų nėra vaistų susirinkimo dalyvių dekanas.
sąraše (formulary)? 96% HMO's Docentė Alma Stasiulevičiūtė
kokius testus.
Kai kurios apdraudos reika prašo daktarus prirašyti vais ragino neužmiršti tikybos mo
lauja, kad gydytojas susisiektų tus, naudojant formulary", t.y. kytojų, padrąsinti juos bei
su apdraudos centrine įstaiga, tokius vaistus, kuriuos ap įvertinti sunkų jų darbą Kalbė
prieš duodamas tokius sutiki drauda (HMO) gali gauti papi dama apie praktinius tikybos
mus (referate). Kitos apdraudos gintomis kainomis. Kartais tas mokymo aspektus, docentė iš
leidžia gydytojui daryti sprendi ,/ormulary" (vaistų sąrašas) yra skyrė tris elementus: tikėjimo
mą pačiam, bet gali atleisti tuos pateikiamas, kaip vadovas, bet pažinimą, vidinę tikėjimo būse
gydytojus, kurie nebando taupy dažnai yra apribojama: jei jūsų ną bei doro gyvenimo praktiką. .
ti. Daug apdraudų reikalauja, daktaras prirašo vaistus, kurių Vyskupas Juozas Preikšas dėko
kad gydytojai gautų sutikimą sąraše nėra, reikia už juos jo tikybos mokytojams už neša
(approval), prieš paguldant ligo užsimokėti, nebent apdrauda mą tikėjimo šviesą, o Pasvalio
sutinka pakeisti. Jei tai yra savivaldybės švietimo ir sporto
nį į ligonine.
3. Ką draudimo planas siūlo? daroma būsimos apdraudos, skyriaus darbuotojams — už rū
(What benefits does the plan of- pasiklauskite, ar vaistai, ku pestį. Z. Tručionienė kvietė
fer?) Ypač klauskite smulkme riuos jūs reguliariai naudojate, tikybos mokytojus dalyvauti
nų apie gimdymą, nelaimingus yra jų sąraše.
Kauno Tsrpdiecezinio Kateche
9. Kokia yra skundų procedū tikos centro organizuojamuose
atsitikimus (emergeny care) ir
psichoterapiją, nes šios sritys ra ir kiek ilgai užtrunka skun seminaruose, kelti savo kva
do sprendimas? Beveik visi ap lifikaciją.
turi daug problemų.
Daugelis apdraudų riboja lai draudėjai turi skundams pa
BŽ, Nr. 24
ką, kiek ilgai gimdyvė gali boti reikšti sistemą, dėl to pacientai
ligoninėje, nors nauji įstatymai gali apeliuoti prieš HMO spren
• Panevėžys. Gruodžio 14
nurodo, kad ji negali būti iš dimą, bet tos skundų sistemos, dieną Svč. Nekaltosios Mergelės
teista ii ligoninės priai 48 vai. paprastai, veikia labai lėtai. Marijos Tarnaičių vienuolyno
Atrodo, kad ir su tuo įstatymu 22-joee valstgoss jus galite savo koplyčioje buvo surengtos reko
yra problemų, nes apdraudos skundą pateikti per, .statė agen- lekcijos tikybos mokytojams,
sako, kad įstatymas veikia, tik cy". Jūs galite traukti į teismą, kurioms vadovavo tėvas Stanis
apsidraudusiam atnaujinus ap nebent jūsų apdrauda reikalau lovas Kasėnas.SJ. Tikybos mo
drauda. Pagal apdraudų specia ja sutikti au arbitražo derybo- kytojų dvasios tėvas mons. J.
listus, ankstyvas i i ligoninės mis (binding arbitrator), jei jus Juodelis pasidalijo kelionės po
išleidimas nebūtinai yra blogas tokia sutarti ra
Šventąją Žemę įspūdžiais.
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A.tA.
Miškininkas
ČESLOVAS SAKEVIČIUS
Gyveno Riverdale, IL.
Mirė 1997 m. sausio 23 d., sulaukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Lipniikių
kaime. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: žmona Elzbieta Sakevieienė, duktė Ilona,
žentas Bob Gronowski; sūnūs: Raimundas, marti Roselyn ir
jų vaikai — Samantha ir Nathan; broliai: kun. dr. Jonas Sakevičiuu, MIC, Juozas ir žmona Juzė, Gediminas, žmona Gražina
ir šeima; sesuo dr. Joana Danilevičienė su šeima; Lietuvoje
sūnėnai Jonas ir Juozas Plečkaičiai su šeimomis, dukerėcia
Zenina su šeima. Taip pat daug giminių JAV bėse. Kanado
je, Argentinoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.
Velionis pašarvotas sausio 25 d., šeštadieni nuo 4 iki 8 v. v
Thornridge Funeral Home laidojimo namuose, 15801 Cottage
Grove Ave., Dalton, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 27 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, broliai, sesuo ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Thomas Janusz. Tel. 708-841-2300.

A.tA.
WALTER E. PETRAUSKIS
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Chicagoje, Marauette Parko
apylinkėje.
Mirė 1997 m. sausio 24 d., 8:05 vai. ryto, sulaukęs 80 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Akvilina Macke, duktė Paulą; sūnūs:
Charles, marti Susan, Steve, marti Diana, James, marti Don
na; anūkai: Michael, Steven, Christian, Nicole, Daniel, Brittany ir Kristina; brolis Alezander Pratt su žmona Eatelle,
pusseserė Eleanor Kazak, svainis Charles D. Macke su žmona
Irene; daug dukterėčių ir sūnėnų
Velionis pašarvotas pirmadienį, sausio 27 d. nuo 2 iki 9
v.v. Modeli Funeral Home laidojimo namuose, 12641 W. 143
St., Lockport, IL.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 28 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į St. Bernard bažnyčią
Lockport, IL, kurioje bus aukojamos 10.30 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti American Heart Assoristion.
Nuoiirdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, anūkai, brolis ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel.
800-9947600.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m. sausio tnėn. 21
d , sulaukusi 76 m. amžiaus Manchester. Michigan mirė

A.tA.
ERNA GAELIAUSKIENĖ

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

Velionė buvo ilgametė Šv. Antano parapijos „Auksinio
Amžiaus" ratelio vadovė. Priklausė Šv. Antano bažnyčios
chorui.
Velionė buvo pašarvota RG & GR Harris laidotuvių
namuose, Livonia, MI. Laidojama šeštadienį, sausio mėn. 25
d. Po šv. Mišių 12 vai. St. Mary's bažnyčioje, Manchester,
Michigan, velionė bus nulydėta į St. Mary's kapines.
Giliame liūdesyje liko: vyras Stasys, dukros seselė
Michelle, Rita Sakaab, Regina Goebel, Liucija Cesonis, sūnūs
Stasys ir Jonas bei jų šeimos ir kiti giminės.

GAIDAS FUNERAL

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER

Laidotuvių dir. Yolanda M. Zaparackienė, 313-554-1275.

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. California

A.tA.
DR. JONAS REINYS
Gyveno LaGrange, IL.
Mirė 1997 m. sausio 24 d., 1:50 vai. ryto, sulaukės 79 metų.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje,
Madagaskaro kaime. Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Bernadeta, sūnus
Jonas, marti Irmgard; duktė Grasilda su vyru Gyčiu Petkum
ir jų vaikau: Antanu, Kristina ir Julyte; duktė Vita; pusbrolis
Kazys Martinėnas bei kiti giminės Lietuvoje.
Priklausė Korp! Gaja ir (rentininkams.
Velionis pašarvotas sekmadienį, sausio 26 d. nuo 1 iki 8 v.v.
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti
Derby Rd.).
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 27 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos
bažnyčia, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, dukterys, žentas,
anūkai, giminės ir draugai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 1-800-994-7600.

DAIMID

1

4605 So. Hermitage

ALLPHONES

I-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

A.tA.
ALEKSANDRA
VIDUGIRIENĖ

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 VV. CERMAK
C H I C A G O , 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą Motiną, Uošvę ir Močiute
Ji visados yra ir pasiliks mūsų mintyse ir maldose. Tegul
ilsisi Amžinoje Ramybėje palaidota prie savo mylimo vyro
Povilo.
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašautos Šv. Kazimiero
bažnyčioje, Los Angeles, CA, Tėvų Marijonų ir Tėvų Jėzuitų
koplyčioje Čikagoje vasario ir kovo mėnesiais.
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus
kartu su mumis pasimelsti už a.a. Aleksandros sielą.

Naliad* aanaa Vytautas,
IH)aM.

Elena ir anūke

FUNERAL H O M E
"Chicagohnd's Finest Funeral Service'
PALOS HILLS
11028 S. Southwast Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS JR.

1-708-974-4410

mmmm

mmm

z Stasys ir
Oak Brook, IL, Vita* Strimai
tis, Los Altos, CA, P r a n a s ir
J u n > Zarankai, Badford MT,
Živilė ir Linas VaJtkai, Seven
Hills OH, FeUkaaa ir O n a 8toger, Philadelphia PA, visi
atsiuntė po $180 — pratesimą
globos našlaičiams kitiems me
tams. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas.
(sk)
x Kelionė j Havajus balan
džio 83-88 d. Organizuoja
Amerikos Lietuvių radįjas, vad.
A Siutas. Kaina $880 (išskyrus
maistą). Kambariai su vir
tuvėlėmis. Nedelsdami rezer
vuokite sau vietą. Tel. 773847-4803 arba 706-433 3000.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Rimo* ir Valdo Sinkevičių
šeimoje i.m. sausio 14 d. gimė
pinngimis sūnus, kuriam duoti
vardai — Adomas Lukas. Abu
tėvai yra neseniai atvykę ii
Lietuvos, gyvena Marquette
Parko apylinkėje. Vaikučiu
džiaugiasi mama ir tėtis, nes jis
labai ramus ir sveikas. Valdas
Sinkevičius neseniai įsijungė į
„Draugo" redakcijos tarnautojų
eiles.
Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", sausio 29 d., tre
čiadieni, 2 vai. popiet, linksmai
skambės dainos, vadovaujant
muz. Faustui Strolisi. Veiks ir
laimės šulinys, kurį jau reikė
tų papildyti „nauju vandenė
liu", kad visiškai neišsektų.
Jeigu kas gali savo „lašelį"
pridėti, „Seklyčios" vadovybė
būtų labai dėkinga. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti ir
linksmai praleisti popiete su
draugais, bičiuliais ir lietu
viškomis dainomis Bus ir bend
ri pietūs, tebūna trečiadienio
popietė visoms seimininkėms ir
seimininkams išeiginė diena —
n e r e i k ė s pietų virti. Visi
laukiami. Atvykite!
BALFo centro valdybos pirBjBJBjjsli Maria Rudienė su
vyru ini. Antanu Rudžiu daly
vaus Cicero BALFo skyriaus
metiniame susirinkime ir iv.
Mišiose šv. Antano parapijoje.
Mišios bus aukojamos 11 vai. r.,
jas aukos už gyvus ir mirusius
BALFo Cicero aukotojus kun.
dr. Kęstutis Trimakas, giedos
sol. Laimutė Stepaitienė ir
parapijos choras, vadovaujamas
Marįjaus Prapuolenio. Tuoj po
pamaldų, maždaug 12 vai. para
pijos salėje vyks susirinkimas.
Visi nariai ir apylinkių lietuviai
kviečiahi dalyvauti Mišiose ir
susirinkime.

AUKOS MARIJONŲ
GIMNAZIJAI
Priei kiek laiko buvo
„Drauge" rašyta apie sunkią
Marijampolės Marijonų gim
nazijos būklę, kai atgavus
pastatą pasirodė, jog reikia
labai didelio remonto, kad
patalpos būtų tinkamos kla
sėms. Kun. Viktoras Rimšelis,
MIC, sutiko tarpininkauti — jo
vardu galima siųsti aukas gim
nazijai ir viskas persiunčiama į
Marijampolę. Atsiliepė aukoto
jų, bet tikrai nepakankamai,
todėl kun. Rimšelis prašo buvu
sius Marijampolės marijonų
gimnazijos auklėtinius paremti
savo „senąją alma mater". Ta
pačia proga praneša, kad V A .
Mažeika, Colbert, GA, buvęs
Marijonų gimnazijos auklėtinis
atsiuntė 500 dol. auką. A.a. An
tano Masionio, marijonų gim
nazijos auklėtinio atminimui, jo
dukterys Teresė Masionytė
Gečienė ir Danguolė Masio
nytė Navickienė paskyrė 500
dol. auką Marijonų gimnazijos
atkūrimui. Taip pat 120 dol. au
ką savo sūnaus a.a. V y t a u t o
Petro Petroliūno laidotuvių
proga atsiuntė Albina PetroIhiniene i i Waukegan, IL. Kun.
V. Rimšelis, Marijonų gimnazi
jos vadovybės ir visų Marijonų
vardu, aukotojams reiškia pa
dėką.

(sk)

Kalėdinė eglutė Maironio lit. mokykloje Lemonte Pasirodo priešmokyklinio ir darželio mokiniai.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL:312-5o5-9500

PREL. JUOZO PRUNSKIO DOVANA
NEŠA DERLIŲ
Ilgametis dienraščio „Drau
go" redaktorius prel. dr. Juozas
Prunskis 1996.06.25 Draugo
fondui įteikė 10,000 dolerių su
sąlyga, kad šios sumos metiniai
dividentai būtų kas metai
iimokami kaip premijos „Drau
go" bendradarbiams, vyriau
siojo redaktoriaus-ės nuožiūra.
Draugo fonde gautoji suma
liepos pradžioje buvo investuota
ir šių metų pradžioje gauta apy
skaita rodo, kad per penkis
mėnesius uždirbta 900 dolerių,
kas sudaro 21.6%.

,,Draugo" vyr. redaktorei
Danutei Bindokienei belieka
tik šią sumą panaudoti dienraš
čio gerovei ir pranešti Draugo
fondui, kam išmokėti iią sumą.
Jei investavimų birža ir toliau
gerai laikysis, už metų „Drau
go" bendradarbių premijų suma
bus dviguba.
Kad „Draugo" bendradarbių
premijų suma būtų apvali,
Draugo fondo direktorių taryba
nutarė pridėti 100 dol. ii DF
iždo, 1996 m. premijos sumą
pakeliant iki 1,000 dolerių.

LĖŠOS SPAUSTUVĖS MAŠINAI

„Lietuvos prisiminimų"
pokylis yra tradicinis Lietuvos
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardos metinis renginys. Jo
metu paprastai apdovanojamas
lietuvių reikalams ar visuome
niniame darbe nusipelnęs
asmuo, organizacija. Šiemet spe
cialiai bus pagerbtas Čikagos
James A. Kasputis.
Lietuvių moterų klubas. Pokylis
rengiamas vasario 2 d., 4:30 vai.
S.m. sausio 27 d. sueina ly
p.p., Martiniąue salėje, Evergiai 25 metai nuo J a m e s A.
green Park, IL. Vietas galima
Kaspučio mirties. Jis mirė
rezervuoti, skambinant Terri
1927 m. sausio 27 ir buvo palai
Stroliai 708-687-1430.
dotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse sausio 31 d. Lietuvos
Šių metų sausio 25 dieną 8 Vyčių, ypač 112 kuopos, veikėja
valandą vakaro Jaunimo Cent Eleonor Kasputis pasirūpino,
ro kavinėje įvyks susitikimas su kad sekmadienį, vasario 2 d.,
advokatu Gintaru Čepėnu. Jis 10:30 vai. r., Švč. M. Marijos
atsakys j imigracijos, namų Gimimo bažnyčioje, Marąuette
pirkimo pardavimo, palikimo ir Parke, būtų aukojamos iv. Mi
kitus klausimus. Maloniai visi šios užjos a.a. vyro James sielą.
kviečiami dalyvauti. įėjimas Ji kviečia visus a.a. James ir
nemokamas.
savo artimuosius dalyvauti iv.
Mišiose arba prisiminti jį
„Dainava" lietuvių tautinis maldose.
meno ansamblis, vadovaujamas
jauno, talentingo muziko Da
Dalia Sruogaitė, kuri tvarko
riaus Polikaičio, rengia koncer „Margučio" archyvą, rasdama
tą Jaunimo centro paramai. jame įdomios medžiagos iš ilgų
Koncertas vyks kovo 9 d., šių radijo laidų gyvavimo įvy
sekmadienį, 2 vai. p.p., Jaunimo kių, rūpinasi jubiliejaus pasise
centro didžiojoje salėje. Kas tik kimu. Ji jau sudarė stalą į
supranta Jaunimo centro reiki „Margučio LT" jubiliejinį pokylį,
me Čikagos (ir apylinkių!) lietu ruošiamą kovo 15 d., šeštadienį.
viams, kas tik bet kuomet gėrė Jaunimo centre. Pavienius bilie
josi „Dainavos" koncertais, lai tus bei stalus galima įsigyti
nepraleidžia šios progos ir daly „Seklyčioje".
vauja renginyje.
Amerikos Lietuvių Taryba
praneša, kad nuo š.m. vasario 1
d. būstinė bus Lietuvių Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont
Avenue, Chicago, IL 606361039. Nuo vasario 3 d. ten veiks
naujas ALT telefonas (773434-2040) ir faksas (773-434
2014).

Klaipėdos dienos metinė iš
kilminga jūrų skautų ir skau
čių sueiga sekmadienį, sausio
26 d., vyks PLC, Lemonte. Visi
„Lituanicos" tunto jūrų skautų
vienetų nariai, „Nerijos" tunto
jūrų skautės, jūrų skautinin
kai,-kės praiomi dalyvauti 9
vai. ryto šv. Mišiose Pal. Jurgio
Dr. Antanas ir Kazimiera
Matulaičio Misijoje ir 10 vai. Jusaičiai iš Pennsylvanios
iškilmingoje sueigoje, PLC. Tė paaukojo 100 dol. Lietuvos
veliai, rėmėjai ir svečiai Krikščionims demokratams.
kviečiami.

ŽIEMOS ĮNAŠAI
DRAUGO FONDE
Su 500 dolerių:
Raimundas Grigaliūnas, gar
bės narys, ii viso 1,000 dol.
Forest Park, IL.
Aldona Stropienė (550 dol.),
a.a. Vlado Stropaus atminimui,
gautų šermenyse, ii viso 750
dol., Lemont, IL.
Su 200 dolerių:
Emilija ir Augustas Petkelis,
ii viso 400 dol. Chicago, IL.
Elona ir Rimas Vaiinys,
North Haven CT.
Julia ir Emil Sinkys, garbės
nariai, iš viso 1,000 dol., Santa
Monica, CA.
Su 150 dolerių:
Kazys Baltramaitis, ii viso
250 dol. Toronto, Canada.
Izabelė Laučkienė (160dol.), i i
viso 360 dol., Bethesda, MD.
Su 100 dolerių:
Dr. Danguolė Vitkienė
(llOdol), ii viso 420 dol., Palos
Hgts, IL.
Elena ir Eduardas Olšauskai,
i i viso 300 dol., Berwyn, IL.
Vladas Jasiulionis, ii viso 300
dol., Maywood, CA
Su 50 dolerių:
Pranė ir Julius Pakalka, i i
viso 500 dol., Beverly Shores,
IN.
.
Antanas Paužuolis, ii viso 350
dol., Chicago, n.
Su 25 doleriais:
Stasys Petrulis*, ii viso 25 dol.,
Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėko

Praėjusiais 1996 metais gerą kantiems mėnesiams iki dabar.
Draugo fondo direktorių tary
derlių nešė ir kiti Draugo fon
do investavimai su 24% prie bos posėdis 1997.0122 nutarė
augliu, darbą labai gerai atlie grąžintus 45,000 dol. panaudoti
kant Draugo fondo investavimo naujos „Draugo" spaustuvės
komisijai, kuriai vadovauja mašinos nupirkimui, pridedant
Jonas Vaznelis. Tas prieauglis dar 35,000 dol. i i investavimų
daug padeda „Draugui" ir jis la pelno, apmokant pilną nupirk
bai r e i k a l i n g a s padidinti tos mašinos 80,000 dolerių
Draugo fondo kapitalą, kad kainą. Ši Draugo fondo parama
atpalaiduoja „Draugo" admi
greičiau pasiekus milijoną.
Beveik visas Draugo fondo nistraciją nuo paskolos ėmimo
1996 m. kapitalo prieauglis yra spaustuvės mašinos pirkimui,
atiduotas„Draugo" leidybai. apie ką buvo rašyta „Draugo"
jame.
F o n d o iždininkas
Bendriems „Draugo" leidybos 1997.01.16 laidoje.
reikalams duota 30,000 dol. Už
40,000 dol. buvo nupirkti mo
dernūs kompiuteriai redakcijos,
rinkėjų ir administracijos per. . . . . .
sonalui. Dėl Čikagos pašto , * M***™ i e i k o ko«npanix JUOZAS BACEVIČIUS
kaltės susidarius dienraščio *>»** ekskursijai traukimu ir patarnauja pajamų mokesčių
siuntimo krizei, skubos keliu, laivu po Aliaską rugpjūčio mėn. (INCOME TAX) užpildyme
Draugo fondas 1996.10.14 išmo Skambinti: 773-582-6900.
M708) 403-7334.
(sk)
kėjo 50,000 dol. ir prieš tai
(sk)
1996.06.24 30.000 dol. i i viso x „ŠEIMOS Š V E N T Ė " ,
x Kodėl „Trijų laureatų"
80,000 dol. Pareikalavus pašte „Saulutės", Lietuvos vaikų
koncertas
neįprastu laiku šeš
padaryti reviziją, ją atlikus, pa- globos būrelio labdaros kon
tadienį,
vasario
1 d. 6 vai.?
aiikėjo, kad tokie mokėjimai ne certas bus sekmadienį, gegu
Sekantį
rytą
jie
išskrenda
į Bos
buvo reikalingi ir kad pašte ž ė s 18 d., 3:00 v a i . p.p.
toną.
Koncertas
Jaunimo
cen
„Draugo" sąskaitoje buvo ne Jaunimo centre. Prašome šią
tre.
Bilietai
„Selyčioje",
2715
trūkumas, bet stambios sumos datą pasižymėti, nes programą
kreditas. Paštui klaidą ištaisius, atliks vienuolikmetė dainininkė W. 71 St. Tel. 773-478-2855 ar
45,000 dol. buvo grąžinti, o kita Neringa N e k r a m t ė ir „0 lia ba 773-238-1586.
(sk)
mokėjimų dalis panaudota se- Ha" choro vadovė Laima
Lapkauskaitė kartu su vieti
s A.a. Teesie S a U e n ė s niais
vaikų choreliais. Tai bus Ščiukaitės atminimui giminių
Dr. Arvydas Žygas, prieš
išvykdamas atgal į Lietuvą, šį neeilinė popietė jauniems ir se ir draugų suaukotus $200 „Sau
šeštadienį, sausio 25 d., 12:30 v. niems, vaikams ir tėvams, te lutei", Lietuvos vaikų globos
p.p., nori susitikti su Čikagos toms ir dėdėms, kitaip sakant — būreliui, šeimos vardu atsiuntė
Aldona Meiluvienė, padėti naš
lietuvių jaunimu Pedagoginia visiems!
laičiams Lietuvoje. „Saulutė"
(sk)
me lituanistikos institute,
dėkoja
už auką ir reiškia nuosir
Jaunimo centre. Kviečiamas
x „Saulute". Lietuvos vaikų
lietuviškas jaunimas, o ypač globos būrelis, dėkoja už aukas džią užuojautą a.a. T. Šakienės
buvę Pedagoginiame lituanis padėti našlaičiams, vaikams su artimiesiems.
(sk)
tikos institute studentai bei bu negalia bei daugiavaikėms šei
vę etnografinio ansamblio nariai. moms Lietuvoje: Sofija ir
x „Knygos skrydis" jau pla
Vytautas ir Aldona Soliu- Adolfas Jelioniai $25 a.a. Mary tina smarkiai atnaujintą kny
nai, Lemont, IL. yra visapusiš tės Dailidienės atm.; Mike gų, kompaktinių diskų, kase
kai įsijungę į lietuviškosios Hercmanas $130, Danutė ir čių ir kompiuterinių pro
visuomenės veiklą, tad nenuo Jonas Bariai $80 a.a Vacio gramų sąrašą ii Lietuvos! Mie
stabu, kad gerai supranta ir Donskio atm.; Bricker & Asso lai rasime ir senesnius leidinius.
lietuvių spaudos užsienyje ciates (per Paulių Sidrį) $100. KNYGOS SKRYDIS, B o s
vargus. Siųsdami „Draugo" Labai ačiū! „Saulutė", 418 811, Vilnius, 8888, IJthuania
sbeliaustfaiva.lt
prenumeratos mokestį už 1997 Weidner Rd., BufTalo Grove, E paštu
m., parėmė dienraštį 155 dol. IL 80081 Tel. (847) 537-7849. Atstovas: Andrius Kulikauskas
(773) 476-8221.
auka. Esame dėkingi už dosnią TAX 1D f
auką.
(sk)
(sk)

Skelbimai

x įmokėjus 81,008 galite
nusipirkti namą (jei turite dar
bo leidimą).
Skambinti:
RE/Max Reeutta, Rimas Stan
kus, teL 1-706-787-1333.
(sk)
x Priei užsisakydami pa
minklą, aplankykite S i . Casimir Memorialą, 3814 W. l l l t h
St. Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydį ir
t.t Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Priei pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
TeL 312-2336335.
(sk)
x Automobilio, n a m ų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie Ave., Evergreen Pk., IL
60805-2325. TeL 708-422-3455.
(sk)
x DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipk^ės į INTERVIDEO
Mūsų adresas: INTERVIDEO,
3533 S. Archer A ve„ Chicago,
IL 60609. TeL 312-927-9091.
Sav. Petras Bernotas.
(sk
x Koplystulpiai susidedan
tys ii 140 ir daugiau dalių, 17"
aukščio gaunami: t e l . 706220.2855. Kaina $95.
(sk)
x NAMAMS PIRKTf PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road. TeL
(312) 847-7747.
(sk)

z TRAN8PAK

prmia:

„Lyduvėnai — miestelis prie
Dubysos kranto, garsus aukš
čiausiu ir ilgiausiu t i l t u
Lietuvoje. Šis geležinkelio
tiltas, pastatytas 1-ojo Pasau
linio karo matu, yra 4 2 metrų
aukščio ir 570 metrų ilgio. Ji
pastatė vokiečiai, tiesdami
geležinkelio linąją Tilžė • šiauU s j ' P t n i g a i , siuntiniai ir koshintos į Lietuvą,
siuntiniai. T R A N 8 PAK, 4548 W. 8 3 8 1 , Chicago,
IL 88888, teL 773888-1888.
(sk)
x Petras Gauronakaa, San
ta Monica, CA, atsiuntė $380 dviejų Lietuvos našlaičių matinį
šalpos mokestį. Dėkojame! „Lie
t u v o s Našlaičiai g l o b o s "
komitetas, 3711 West 71at S t ,
Chicago, D 60839.
(sk)
x P r a n a s G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Tas
formas. Dabartiniai pajamų
mokesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje f—">frini
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite: 7084344438, adresas: 4831 W. 85
S t , O a k Lawn, IL.
(sk)
x D ė m e s i o , pirmą kartą
perkantiems namus! Galite
pasinaudoti privačiu fondu,
kuris leidžia nusipirkti namą
įmokėjus tik $1000. Dėl parduo
damų namų sąrašo kreiptis į
Vidą P o š k ą , Re/Max H o m e
Center, teL 773-736-8000.
(sk)
x Baltic Monumentą, Inc.,
2621W. 71 Street, Chicago, IL.
TeL (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Lietuvos Dukterų drau
gijos valdyba praneša, kad iki
balandžio 1 d draugijos rastinė,
2735 W. 71 S t , Chicago, veiks
antrad.lwtvirtd.irseaid:nuo
10 v.r. - 2 v. p.p.; teL 773835-3811.
x Tik 82 centai l Lietuvą!
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
įkainiai sumažėjo. Kada beskambintumėt, dieną ar naktį,
savaitės metu, ar savaitgaliais,
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minute. Atminkite, ne
reikia persirašyti i i vienos
kompanijos į kitą. Jokių mėne
sinių mokesčių. Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku,
708-3984)558. Ekonomiškiau
sias telefoninis rysis su Lietuva
ir pasauliu - tik per CYBERLINK lietuvių atstovybę!
(sk)

x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu; 3711 W. 71
x Galiu padėti legaliai gau
St., Chicago, IL 80888, teL
773-476-2655. Prenumerata me ti „SOC. SECURITY" kortelę,
tams: JAV-bėse 815, kitur $28. vairavimo leidimą (driver's
Išeina 8 kartus per metus. Tai license) ir vizų pratęsimą. Ed
vertinga dovana įvairiomis Šumanas, tel. 1-708-246-6241.
(sk)
progomis.

(sk)
ADVOKATAS
x Dėmesio radijo klausyto
Vytenis Lietuvninkas
jai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS
433* W. 63th Street
praneša, kad WNDZ 750 AM
Chkago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
yra dvigubai stipresnė — dieni
Tel. 312-264-6100
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai
Kasdien 9 v.r—5 v.v.
gera žinia tiems lietuviams, gy
šeštadieniais ir vakarais
venantiems Illinois, Indiana,
pagal susitarimą
Michigan ar Wiscon*in vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
Advokatas Jonas Gibaitis
kumų aiikiai girdėti 750 AM.
Civilinei
ir kriminalinės bylos
Kviečiame įsijungti kasdien nuo
6247
S.
Kedzic Avanse
pirmadienio iki sekmadienio
Chkago, IL 60629
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
Tel. 1-773-776-6700
WNDZ. Informacinės radijo
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
laidos STUDIJA R darbo
Sciud. 9 v.r. iki 1 vai. p.p
dienomis, šeštadieniais istorinė
VERSME, bei sekmadieniais
Advokatas
kultūrinis pramoginis VAIRAS GINTARAS P. ČIPtNAS
— tai tikrasis Lietuvos bei iiei- 6 t » S. Palas*. U . , Chkago, IL 40629
vijos veidrodis. Lithuanian Ci M. j siaut? nuo Balzeko ITIU/KHIK)
News Radio, P O B o x 1181,
TeL 312-K2-4M0
Oak Park, IL 80304. Red. tel. 14*23 S. BCH tt4., Locfcpott, IL 66641
(sk)

Tel. 7BS-301-4666
Valandos pagal susitarimą

