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Parlamentarai ragina
pripažinti Čečėniją
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) - rijai, o ypač — Islandijai. „Jei
Rinkimus Čečėnijoje stebėję pripažįstame, kad Islandija pa
Lietuvos parlamentarai mano, sielgė teisingai, pirmoji pri
kad Baltijos šalims labiausiai pažinusi Lietuvos nepriklau
tiktų pirmosioms iš Europos somybę, būsime bailiai, jei
valstybių pripažinti Čečėnyos nesiryšime žengti tokio paties
nepriklausomybę, penktadieni žingsnio", pabrėžė jis. A.
spaudos konferencijoje pažymėjo Patacko nuomone, Lietuva turi
iš Čečėnijos grįžę Seimo vice istorinę galimybę atsikratyti
pirmininkas Romualdas Ozolas „mažos valstybės komplekso".
(DC), Algirdas Patackas (KDP) „Nuo Lietuvos atsakymo daug
ir Rytis Kupčinskas (TS), stebėję kas priklausys, ir mūsų šalies
Čečėnijos prezidento rinkimus žodžio su tam tikru nerimu lau
ESBO delegacijos sudėtyje.
kia Rusija", sakė A. Patackas.
Pasak jų, pirmuoju žingsniu
galėtų tapti Baltijos Asamblėjos
, Lietuvis
(sesija vyks šį pavasarį Estijoje)
nebeįtariamas
nutarimas, įpareigojanti šalių
vyriausybes užmegzti ryšius su žudynėmis Čečėnijoje
Čečėnijos vyriausybe.
Vilnių., sausio 31 d. (BNS) A. Patackas pažymėjo, kad Čečėnijoje panaikinti kaltini
Čečėnija padarė viską ir dabar mai lietuviui Deiviui ValutkeLietuvai reikėtų „pereiti nuo vičiui dėl Raudonojo Kryžiaus
žodžių prie veiksmų". Parla darbuotojų Čečėnijoje nužudy
mentarai sutinka, kad nebūtina mo.
labai skubėti ir reikia atsi
Gruodžio mėnesį Čečėnijos
žvelgti į tarptautinės bendrijos saugumo tarnybos suėmė D. Vanuomonę. Tačiau reikia atsaky lutkevičių ir dar per 10 asmenų,
ti j principinį klausimą — kurie buvo įtariami dalyvavę
„rizikuosime savo politiniu pernai pasaulį sukrėtusioje
gerbūviu, ar ne", sakė A. Pa š e š i ų Raudonojo Kryžiaus
tackas.
darbuotojų nužudyme. Po šių
R. Ozolo manymu, Čečėnijos kruvinų skerdynių Raudonojo
pripažinimas prasidės tada, kai Kryžiaus organizacija nutraub u . nuspręsta, ką siųsti į A. Ma- veiklą Čečėnijoje.
schadov inauguracijos iškilmes.
Rinkimus Čečėnijoje stebėję
Pasak vicepirmininko, oficialus Lietuvos Seimo nariai buvo su
kvietimas Lietuvai bus išsiųstas sitikę su ligšioliniu Čečėnijos
po oficialių rinkimų rezultatų prezidentu Zelimchan Jandarbipaskelbimo. „Lietuva jo ig jev, kuris informavo, kad D. Vanoruoti negalės dėl tarptautinių lutkevičiuB ir kiti įtariamieji
protokolo taisyklių", sakė R. buvo paleisti, kaltinimams ne
Ozolas. Jo nuomone, pirmoji pasitvirtinus.
Čečėniją pripažins Rusija, nes
Seimo narys Algirdas Patac
„neturi kito pasirinkimo".
kas (KDP) penktadienį spaudos
„Protingiausia, ką dabar gali konferencijoje sakė, kad
padaryti Rusija — pripažinti Če Čečėnijos valdžia yra nustačiusi
čėnijos nepriklausomybe, sumo tikruosius žudynių kaltininkus,
kėti padarytą žalą ir pasirašyti tačiau jie „nepasiekiami Čečė
taikos sutartį", sakė R. Ozolas. nijos teisingumui". Čečėnijos
A. Patacko nuomone, pripa pareigūnai kreipėsi į „Interpol"
žindama Čečėniją, Lietuva grą ir kitas šalis, prašydami padėti
žintų skolas tarptautinei bend surasti įtariamuosius.

Finansų ministrui iškelta
baudžiamoji byla
svetimo turto pasisavinimu
stambiu mastu ir operacijų su
užsienio valiuta normatyvinių
aktų pažeidimais komerciniame
Kredite banke. Iki šiol jo įsis
kolinimai bankui ir veiklos
teisėtumas buvo tiriami bendro
je Kredito banko lėšų iššvais
tymo ir pasisavinimo byloje.
Ministro baudžiamąją bylą,
koordinuojant Generalinei pro
kuratūrai, tirs Vilniaus apy
linkės prokuratūros ekono
minių nusikaltimų tyrimo sky
rius.
Kims skandalui dėl neteisėtos
finansų ministro veiklos Kre
dito banke, praėjusį ketvir
tadienį jis pareiškė ketinąs at
sistatydinti, tačiau premjeras
G. Vagnorius priėmė iki šiol nepriėmė sprendimo, ar
teiks prezidentui finansų mi
finansų ministro
nistro atsistatydinimo pareiš
atsitatydinimą
kimą, nes laukė Generalinės
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) - prokuratūros juridinio jo veiklos
Gediminas Vagnorius penkta įvertinimo.
dieni po pietų priėmė finansų
* Lietuvos Respublikos vy
ministro Rolando Matiliausko riausias kariuomenės kapelio
atsistatydinimą ir žada pirma nas Alfonsas Bulota vasario 2-7
dienį pateikti prezidentui ati d. Prahoje įvyksiančioje tarp
tinkamo nutarimo projektą.
tautinėje konferencijoje „Rak
G. Vagnorius mano, kad R. tas į kario moralę" skaitys
Matiliausku, kuris, „kaip ir kiti pranešima tnikaus pasiprieši
šimtai kitu komerciniu hankų nimo tomą. ^ioje konferencijoje
darbuotojų" gavo lengvatinį dalyvaus 50 Europos ir NATO
kreditą, nebūtų susidomėjusi šalių vyriausiųjų kapelionų.
nei visuomenė, nei teisėsauga. Pasak A Bulotos, labiausiai
„Tačiau aukšto rango valdžios kitų šalių kapelionus domina
pareigūno atsakomybe": kriterijai lietuvių tautos stiprybės ir
yra žymiai griežtesni', sak'ma vienybes 1991 m. sausio 13-osio$
vyriausybės spaudos tarnybos įvykių ir Atgimimo dienomis
paskelbtame pareiškime.
klausimas.

Vilnius, sausio 31 d. (BNS) Finansų ministrui Rolandui
Matiliauskui penktadienį iš
kelta baudžiamoji byla.
Apie šį Generalinės ir Vil
niaus miesto apylinkės pro
kuratūrų sprendimą penktadie
nį informuotas ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.
Kaip sakė Generalinės proku
ratūros vyr. prokuroras Algi
mantas Kliunka, iškelti bau
džiamąją bylą nutarta po to, kai,
premjero prašymu ištyrus su
rinktą medžiagą ir atlikus tar
dyminius veiksmus, ministro
veikloje rasta nusikaltimo po
žymių.
R. Matiliauskas įtariamas
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Pasaulio

VBaJo*, sausio 31 d. (BNSX Prezidentas Algirdas Brazauskas penktadieni pasveikino 60 mėtį
svenbanų Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audri Juocą Backj. „Nuo pirmųjų savo apaštalavimo
misijos dienu, nors ir būdamas toli nuo Tėvynes, buvote jai savas ir laukiamas", sveikindamas
bažnyčios hieraich* arkivyskupuos kurijsje sakė prezidentas. Prezidento žodžiais, arkiv. A.J.
Backio, kuris yra ir Lietuvos Vyskupų Koaftrcncųos pirmininkas, veikla „yra labai svarbi ne
tik Lietuvos Katalikų Bažnyčios, bet ir visos demokratinės valstybės gyvenime".
Nuotru Arkiv. A.J. Baikis ir presidsatas A Brazauskas

V. Landsbergio rinkėjai
priekaištauja dėl žemės
grąžinimo

Kaunas, sausio 31 d. (BNS) Seimo pirmininkui Vytautui
Landsbergiui jo rinkėjai —
Kauno rajono gyventojai penk- .
tadienį įvykusiame susitikime
daugiausia priekaištavo dėl
žemė. nuosavybė, grąžinimo.
„Rinkėjai skundžiasi, kad
atstatant nuosavybės teisę į
turėtą turtą, pažeidžiamos sa
vininkų teisė., nors didelę dalį
šių klausimų buvo galima iš
spręsti vietoje su agrarinių
tarnybų darbuotojai.", sakė V.
Landsbergis po pirmojo šiemet
susitikimo su rinkėjai..
66-oje Kauno kaimiškoje
rinkimų apygardoje V. Lands
bergis buvo išrinkta. į Seimą
jau pirmajame rinkimų rate,
smarkiai aplenkę, kitu. savo
varžovus.
Seimo pirmininkas penktadie
nį rinkėjams priminė, kad nuo
sausio 22 d. sustabdytas įsta
tymo dėl piliečių nuosavybė.

vimo klausimai laikinai ne
sprendžiami, kol nebus priimtas
naujas įstatymas ir poįstatymi
niai dokumentai.
V. Landsbergis savo rinkėjus
teisių į mukusi nekilnojamą tur rajono merijoje nuo šiol pri
tą tvarko, ir sąlygų vykdymas iminės nuolat, kiekvieno mėne
ir žemė. grąžinimo ir privatiza sio paskutinį penktadienį.

R. Šarkinas: valiutų valdyba
jau „palaidota"
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) Lietuvos banko valdybos pirmi
ninką. Reinoldgu. Šarkinas
penktadienį susitiko su Tarp
tautinio valiutų fondo (TVF)
misija, vadovaujama TVF ant
rojo Europos departamento Bal
tijos skyriaus Lietuvos grupės
vadovo Julian Berengaut.

Per derybas buvo derinamas
vyriausybė, ir Lietuvos banko
laišką. • susitarimą*, aiški
namasi, kodėl Lietuva nori
pakeisti vieną ar kitą nuostatą.
Laiške nebelik, teiginio, jog
Lietuve sieks ekonominio persi
tvarkymo, remianti, valiutų
* Ketvirtadienio „Draugo"
valdybos nuostatomis. „Dabar I psl. buvo paskelbta apie JAV
bus įrašyta, jog mes atsisakom Kongreso Atstovų rūmams
įteiktą pareiškimą dėl Baltijos
šalių priėmimo į NATO. Patiks
lintais duomenimis, dokumentą
„H. Con. Res. 10 įteikė Kong
užkirsti kelio, padėti, gali būti reso atstovas Gerald B.H. Solotokia pet kaip Ukrainoje", sakė mon (R-NT). Sausio 28 d. SoloS. Čaplinskas.
mon parašė laišku. („Dear ColSpecialistai ketina parengti league") visiems Kongreso na
specialią kovos s e AIDS prog riams, kviesdamas paremti pa
ramą, į kurią planuojama reiškimą.
įtraukti vyriausybę, įvairias
• Jungtinių Valstijų Teisingu
užsienio ir Lietuvos organiza
mo departamentas paskelbė,
cijas bei visuomenės informa
kad Clevelando apylinkės gy
vimo priemonės.
ventojas Algimantas Dailidė,
AIDS centras ketina plėsti sa
kaltinamas žydų persekiojimu
vo veiklą visoje Lietuvoje, pirper II pasaulini karą, neteko
miausia Klaipėdoje, taip pat su
Amerikos pilietybės. Šis pot
aktyvinti visuomenės informa
varkis priimtas, remiantis
vimo priemonių veiklą kovoje
teismo sprendimu, kuriame
su AIDS. Klaipėdos savivaldy
pažymima, kad jis neteisėtai
bė šiam tikslui jau skyrė 70,000
gavo Amerikos pilietybę, nes
litų.
nuslėpė savo tarnybą Lietuvos
„Yra didelė tikimybė, jog šią saugumo policijoje, kuri talkino
programą iš dalie, finansuos ir naciams naikinant žydus, penk
UNICEF", sakė S. Čaplinskas. tadienį pranešė JAV Teisingu
Šią savaitę Lietuvoje lankėsi mo departamento Specialiųjų
UNICEF ir UNAIDS organiza tyrimų skyrius.
cijų konsultantas Leo Kenny,
kuri. aiškinosi, kokią pagalbą
* Ūkio teismas ketvirtadienį
šios organizacijos gali suteikti. visiškai patenkino UAB „BNS"
Lietuvai, kovojant prieš ŽIV, ieškinį ir iš UAB „Dienos lei
sukelisnčio AIDS, plitimą.
dykla" priteisė per 37,500 litų.
Jis taip pat lankysi. Ukraino Naujienų agentūra BNS pada
je, Baltarusijoje ir Lenkijoje, kur vė į teismą laikraščio „Diena"
irgi grėsmingai plinta ŽIV, o leidėjus pernai, kai redakcija
vėliau paruoš bendrą projektą nustojo atsiskaityti už BNS
kovai su šiuo mirtinu virusu. tiekiamą informaciją.

Prasideda ryžtinga kova
prieš AIDS
Vilnius, sausio 31 d. (BNS) —
Lietuvoje Žmogau, imunodefi
cito viruso (ŽIV) plitimas per
sirito į daug grėsmingesnį tarps
nį, tad specialistai pradėjo
rengti specialių priemonių pla
ną, kuris padėtų užkirsti viruso
plitimui.
Respublikinio AIDS centro di
rektorius Saulius Čaplinskas
spaudos konferencijoje penkta
dieni sakė, jog pirmasis — ŽTV
viruso plitimo tarp homosek
sualistų — laikotarpis jau bai
gėsi.
Pastaruoju metu ŽTV ypač pa
plito tarp narkomanų, kurie vi
rusą platina ypač sparčiai. „Da
bar narkomanų, infekuotų
ŽTV, daugiausia Klaipėdoje, ta
čiau negalime būti tikri, jog vi
rusas nepersirito ir į kitus mies
tus", sakė AIDS centro direk
torius.
S. Čaplinskas informavo, jog
pastaruoju metu didelė ŽTV epi
demija kilo kaimyninėje Ukrai
noje — ten dabar yra 14,126 infekuotojų ŽIV, iš jų 127 vaikai
iki 14 metų amžiaus.
„Aišku, jog ŽTV pradės grei
čiau plisti ir Lietuvoje, ir jeigu
mes laiku nesuspėsime virusui

valiutų valdybos", sakė R. Šarkinas, pridurdamas, kad valiutų
valdybos bus atsisakyta „iš kar
to", tačiau nepasakė kada.
Anksčiau skelbta, kad valiutų
valdybos Lietuva nori atsisakyti
palaipsniui.
Lietuvos bankas ir TVF susi
tarė bendrai dirbti, skaičiuojant
mokėjimų balansą. TVF numa
to vienokius skaičius, „mūsų
statistikai — kitokius, todėl bus
siekiama, kad mokėjimų balan
so ir ypač eksporto skaičiavimai
būtų teisingi", sakė R. Šarki
nas.
^^^^^^^^^^^

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFA.V ITARTASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais!
Vatikanas. Popiežius Jonas
N e w Yorkas. Kinijoje la
Paulius
II balandžio mėnesį lan
biausiai pažeidžiamos žmogaus
kysis
Sarajeve.
Vatikanas pra
teisės, pažymima ketvirtadienį
paskelbtame JAV Valstybės de neša, kad šventojo tėvo kelionės
partamento metiniame praneši tikslas — propaguoti taiką ir su
me apie žmogaus teisių padėtį sitaikymą Bosnijoje ir Hercego
pasaulyje. Pranešime sakoma, vinoje. „ A m e r i k o s balso"
kad Kinija operatyviai nutildė pranešime p a ž y m i m a , kad
visus priešiškus komunistų par Šventas Tėvas dažnai kalba
tijai bei Pekino vyriausybei apie savo didelį norą nuvykti j
balsus, naudodama bauginimo, karo nuniokotą Bosnijos sostinę.
trėmimo ir suėmimo priemones. Tai bus pirmoji popiežiaus
Antrąja didžiausia žmogaus tei kelionė j užsienį šiemet. 76
sių pažeidėja nurodoma Kuba. metus perkopęs popiežius pa
Kitos šalys, kuriose menkai te- staraisiais metais yra išgyvenęs
paisoma žmogaus teisų — Bir 3 operacijas ir, sirgdamas Par
ma, Irakas, Iranas, Sirija ir kinsono liga, kenčia nuo orga
Libija. JAV valstybės sekretorė nizmą alinančių padarinių.
Madeleine Albright ta proga pa
S t r a s b ū r a s . Ketvirtadienį
reiškė, kad žmogaus teisės te
balsų dauguma priimtas spren
belieka esmine Amerikos užsie
dimas, kad Europos Taryba nu
nio politikos dalimi.
trauks Estijos stebėjimą, tačiau
Maskva. Rusijos Valstybės ir toliau bus kontroliuojama,
Dūmos pirmininko pavaduoto kaip Estijoje laikomasi žmogaus
jas Sergej Baburin pareiškė teisių.
„užuojautą" Rusijos užsienio
Maskva-Groznas. Neoficia
reikalų ministrui Jevgenij Primakov, kuris, jo nuomone, „tik laus Čečėnijos prezidento rin
gaišta laiką", vesdamas derybas kimų laimėtojo Aslan Maschasu NATO generaliniu sekreto dov spaudos atstovas ketvir
riumi Javier Solana dėl sąjun tadienį perspėjo Salman Radugos planų plėstis į Rytus. S. jev nevykdyti teroro aktų Ru
Baburin pabrėžė, kad „nereko sijoje, nes Čečėnijos Respublikos
menduotų sieti didelių vilčių" Vidaus reikalų ministerijos
su J. Primakov ir J. Solana de ginkluotosios pajėgos imsis
ryboms, nes pastarasis turi atitinkamų ir griežtų veiksmų".
„daug idėjų, tačiau jos neparem S. Radujev prezidento rinkimus
tos Šiaurės Atlanto sąjungos po pavadino farsu ir nepritarė
Čečėnijos ir Maskvos rugpjūčio
litiniais sprendimais".
mėn. sudarytai taikos sutarčiai,
B o n e . Vokietijos spauda ket nes ji nepripažįsta Čečėnijos
virtadienį pranešė, kad invali nepriklausomybės, pareikšda
dumo pensijos mokamos tūks mas, jog planuoja tris Rusijos
tančiams vokiečių, II pasaulinio miestus „paversti pelenais".
karo metais tarnavusių „Waffen SS" ir panašiose baudimo
Alma Ata. Kazachstano mi
organizacijose, tarp kurių yra ir nistras pirmininkas Amiržan
įtariamų karo nusikaltėlių. Fe Kosanov žurnalistams pranešė,
deralinė darbo ministerija pa kad Kazachstanas pagal užsie
žymėjo, kad karo nusikaltėliai nio investicijų apimtis (jos
naciai neturėtų gauti tokių siekia 3.5 mlrd. JAV dol.) užima
pašalpų, tačiau pripažino, kad po Vengrijos antrą vietą tarp
įstatymuose yra sprdgų.
buvusių socialistinių valstybių.
Kopenhaga. Danijos žval
gybos k a r i n i n k a s Manfred
Seitner paskirtas vadovauti
Jungtinių Tautų tarptautinėms
policijos pajėgoms (IPTF) Bosni
joje ir Hercegovinoje, pranešė
Danijos policija. Prieš metus su
kurtoms pajėgoms, kurias su
daro 1,720 policininkų iš 44
šalių, M. Seitner
vadovaus
vienerius metus. JT policijos
pajėgos dislokuotos p a g a l
Deitono susitarimą, užbaigusį
karą buvusioje Jugoslavijoje.
Jos atsakingos už vietos poli
cininkų apmokymą ir prižiūri,
kaip laikomasi žmogaus teisių.
Minskas. Penktadienį Min
ske opozicinio Baltarusijos Liau
dies fronto šaltinir.'" -ii suorgani
zavo „tuščių puodų" p'ketą. ku
rio metu apie 20 asmenų, laiky
dami rankose tuščius puodus,
kelias valandas stovėjo prie
Žemės ūkio ir maisto produktų
ministerijos, protesduodami
prieš maisto produktų kainų
didinimą, smerkdami dabarti
nės Baltarusijos vadovybes
kainų,politiką.
B o n e . Negaluojantis Rusijos
prezidentas Boris Jelcin galbūt
kenčia nuo Parkinsono ligos,
sausio 27 d. rašo Vokietijos
kanclerio Helmut Kohl vyriau
sybei artimas dienrašti ..Bild
Zeitung", pažymėdamas, kad B.
Jelcin sveikata per pastaruosius
2 metus aiškiai silpnėjo, sulėtėjo
jo kojų ir ranku judesiai.
žingsnis tapo netvirta^, ji • <-wrkiai kalba. Neįmanoma. k;i<i
B. Jelcin kada nors vel bus stip
rus, rašo „Bild Zeitung".

Belgradas. Serbų opozicijos
vadovas Zoran Džindžič pareiš
kė atmesiąs kvietimus derėtis
su prezidentu Slobodan Miloševič, nes opozicija neplanuoja
derėtis dėl savo pergalių pri
pažinimo vietiniuose rinki
muose.
D a v o s , Šveicarija. Rusijos
prezidentas Boris Jelcin jaučiasi
pakankamai gerai ir šį savait
galį galės susitikti su Prancūzi
jos prezidentu Jacques Chirac,
o kovo mėnesį — su JAV vadovu
'Bill Clinton, ketvirtadieni pa
reiškė Rusijos ministras pir
mininkas Viktor Černomyrdin,
dalyvaujantis politinių ir verslo
vadovų susitikime Šveicarijos
Alpių mieste Davos. Černomyr
din pareiškė, kad reformos bus
tęsiamos netgi tuomet, jeigu Ru
sijoje pasikeistų prezidentas.
„Rusija niekada nenukryps nuo
demokratinių pasikeitimų, pertvaikų ir rinkos ekonomikos ke
lio", sakė jis.
KALENDORIUS
Vasario 1 d.: Pionijus, Igna
cas. Brigita, Gytis. Eidvilė.
Vasario 2 d.: Kristaus paau
kojimas (Grabnyčios); Korneli
jus, Kotryna. Valdemaras, Ry';-•;. Vandene
Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus.
armėnų vyskupas, kankinys
'mirė 316 m A šv. Ansgaras
'Oskaras*, vyskupas 'mirė 865

m '. Asta
Vasario 4 d.: Andriejus. Gil
bertas. Joana, Vydmantas, Arvile.
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moksleivių bendrabutiečių,
Vyriausia
redaktorė
Danutė
Bindokienė
1997 m sausio 13 diena. Lietuvos Ateitininkų federacijos pirmininkas Vidas Abraitis (dešinėje)
kaip (patarnaujančių) kelnerių
Administratorius - Ignas Budrys
ir Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaiti? 'viduryje), tarėsi su Palangos klebonu ir Atei
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
iškilminguose pietuose Mari
tininku federacijos tarybos nariu kun. Vytautu Petrausku, Nepaprastosios Konferencijos reikalais,
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
jonų gimnazijoje arkivyskupo
kuri vyks 1997 m. liepos 11 13 d. Palangoje
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
Jurgio Matulaičio kūno per- .
• Redakcija už skelbimu tūrini neatsako Skelbimu kainos atsiuciamos,
I
R
E
N
O
S
IR
KAZIO
DĖMESIO
VISIEMS
KVIEČIAME
I
vežimo iš Kauno i Marijampolę
gavus prašymą ką nors skelbti.
BARZDUKlDOVANA
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
proga. O tuose pietuose daly
GAVĖNIOS
ATEITININKAMS
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
LIETUVOS
vavo Švietimo ministras, Krašto
SUSIKAUPIMĄ
ATEITININKAMS
apsaugos ministras, dar vienas
Šių metų sausio 12-13 d. Lie
Gavėnios susikaupimas Atei
ministras (kurio pavardės nebe tuvoje vyko pasitarimai Atei
Kauno Tarpdiecezinės ku ko* vikaru, suteikiant tei
Irena Barzdukienė pado tininkų namuose suteikia progą
prisimenu) ir bent septyni tininkų federacijos Vado su
nigų seminarijos formarijus se laiminti Santuokos sakra
vanojo
Irenos
ir
a.a.
Kazio
Barzsulėtinti žingsnius ir pagalvoti
vyskupai.
Lietuvos Ateitininkų federacijos
kun. Vytautu Paukštys paskir mentą.
„Ir praėjo viskas, ir pra bei sąjungų vadovybėmis. Pasi dukų asmeninį knygyną Lietu apie ateinančią Kristaus
tas Kauno arkikatedros bazilivos
ateitininkams.
Šios
pado
Prisikėlimo švente — Velykas.
bėgo"... Prabėgo jaunystės die tarimų metu buvo galutinai pri
nos Marijonų gimnazijos paše- imta Nepaprastos Konferencijos vanotos knygos bus patalpintos Šį kartą susikaupimo dieną
DR. JANINA JAKSEVtCIUS
Kab. tol. (312) 471-3300
šupiuose, praėjo linksmos data ir vieta. Nepaprastoji Ateitininkų rūmuose, Prel. J. praves Edis Putrimas, jaunas
Prunskio
vardo
knygyne,
Kau
JOKŠA
kunigas
iš
Toronto,
šeštadienį,
VIDAS J . NEMrCKAS, M.D.
studentiškos dienos Kaune, o po Konferencija vyks 1997 metų
Dr. Jonas Reinys
S. Ruiaekl Rd., C M c a f o , IL
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Sedos kautynių 1944-jų vasarą liepos 11-13 d. Palangoje. Tai ne. Ateitininkų federacijos vasario 15 d. Kviečiame ir
Re*. 700-422-7007
7722 S. Kedoda Ava.,
dr. Jonas pasirinko politinę bus lygiai 70 metų nuo pirmo valdyba rūpinasi šio, arti tūks studentus bei jaunesniąją kartą
K e * . (1-312) M 2 - 0 2 2 1
Chicago, IL 60662
Jei gimėme — tai ir mirsime, tremtį, paskubomis palikdamas sios Reorganizacinės Nepapras tančio svarų, knygyno persiun jungtis į šią dieną. Prašoma
Valandos susitarus
timu.
nedelsiant registruotis pas
nes mirtis yra amžinojo gyve mūsų brangią tėvynę, galvo tos Palangos konferencijos, ku
VIDAS T. NOREIKA, D.O.S.
DR. V. J. V A S A I T 1 E N Ė ~
Ateitininku;federacijos valdy Ireną
Polikaitienę,
tel.
nimo pradžia. Gimimas yra damas, kad tik trims, ar gal še rios metu buvo priimta da
' DANTŲ GYDYTOJA
SlAUR. VAK. INDIANOJE
bartinė Ateitininkų federacijos ba, Lietuvos ateitininkų vardu, 630-257-2022.
žmogaus pašaukimas amžina šiems mėnesiams...
4 * 1 7 W. 83 St., B u r b a i * , IL
su Charles f . S a n * . D.O.S.
nuoširdžiai
dėkoja
Irenai
Barzstruktūra,
šios
konferencijos
jam gyvenimui per žemišką pa
Iš mūsų bendraklasių, labai
2 0 * S. Cammet R*.
Tai. 706-423-6114
buvojimą, atsieit, mūsų gyve artima draugyste susirišusių metu bus peržiūrėta organi dukienei u i šią prasmingą
ATEITININKAMS IR
Valandos
pagal
susitarimą
KaS. (210) 024-1432
nimas, tai tik prietiltis amžiny devynių narių, pasivadinusių zacinė struktūra, paruoštas dovaną Lietuvos jaunimui. Jūsų
KITIEMS DAINAVOS
dovana
liks
dvasinio
peno
Valandos
pagal susitarimą
naujas
statutas,
išrinkta
nauja
DR.
EUGIJUS
LEUS
bėn. Tačiau mirties bijoma, nes „geležiniu
STOVYKLOS
devynetuku",
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
viskas žemiška suyra, taigi ir kuriam priklausė ir dr. Jonas, Ateitininkų federacijos va šaltiniu ne tiktai šių dienų, bet
DALIA
A.
CEPELE,
D.D.S
LANKYTOJAMS
1SS0S-127 St.
DANTŲ GYDYTOJA
mūsų kūnai. Gimę esame pa telikome tuomet tik penketas dovybė, kuri perims vado ir ateities Lietuvos jaunimui.
Vacys Rociūnas sutiko reda
Ateitininkų federacijos
7 * 1 5 W. 171st
ženklinti amžinumo ilgesiu.
tremtyje, dabar savo grupę vavimą Ateitininkijai ir kurios
Tai. •1S-723-14S4
guoti
Dainavos stovyklos 40 m.
T W e y Rark, IL 40477
v
a
l
d
y
b
a
būstinė
bus
Lietuvoje.
Atei
7 * 0 0 W. CoSefe Dr.
Atsisveikindamas su a.a. dr. pavadinę „sidabriniu penke
(706) 414-4*71
įkūrimo jubiliejini leidinį. Jam
Jonu Reiniu, prisimenu jį kaip tuku", bandydami užkonser nančių poros savaičių laike bus
Valandos pagal susitarimą
VAKARIENĖ
bus
reikalinga
daug
rašytos
ir
Tai.
704-341-0010
savo bendraklasį Marijonų vuoti artimą gimnazijos suolo pateikta daugiau informacijos.
vaizdinės medžiagos. Turintie
ATEITININKIŠKAM
DR. DAUA JODWAUS
Ateitininkų federacijos
DR. RAMUNE MACIEJAUSKA8
gimnazijoje Marijampolėje, o draugystę.
DANTŲ GYDYTOJA
JAUNIMUI PAREMTI
ji tokią medžiagą, ar nuotrauvaldyba
DANTŲ GYDYTOJA
vėliau — medicinos fakulteto
3 * 0 0 H t f M a n * Ava., Ste. 201
Dr. Jono gyvenimas pilnas
Ateitininkų federacijos fondas kas, prašomi siųsti: Vacys
0 3 * * S. Roberte Road
(skersai gatves nuo
studentą Kaune. Paskui — gy visuomeninės bei tautinės veik
Htckocy HMs
ruošia ateitininkų jaunirtui Rociūnas, 7328 Midland Rd.. InGood Samahtan ligonines)
dytoją jau išeivijoje. .
Tai. (70*) SSS-2131
los. Jis dalyvavo visame lietu
remti vakarienę šeštadienį, dependence, OH 44131; tel.
Dovmaea Orava, IL 4041S
STUDENTŲ DĖMESIUI
Valandos pagal susitarimą
Susitikome su Jonu ketvirtoje viškame judėjime, jis dirbo dėl
Tai. 766 000 3113
kovo 1 d. Ateitininkų namuose, (216)524-3160.
gimnazijos klasėje. Manau, kad savo tautos išlikimo, dėl Lietu
Valandos susitarus
DR. VIUUS MIKAITIS
Studentų Ateitininkų sąjun 12690 Archer Ave., Lemont, IL
Nifole Stankevkiutė, M . D .
jo perkėlimui Marijampolėn iš vos laisvės. Jis rėmė lietuvišką
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
DR. VNJJA K E R E L Y T E gos „Zupersavaitgalis" yra 5 vai. vak. — prieš vakarienę
.Board Certificd. Internal Medicinc
FAMILY MUMCAL CLMMC
Utenos lėmė jo dėdė vyskupas darbą auka ir patsai aukojosi.
Chiropraktims gydymas, sveikos
pagrindinis studentų ateitinin apšilimui pasivaišinimas, o 6
1S50S—127 St., L a l a m . IL S04M
V dlantlm jūsų patogumui
(vėliau arkivyskupas) kankinys Jis ir jo žmona išaugino trijų
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
Priklauso Palos Communit, Hospital
Moly ( ross Profesjional Pavilion
kų sąjungos metų veiklos rengi v.v. — skani vakarienė. Auka 50
i AI i 9* naoaea, lai. fOO^owe*^aoo
Silver Cross Hospital
Mečislovas Reinys. Kai pirmą vaikų lietuvišką šeimą su
3fl South
nys. SAS centro valdyba kviečia dol. asmeniui, čekius rašyti
valandas pagal susitarimą
I tthuanian Plaza C't. at Calitomia Ave.
dieną Marijonų gimnazijoje gražia lietuviška kalba, lietuviš
Tat (744) 247-HOS
visus studentus ateitininkus Ateitis Federation Fund. Apie
Valandos pagal susitarimą
Chicago. II. 60629
klasės auklėtojas paklausė iš ka identifikacija.
773 471 7879
dalyvauti šioje programoje, ruo dalyvavimą prašoma kiek gali
iRakiTr
kur jis atvykęs, atsakymas
Mirtis, sunaikindama kūną, šiamoje sausio 30 - vasario 2 d.
DR. ALGIS PAULIUS
ma anksčiau pranešti E. NaruSkausmo gydymo specialistai
skambėjo: „Iš Madagaskaro". išvaduoja sielą amžinam gyve
Dainavoje. Dalyvaus dr. Dalia tienei, tel. 708-422-8863, arba
JONAS V. RRUNSKIS, 140
A R A S ŽLIOBA, M . O.
ORTOPEDINES LIGOS
Visi prapliupome juoku. Buvo nimui. Tačiau ne viskas šioje že
TSRRI OALLAS RRUNSKIS, I0D
Katiliūtė-Boydstun ir kun. An kitiems vakarienės rengimo
I N D R Ė RUDAITIS, O.D.
CHIRURGIJA
tai rimtas jaunuolis; kiek mėje pasibaigia su kūno mir
i 312-720 0000
AKIŲ L I G O S - C H I R U R G I J A
tanas Saulaitis. Registruokitės komiteto nariams. Kviečiami
11B5rjunOaeAve..Elgin,IL60120
I 047*01-1212
uždaras, bet draugiškas. Po timi. Dr. Jono amžinumas pa
1020
E
Ogden
Ave
.
Suite
310
pas Laurą Lapšytę tel. 847-459- visi ateitininkai ir jų draugai.
Tel (708)742-0255
•6cH4>06*y 91^M3*VvW
kalbyje įdomus, mandagus, silieka jo vaikuose ir atei
Naperville. IL 60563
3787 arba email adresu: Uapsys
I S i Orova 447-71S1212
PRIENUOSE
Valandos pagal susitarimą
susikaupęs, santūrus. Mums, nančiose kartose. Pasilieka jo
(630) 527-0090
©orion.it.luc.edu. Registruoki
STOVYKLAUJA
3825 Highland Ave . Tovver 1 Suite 3C
suvalkiečiams, pradžioje kiek prisiminimas jo šeimos genera
tės prieš sausio 27 d. Laukiame
• 1 3 2 S. KaSUe Ava.
Downers Grove. IL 60515
STUDENTAI
keista buvo jo aukštaitiška cijose, jo drauguose, visuo
EUGENE C. DECKER, DOS. P^Č
CMeaae. H. 0 0 * 2 0
jūsų dalyvavimo!
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ATEITININKAI
4 * 4 7 W. 103 St., O s * L * w n , H.
tarmė. Klasėje buvo rimtas ir menėje. Jo prisiminimas lieka jo
Tai. 312-434-7700
SASCV
Pirmas apyl su Nortm*estern urt-to
Kat). tol. 312-586 3168
gabus mokinys. Gyvenome nerašytu testamentu mums:
Vilnius, sausio 22 d. (BNS).
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
Namų 447-341-3772
bendrabutyje, kartu ruošėme liudyti savąją tautą, jos laisvę
Prienuose antradienį prasidėjo
S. RRASAO TUMMALA, M.D.
prieinamą kainą Pacientai priimami
OR. PETRAS ŽLIOBA
pamokas. Nedomino jo sportas, bei nepriklausomybę savo dar džios dovanos.
kasmetinė žiemos stovykla-akaŠirdies ir Kraujagyslių Ligos
absoliučiai punktualiai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
(kalbėti angliškai) ta*. 766-422-I
jis daugiau skaitydavo. Buvo bais, sava auka. lietuviška
Reiškiu gilią užuojautą (orga demija, organizuojama Lietuvos
• 7 4 S Srest 43rd Street
pamaldus, religingas. Visi kalba naujose kartose lietu nizacijos), jo bendraklasių studentų ateitininkų sąjungos.
Vai pirmd ir ketvd 3 v p p 6 v p.p
DR. ARVYDAS J . DAIUDE
DR. A. B. GLCVECKAS
Kitomis dienomis — susitarus
bendrabutiečiai kasdien išklau vybės išlaikymu išeivijoje, Lietuvoje ir išeivijoje vardu, Jo
DANTŲ GYDYTOJAS
Visą savaite stovyklautojai
GYDYTOJAS « CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
21470 S. Meta St.
sydavo šv. Mišias gimnazijos jaunųjų generacijų identifika žmonai, dukroms Vitai ir mokysis bendrauti, kalbėti
Tel. 704-452-4154 atsakomas 24 vai.
3M0 W. M »L T«l. (70t) 4224101
koplyčioje, o vakare bendras ciją su savąja lietuvių tauta. Grasildai, sūnui dr. Jonui ir jo didelei auditorijai. Stovyklos
Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS KISIELIUS
Tet. 704-744-4O33
vakaro maldas.
Pirmo 3 v p p -7vv . antrd 12 30- 3 v p p
metu taip pat bus surengta
Dėkojame Dievui už mūsų bro vaikų šeimoms, visiems gimi
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
Valandos pagal susitarimą
trečd uždaryta. Ketvd ' - 3 v p p
1443 So. SOth Ave.. Cicero
Buvo jis rūpestingas, tvar lio dr. Jono palikimą mums nėms, draugams, visai lietuvių olimpiada, susikaupimo ir rim
penktd ir sastd 9 v r - 12 v p p
DR. L. PETRElKli
Kasdien
1
v
p
p
7
v
v
kingas, taupus, bet nešykštus. gražaus pavyzdžio ir meldžiame visuomenei ir organizacijoms, ties vakaras, o savaitgalį kon
DANTŲ GYDYTOJA
•132 S. 5 5 5 A—.. CMca*s
Išskyrus trečd . sestd 11 - 4 v p p
certuos grupė „Airija".
Gimnazijoje jo tvarkingai paklo Viešpatį Kristaus atpirkimo di- kurioms Jis priklausė.
0044 * . we*#rta na., teaiiery i*oa* a.
(312) 774-4044 arba (312) 4 * 0 - 4 4 4 1
i mylia i vakarus nuo Heriem Ava
ta lova bendrabutyje, šlepetės
DR. DANA M. S A U K U S
DR. K. JUČAS
Tat. (700) *0*-4O*4
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
išrikiuotos palovėje, švariai
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
GYDO
ODOS
AUGLIUS.
ŽAIZDAS
IR
V25
»•
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ri*J.
nuvalyta balta prausykla.
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
DR. LEONAS SEIBUTIS
Dar gimnazijoje jis mėgdavo
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T«l. (706) 344-1404
INKSTŲ. PŪSLĖS « PROSTATOS
rimtus pokalbius ir diskusijas,
Valandos pagal susitarimą
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
DR. JOVITA KERBUS
tad natūralu, kad priklausė
0132 t . KeeMe
U N A S A. SIDRYS, M.D.
Dantų Gydytoje
ateitininkų organizacijai, tiek
Vai antrd 2-4 v p p ir ketvd 2 5 v p.p
Ophtaimologas/Akių Chirurgas
Kab Chicagoje uždarytas
Sestd pagal susitarimą
gimnazijoje slaptame ateitinin
9 0 3 0 S. Rltfgtlvnd Av#.
9»2S S 79lrt Ave . Hickory HtHS IL
KaOlnsIs tai. 312-77S-266S
CMcsffo RMffe. IL 4041 •
kų veikime, tiek universitete —
Tol. (7*6) 4*4-4101
[ 6VB* S v j ^ " ^ * * " ) " • • • • • #
70S-434-6422
ateitininkų studentų „Gajos"
Valandos pagal susitarimą
4 1 4 * W. 43rd St.
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korporacijoje
312-73S-7700
Specialybe
—
Vidaus ligų gydytojas
Pirmoje Sovietų Rusijos oku
' DR. PETRAS V. KISIEUUS
Kalbame lietuviškai
KaS.
312-733-4477
pacijoje jis buvo suimtas ir
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
6147 S. Archer Ava. (prie Ausim)
Rei. 704-244-0047 arba 704-244-4541
gydymas bei chirurgija
įkalintas Kaune. Dalyvavo
Valandos pagal susitarimą
DR. E. DECKYS
172 SchSIsr S t . B * * * * * * * , R. 6 0 1 2 *
Tel. (312) SS6-77M
antisovietinėje ir antinacinėje
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
704-441 2404
pogrindžio veikloje, priklausė
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą
DR. KENNETN J. YERKES
4440 So. PuJeskl R a e * .
Lietuvių fronto bičiulių sąjū
Vakarais ir savaitaaliars M . 700S34-1124
Dr. BOB DOKNANCHI
Valandos pagal susitarimą
džiui. Lietuvių gydytojų „Gajos"
Dantų Gydyltijai
SURBNOER LAL, M . D . ~
korporacijai, Lietuvių Bendruo
Pensininkams nuolaida
DR. DOMAS LAPKUS
Specialybe — Vidaus hgos
1997 m. sausio 12 dieną įvyko bendras pasitarimas Kauno kurijos patalpose. Posėdyje daly
4007 W . 5 9 St.. Chicago. IL
menei.
Vidaus ir plaučių ligos
7722 S. Kaetta A v e . ,
vavo Ateitininkų federacijos Vadas, Ateitininku federacijos tarybos, Lietuvos Ateitininkų fjdoraciTel. 3 1 2 - 7 3 * - * * * *
15300 W**t Avs., Orlant) Parfc
šiandien išvakarės mūsų pa
4707 S Grlbert. LaGrange IL
jos valdybos bei Lietuvos Ateitininkų federacijos sąjungų valdybų nariai. Buvo tartasi McpspraaTol. 3 1 2 4 3 4 - 2 1 2 3
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laimintojo arkivyskupo Jurgio
T t 7*6 31t 4467
tos Konferencijos reikalais, kuri vyks 1997 m liepos 11-13 d Palangoje (70 metų po
Valandos pagal susitarimą
Matulaičio 70 metų mirties su
Reorganizacines - Nepaprastos Palangos konferencijos).
.
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Rimties valandėlė

SVEIKINIMAS POETUI
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI
GIMTADIENIO PROGA

NUSKAIDRINANTI ŠVIESA
Kristaus paaukojimo šventės
pagrindinis simbolis — šviesa —
atitinka senąjį lietuvišką šios
šventės pavadinimą — Grabny
čios — nuo graudulinių žvakių,
kurios iią dieną šventinamos.
Skaitinyje i i Malachijo — pa
skutines Senojo Testamento
pranašų knygos — taip ir lieka
neaišku, ar Sandoros pasiunti
nys yra žmogiškas pranašas, ar
pats Dievas (Mal 3:1-4). Jei jis
Dievas, jo šviesa i i tikrųjų gali
atrodyti Žmogui nepakeliama.
Jai jis tik Dievo įrankis — šiek
tiek drąsiau. Bet laiškas Žy
dams aiškiai pasako, kad, nors
anksčiau Dievas kalbėjo per
pranašus, dabar, , j i s prabilo į
mus per Sūnų... (kuris yra) Die
vo šlovės atšvaitas ir jo esybės
paveikslas... prakilnesnis už an
gelus" (Žyd 1:2-4). Tačiau, kaip
girdime, Jėzus prisiėmė žmo
gaus kraują ir kūną, bet iikentėdamas bandymus, t.y., pagun
das (Žyd 2:14-18). Jėzaus žmo
giškumas vaizdžiausiai mato
mas Evangelijoje (Luko 2:22-40),
kur jis — gležnas ir bejėgis
kūdikis, turi būti t ė v ų
atnešamas į šventyklą, ir kaip
tik tuo momentu, Šventosios
Dvasios įkvėptas, Simeonas jį
paskelbia „šviesa pagonims
apšviesti ir Izraelio tautos
garbe... kad būtų atskleistos
daugelio širdžių mintys".
Šios dienos skaitiniuose
mums siūloma dviguba Dievo
malonė: sudegti kaip žvakė, heroiškai aukojant visas savo jė
gas ir turtą Dievo valios vykdy
mui, ir tai daryti su jautria
meilės dvasia bei paslaptinga ti
kėjimo šviesa. Visa tai apima
žvakės simbolis: ugnis — skaid
ri, karšta, naikinanti ugnis, bet
žvakės ugnis — lengvai užpučia
mą, bet kuriam vėjeliui pasiduo
danti.
Malachijas aiškiais „lydytojo
ugnies" ir „skalbėjų šarmo"
įvaizdžiais kalba apie Dievo
veikimą. Abu nusako galingą
veikimą: ugnis, išgryninanti si
dabrą ir auksą; šarmas, skais
čiai išbaltinantis drobes. Dievas
nori, kad mes, apvalyti nuo įvai
rių savo būdo „nešvarumų", bū
tume tobuli, kad visas mūsų gy
venimas būtų Viešpačiui malo
nus, kaip didžiųjų šventųjų „se
nomis dienomis". Iš tiesų
Dievas mums pasako didelį
komplimentą. Jis sako, kad ir
mes galime būti tokio pat
didelio tikėjimo žmonės, kaip
Abraomas ir Sara, tokia pat
mylinti žmona kaip Rebeka,
toks pat lojalus ir geras kaip
Juozapas, taip pat Dievui patin
kantys, kaip visas, danguje

esantis „debesys liudytojų" (Žyd
12:1), nurodo, kun. Stuhlmueller.
Malaclujas taip pat sako, kad
Viešpaties apreiškimo ir apva
lymo diena bus „didinga ir bai
si" (Mal 3:24). Anot jo, „Kas gi
pakels jo atėjimo dieną?" Bet
laiške Žydams, kuris išaiškina,
kad Viešpaties atėjimas išsipil
do Jėzuje, ši diena tampa pake
liama. Šios dienos skaitinio pir
mieji žodžiai nuostabiai išsako
tą paslaptį. Tad atkreipkime
dėmesį į jų turinį. Pora eilučių
anksčiau rašoma, kad mus, kaip
Dievo vaikus, Jėzus „nesigėdija
vadinti broliais ir seserimis"
(Žyd 2:11). Tad suprantant, kad
čia kalbama apie Dievo vaikus,
būtent mus, šio skaitinio
pirmieji žodžiai tikrai įspūdingi:
„Kadangi vaikų kraujas ir
kūnas bendri, tai ir Jėzus juos
prisiėmė... juk iš tiesų jam
rūpėjo ne angelai, bet Abraomo
(ir Saros) palikuonys". Tai
mums primena ir Pauliaus žo
džius laiške Galatams: „O jei
priklausote Kristui, tai esate ir
Abraomo (ir Saros) palikuonys
bei paveldėtojai pagal pažadą"
(Gal 3:29).
Jėzus, Malachijo pranašystės
žodžiais, yra Dievo „pasiun
tinys, (kuris) praskins jam
kelią". Bet jis pasireiškia bejė
giu kūdikiu, ir jo šios lengvai
užpučiame* žvakės — šviesoje
yra viso žmogiško „kūno ir
kraujo" gležnumo, atvirumo pa
vojams, baimei, bet taip pat ir
galimybių pradai.
Malachijo pranašystė išsipil
do, kai Jėzus, pagal Mozei duotą
įstatymą aprašomą Kunigų
knygoje atnešamas į šventyklą.
Ten nustatytoji auka net pava
dinama „atnaša už nuodėmę"
(Kun 12:6). Jie tą auką atnešė
ne dėl to, kad Marija ar Jėzus
nusidėjo, bet dėl to, kad net ir
geri žmogiški veiksmai, kaip gy
vybės pradėjimas, priklauso
žmogiškajai būklei, kuri neiš
vengiamai susijusi ir su sava
naudiškumu, o neretai ir atsa
komybės stoka. Jėzus nuo pat
pirmųjų savo žmogiško gyveni
mo dienų visiškai priėmė visą
žmogišką prigimtį — kad, kaip
rašoma Laiške žydams, „savo
mirtimi sunaikintų tą, kuris
turėjo mirties valdžią... ir
išvaduotų tuos, kurie bijodami
mirties... buvo patekę į vergiją".
Ir vienok, matydamas gležną
kūdikėlį Jėzų tėvų rankose,
Simeonas būtent tokį jį pa
skelbė „Šviesa pagonims" ir
„Izraelio tautos garbe".
Jėzaus šviesa, kaip ugnis, nu
skaidrins ir mus. Todėl šian-
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Vertė Tadas Palionis
Išlipdami iš laivų New York, Philadelphia ar
Baltimore, daugumas lietuvių apsistojo Pennsylvanijoje,
kur jie ėjo dirbti į anglių kasyklas. Naujosios Anglijos
rūbų pramonė patraukė imigrantų šeimas, kur moterys
ir vaikai gavo darbą. Vokiečiai, airiai ir lenkai, atvykę
anksčiau, turėjo prižiūrėtojų pozicijas.
Palikę ramią, giedrią kaimo, kalnelių ir pievų
aplinką, kultūriniai sukrėsti,atsidūrė knibždančiuose
lūšnynuose. Ką galėjo lietuvis angliakasys galvoti apie
išsvajotą Ameriką, triūsdamas kasyklų dulkėse ir purve,
būdamas nuolatiniame pavojuje-, kad jį gali užmušti
krentančios uolos?
Bet imigrantai nebuvo svetimi sunkumams. Jie pra
gyveno. Jie susimetė draugėn į atskirus etninius
telkinius, kur jie galėjo kalbėti savo gimtąja kalba, eiti
į bažnyčią ir iš dalies gyventi panašiai, kaip Lietuvoje,
savo dvasinio ir socialinio gyvenimo centre.
Pramoniniai miestai prie Michigan ežero pritraukė
keletą tūkstančių lietuvių į NVisconsin valstiją Lietuviai
pirmiausia apsistojo Racine mieste apie 1896 metus. Dvi
dešimt metų vėliau jų ten buvo 2,000. Šv. Petro parapi
ja buvo įsteigta 1903 metais. Racine žemės ūkio mašinų,
grindų vaiko ir pieno produktų įmonės davė darbo. Šv.
Kazimiero parapija buvo įsteigta 1913 metais. įvairios
drauggos buvo organizuotos pagelbėti naujai atvykstan
tiems. Ii pradžių lietuviai lankė lenkų bažnyčias, bet
vėliau įstaig* savo parapijas. Bažnyčia Amerikoje kaip
ir Lietuvoje buvo dvasinio ir socialinio gyvenimo centras.
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Kadangi:
Nevysta kaip gėlės dailieji menai
Jie lieka žydėti amžinai,
Tad šių šaunių gimtadienio
sukaktuvių
proga, mielam poetui Bernardui Brazdžioniui
linkime dar ilgai tęsti žavios poezijos kūrybą.

*

Los Angeles
Gasparoniai,
Utenos ir Vilniaus Gasperaičiai.

.LAISVĖS KOVŲ ISTORIJAI
- ATSKIRĄ KURSĄ
Patriotinių jėgų laimėjimas
Seimo rinkimuose atveria nau
jas galimybes sustiprinti Nepri
klausomybę patriotiškai auk
lėjant jaunąją kartą. Ši pro
blema mums buvusiems parti
zanams, politkaliniams, tremti
niams yra ir liks aktualiausia,
nes mūsų gretos dėl garbaus
amžiaus sparčiai retėja.
1944-1953 m. laisvės kovų
laikotarpis yra išskirtinis mūsų
istorijoje. Išskirtinis savo ilga
dramatiška kova prieš šimterio
pai gausesnį priešą, masiniu
herozimu (legendinio Margirio
pasekėjų gyviems nepasiduoti
priešui buvo dešimtis kartų
daugiau). 1794,1831,1863 metų
sukilimai, kova dėl nepriklau
somybės 1919-1920 m. nei savo
trukme, nei aukų skaičiumi
neprilygsta 1944-1953 metų tra
giškam, bet kartu ir didingam,
laikotarpiui.
Mūsų karta gali didžiuotis
tuo, kad ištvėrė šiuos baisius
mėginimus ir iškovojo, kartu su
jaunesniąja karta, palankiai
susiklosčius istorinėms ap
linkybėms (sovietinės imperijos
sprogimas iš vidaus), nepriklau
somybę. Deja, daugelis jaunimo
atstovų to nesuvokia, nesusi
mąsto, paprasčiausiai — nežino.
Gal dėl to, kad ir mokykla ne
viską padaro. Nerimą kelia
nepakankamas, paviršutiniškas

rezistencijos dėstymas mokyklo
je, mažai mokinių ir mokytojų
lanko dar negausius partizanų
kovų muziejus, (dirbu Mari
jampolės Tauro apygardos
partizanų muziejuje, tad turėjau
progų įsitikinti).
Mokyklose, dėl žinomų prie
žasčių, dar negreit bus labai
palankios sąlygos patriotiniam
auklėjimui, tad, mūsų manymu,
dabar, laimėjus patriotinėm jė
gom, daug priklauso nuo Švie
timo ministerijos ir gerb. Švie
timo ministro Z. Zinkevičiaus
(Krikščionių demokratų partyos
atstovas). Viltingai nuteikė jo
pasakyta nuomonė, kad turime
ne tautinę mokyklą, o neaiškų
darinį. Daug priklauso ir nuo
mūsų, buv. partizanų, polit
kalinių, tremtinių pozicijos, ar
ji bus pakankamai aktyvi, sie
kiant, kad mokykla taptų
tautine.
Mes manome, kad galima su
stiprinti patriotinį auklėjimą
mokyklose padidinus valandų
skaičių Lietuvos istorijai (saky
kim, galėtų būti ne 2 o 3 savai
tinės pamokos). Ypač svarbus
rezistencijos laikotarpis. Kaž
kiek apie rezistenciją reikia
kalbėti kiekvienoje klasėje. Bet
atskiru kursu išsamiai ji galėtų
būti dėstoma. 10-oje, 11-oje ar
12-oje klasėse (kurso trukmė
1-1,5 metų). Pagrindu (vadovė

liu) galėtų būti. 1996 m. Kaune
išleista knyga „Lietuvos par
tizanai 1944-1963 m." (autoriai
Nįjolė Gaškaitė, Dalia Kuodytė,
Algis Kašėta, Bonifacas Ule
vičius). Lietuvos partizanų istorija — tai tautos dvasios
didingumo pasireiškimo istorija
(turėdami ją, esame dvasiškai
turtingesni už prieškario
Lietuvos žmones). Mūsų tikslas,
kad tai taptų kiekvieno jauno
žmogaus dvasine savastimi.
Tuomet mes būsime tikri, kad
1940-tieji metai nepasikartos. Iš
rezistencijos kurso privalo būti
egzaminas (kaip buvęs peda
gogas žinau, kad moksleivių
požiūris į dalyką labai priklauso
nuo to, ar reikia laikyti egza
miną).
Be minėtos knygos mokiniai
turėtų perskaityti ypač ver
tingus emociniu požiūriu „Jus
tino Lelešiaus — Grafo, Lion
gino Baliutavičiaus-Dzūko die
noraščius" (Kaunas, 1994).
Kiekvienos vietovės moksleiviai
be minėtų knygų turėtų žinoti
ii „Laisvės kovų archyvo" ati
tinkamų numerių ir iš kitų šal
tinių apie savo vietovės parti
zanus (atitinkami egzaminų
bilietų klausimai).
Algimantas Lelešius
Marijampolės Tauro apygardos
partizanų muziejaus mokslinis
bendradarbis
MINISTRAS PIRM.
GEDIMINAS VAGNORIUS
PRIPAŽINO BAŽNYČIOS
SVARBA
Gruodžio 24 dieną, Kalėdų iš
vakarėse, Lietuvos Respublikos
vyriausybės ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius
Kaune aplankė kardinolą Vin
centą Sladkevičių bei susitiko
su Kauno arkivyskupu Sigitu
Tamkevičiumi. Pasak arkivys
kupo, nors tai buvo šventinis
vizitas, jo metu taip pat buvo
aptarti kai kurie aktualūs
klausimai. Kalbėta apie būtiny
bę paspartinti sutarties tarp
Lietuvos ir Vatikano rengimą,
pasikeista nuomonėmis dėl da
bartinės Bažnyčios padėties
valstybėje bei jos indėlio į
visuomenės gyvenimą. Anot ar
kivyskupo Sigito Tamkevičiaus,
vyriausybės vadovas Gediminas
Vagnorius pripažino Bažnyčios
vaidmens svarbą Lietuvos gyve
nime: bejos indėlio būtų sunku
išeiti iš dabartinės sunkios
moralinės padėties.
BŽ, 1997 m. sausis

Sveikiname garbingoji
poetą
dien. į savo namus parsinešame,
mūsų išgelbėjimą iš nuodėmės
BERNARDĄ
BRAZDŽIONJ
vergystės simbolizuojančias žva
jo 90 metų gimtadienio proga ir linkime
ištvermės,
kes. Kad mūsų namai taptų vie
sveikatos
ir džiaugsmingos
kūrybos, stiprinant
atgims
tomis, kaip ir Nazareto namai,
tančia
Lietuvą.
Plurimos
Annos!
kur mūsų tikėjimo šviesa augtų
ir klestėtų.
JAV lietuvių
Bendruomenė,
Aldona
ZaUskaitė
Krašto taryba
ir Krašto
valdyba

Keletas lietuvių organizacijų veikė Milwaukee
mieste. Jos pastatė vaidinimų ir suruošė keletą kitų
kultūrinių renginių. Apie 2,000 lietuvių gyveno
Mihraukee.
Sheboygan lietuviai rodė judrų gyvenimą. 1938
metais 178 šeimos ir 112 pavienių asmenų priklausė
parapijai, išlaikiusiai šeštadieninę mokyklą, kurioje
buvo dėstoma lietuvių kalba ir kultūra. Čikagos lietuvių
bendruomenė pradėjo staigai augti, kai Pennsylvamjos
pramonė sunyko. 1910 metais 5,000 lietuvių gyveno
pietinėje Čikagos miesto dalyje. Lietuviai buvo gerbia
mi, kaip sunkiai dirbantys, ištikimi, sąžiningi. Jie rado
darbą geležinkeliuose, plytinėse. Crane vandentiekio ir
kanalizacijos įmonės, McCormack įmonė ir skerdyklos
turėjo daug dirbančių lietuvių. Calumet apylinkės plieno
gamyklos ir automobilių įmonės taip pat pritraukė daug
lietuvių.
Wisconsino kirtimai
įvairiomis sutartimis indėnų perleistos Žemės baltie
siems žmonėms turėjo didžiausius miškus. Šie didžiuliai
gamtos ištekliai tesėsi per šiaurinį Michigan, Wisconsin ir Minnesota. Šiose srityse buvo daug ežerų ir upių
sistemų.
Siena, pasistūmusi į vakarus, atidarė sritis nauja
kuriams kurtis. Geležinkeliai jau stūmėsi į vakarus nuo
Mississippi upės. Naujakuriai statėsi trobesius prerijo
je Planas buvo padarytas panaudoti Didžiųjų Herų vals
tijos miškus. Pramonės plėtimasis, pasibaigus
pilietiniam karui, davė iniciatyvos vis steigti naujas
gyvenvietes.
Kirtinėjimas miškų pakraščiuose staiga išsiplėtė
visu frontu didžiųjų pušynų puolimą. Kirtimas prasidėjo
Michigan valstijoje, plėtėsi skersai Wisconsin į
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Danutė

Poetas

nemarūnas

Kai 1907 m. vasario 2 d. Stebeikėlių kaime, esančiame ne
toli Pumpėnų šiaurės rytų Lie
tuvoje gimė berniukas, senovės
lietuvių l i a u d i e s tikėjimų
laimės, susigūžusios palangėje
lemti kūdikiui ateitį, pasakė:
„Jis bus poetas nemarūnas..."
Tėvai davė naujagimiu vardą
Bernardas, net nenujausdami,
ką jam laimės išpranašavo, net
sapnuote nesapnuodami, kad jis
keliaus per pasaulį, kaip „vėlė,
kaip vėlė namarūnė", palik
damas laiko smilčių neužpus
tomus pėdsakus, įrėžtus giliai
giliai savo tautos širdyje.
Dar kone „esant be kelnyčių",
kaip tam mūsų vaikui pamilta
jam Meškiukui Rudnosiukui,
Bernardui po savo kojomis teko
pajusti svetimą žemę, tą pačią,
kurio takais ir dabar tenka
keliauti, po kurios „aukštaisiais
skliautais", gimė ne vienas eilė
raščio posmas.
Ką reiškia kūrėjui devynias
dešimt ar šimtas, ar penki
šimtai metų, jeigu kartą jis
įrašytas į nemarūnų sąrašą?
Metų slinktis yra tik pakopos į
„poezijos pilnatį". Ta kelionė
niekuomet nesibaigia, net ir
tada, kai poeto žemiškuosius pa
laikus uždengia kapas. Juk jo
kūryba pasilieka, kaip nenyks
tantis palikimas, perteikiamas
iš kartos į kartą.
Galime neabejoti, kad Bernar
das Brazdžionis jau neišdil
domai įrašytas tame nemarūnų
poetų sąraše. Jo kūryba yra
tokia gyvastinga, kad nie
kuomet nesutilpo, ir niekuomet
nesutilps, knygų ar kitų lei
dinių puslapiuose. Ji gaivalingu
potvyniu išsiliejusi lietuvių tau
toje — deklamuojama, dainuo
jama, cituojama. Brazdžionio
posmai įkvepia, pradžiugina,
ramina, padrąsina ir teikia viltį
šviesesniu rytojum. Bernardas
Brazdžionis yra gyvosios tautos
dainius, kaip kadaise buvo
poetas Maironis. Skirtumas tik
tas, kad Brazdžionio poezįjai, dėl
susidėjusių skaudžių lietuvių
tautos istorijos aplinkybių, buvo
lemta pasklisti daug plačiau po
pasaulį. Ji tarsi skausmo,
tėvynės ilgesio ir pasiryžimo
išlikti svetimuose kraštuose
talismanas, kurį kiekvienas
lietuvis, priverstas palikti savo
tėviškę, nešiojosi su savimi,
tarytum gimtosios žemės
žiupsnelį.
Nesunku pasitikrinti, kiek ir
kur buvo išspausdinta Bernar
do Brazdžionio poezijos rinki
nių, galbūt net kiek pavienių
eilėraščių pasirodė įvairioje
lietuviškoje periodikoje, antolo

Minnesota, o i i ten peršoko į tolimus šiaurės vakarus.
Iš miško medžiagos buvo gautas didžiulis pelnas. Per
trumpą laiką miškas, laikomas neišsibaigiančiu, buvo
sunaikintas, išskyrus kietmedžių likučius. Miškakirčių
etika „nukirsk ir išeik" buvo paliktų miško juostų ir
kelmyną pasekmės. Po tas miško juostas nuolat siautė
gaisrai. Didžiuliai gaisrai, kaip Phillips ir Peshtigo vie
tovėse sunaikino daug žmonių ir turto. Žemė liko
suanglėjusi ir plika.
Kai kurie žemės ūkiai buvo pradėti miškų kirtimo
metais. Ūkininkai turėjo rinką savo produktams miška
kirčių stovyklose ir lentpjūvių miestuose. Ūkininkas
taip pat galėjo padidinti savo pajamas, žiemos metu kirs
damas mišką. Mokesčiai, uždėti miško kirtimo bend
rovėms, stata mokyklas, kelius, teismo rūmus ir bend
ruomenių sales. Miško pramonės sumažėjimas sukūrė
sunkumus, kurie dar ir dabar kamuoja kai kurias miškų
kirtimų apskritis. Atrodė, kad vienintelis logiškas žemės
naudojimo būdas buvo žemės ūkis.
Miško bendrovės pradėjo mažinti savo žemes,
nemokėdamos už jas mokesčių, arba pardavinėjo
spekuliantams po keletą centų už akrą. Kūrėsi žemes
pardavėjai su įstaigomis Čikagoje ir kituose gyventojų
centruose. Agentai ėjo į žmones su literatūra ir
skelbimais, reklamuodami miško kirtimus. Dauguma
skelbimų minėjo teigiamas puses ir nutylėjo neigiamas.
Vslstgos Žemes ūkio departamentas teigė, kad yra vie
tos tūkstančiams ūkininkų.
Wisconsin kolonizavimo bendrovė, įsteigta 1917
metais, nupirko 60,000 akrų kirtimų Sawyer apskrityje,
įsteigė pavyzdinį miestelį Ojibwa Prižadėjo pastatyti
namus, tvartus, kelius, įvesti telefonus ir kitus reika
lingai įrengimus. Šios bendrovės agentai patraukė ūkių
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gijose, almanachuose. Niekam,
be abejo, nepavyktų suskaičiuo
ti, kiek kartų jos posmai skam
bėjo nuo scenos — mėgėjiškai ar
artistiškai deklamuoti, o dar
labiau neįmanoma sužinoti, kas
ir kaip dažnai okupuotoje
tėvynėje Bernardo Brazdžionio
poezijos posmuose ieškojo sau
paguodos ir tvirtybės.
Vargiai šiandien rastume
lietuvį, kuris nebūtų girdėjęs
Bernardo Brazdžionio pavardės,
nežinotų, kad ji priklauso
vienam žymiausių bei žino
miausių lietuvių poetų. Nei jo
garso, nei eilių nesulaikė net
geležinė uždanga, todėl tau
tiečiai pavergtoje tėvynėje buvo
gerai susipažinę su Brazdžionio
kūryba. Tas faktas akivaizdžiai
paliudytas, kai poetas nema
rūnas pirmą kartą po nepriklau
somybės atgavimo nuvyko į
savo gimtąjį kraštą. Tokio
iškilmingo ir jaudinančio su
tikimo, kokį tauta suruošė savo
iš tolimų kraštų grįžtančiam
paviešėti sūnui, galėtų pavydėti
kiekvienas karalius, prezi
dentas ar šiaip save laikantis
pasižymėjusiu žmogumi.
Bernardas Brazdžionis supra
to, kad tai ne jis pagerbiamas,
o rodoma meilė jo sielos vai
siams, kuriais slapčia maitinosi
tauta, kad neprarastų dvasinės
stiprybės vergijos metais. Po
etas tą tautos meilę labiau ver
tino už prezidentinius ordinus ir
nusigręžė nuo jų vilionės, kad
joks šešėlis savo tamsiu sparnu
nebrūkštelėtų per išsvajoto
grįžimo džiaugsmą.
Lietuva turėjo daug didvyrių-milžinų, daug genialių po
litikų, valdovų, karo vadų, daug
ir kūrėjų, bet Bernardas
Brazdžionis stovi visa galva
aukščiau už daugelį. Tai mūsų
tautos gyvasis lobis, kuriuo
galime vertai didžiuotis ir
džiaugtis, kad jis dar tebėra
mūsų tarpe. Net ir didžiajame
„Lietuvių kalbos žodyne" neras
tume pakankamai žodžių, ku
riais išreikštume savo linkė
jimus poeto Brazdžionio gar
bingo amžiaus sukakties proga.
Nors šiandien jo galva balta,
„kaip vyšnios viršūnė", bet jo
je tebesirikiuoja poezijos
posmai, tarytum net laikas
nedrįsta prisiliesti prie poeto
nemarūno kūrybos, kad nesu
trukdytų poezijos gimimo.
Tad — nors ir labai norėtume
šiandien prabilti skambiausiais
linkėjimais— turime pasiten
kinti tik širdingu sveikinimu
poetui Bernardui Brazdžioniui
devyniasdešimtojo gimtadienio
proga.

nuomininkus ir miestų darbininkus.
Amerikos kolonizavimo bendrove mėgino sukurti
t e l k i n i u s žmonėms iš Europos. Organizuota
Weyerhouser interesų su įstaigomis Cippewa Falls ir
Čikagoje. Ši bendrovė turėjo 1,000,000 akrų žemės par
davimui. Agentai, skelbdami bendrovės žemes, vyko į
Suomiją. Rusiją, Lenkiją, Daniją, Norvegiją ir Švediją.
1909 metais C. F. Sanvorn bendrove Čikagoje pasiūlė
pastatyti namuką kiekvienam, perkančiam 80 akrų
žemės netoli Eagle River. George E. Wood iš Čikagos,
iškirtęs 7,000 akrų miško, pardavė savo žemę Čikagos
nuosavybių prekybos bendrovei 1920 metais. 1908
metais Milwaukee Oneida Farms bendrovė išvalė iš
8,300 akrų kelmus ir pardavė žemę.
Ūkis Wiaconsine
Daugelis lietuvių, atvykusių į Ameriką, buvo kilę
iš kaimo. Jų prisirišimas prie žemės liko stiprus. Pasi
ilgę gimtųjų namų, jie galvojo apie tolimą ūkį, gimines
ar kaimynus. Jeigu jis ir turėjo savo tautiečių supratimą,
jis negalėjo atsispirti troškimui sugrįžti į tėvynę. Ste
bėtinai didelis skaičius neatsispyrė troškimui sugrįžti.
Čikaga su savo gausiais gyventojais čekais, lenkais
ir lietuviais, buvo labai gera rinka žemės agentams.
Šiaurės \Visconsm kalneliu, mišku, ežeru ir upeliu gam
tovaizdis ypač patiko lietuviams Wisconsin upe Oneida
apskrityje jų akyse buvo lyg Nemunas.
1898 metų dokumentas apie miškų padėtį šiau
riniame Wisconsine pažymi, kad žemė Oneida apskri
tyje buvo priesmelis, kur dominavo pušynai, išskyrus
nedidelius izoliuotus pušų ir kietmedžių mišinio plotus.
Gausiuose pelkynuose augo maumedžiai, kedrai ir eglės.
Dar buvo tūkstančiai akrų, kirtėjų sužalotų, ar gaisrų
sunaikintų.
(Bus daugiau)
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Dr. Linas Sidrys kalbina ne savo partijos autoriteto
Lietuvos katalikų radijo va- iškėlimu, veiks ne savo klaniu,
dovą Vaidotą Žuką, ketinanti ne savo parankiniams, bet pir
kandidatuoti šių metų pabai miausiai labiausiai stokojančių
goje įvyksiančiuose Lietuvos naudai: pensininkų, jaunų ir
daugiavaikių šeimų ir pan. O
prezidento rinkimuose.
— Kokie gyventojų sluoks šiaip ryžtingų veiksmų mano
niai, kokios partijos Jus la gyvenime buvo nemaža. Daug
kartų esu laimėjęs...
biausiai remia?
— Kokį politinį klimatą Jūs
— Labiausiai jaučiu palan
kumą iš nepartinių Lietuvos stengtumėtės sukurti? Lietu
gyventojų sluoksnių, t.y. tų voje J u s vadina „kietos
žmonių, kurie sudaro didžiąją demokratijos šaukliu"...
— Nors esu katalikas, bet,
Lietuvos gyventojų daugumą.
Manau, yra natūralu, kad at siekdamas tikrosios demokra
skirų partijų vadovai atsargiai tijos, kurčiau man labai artimų,
arba ir nepalankiai stebi atsira Lietuvių fronto bičiulių jau
dusi naują konkurentą. Visi anksčiau apibūdintą ir api
norėtų turėti „savą" žmogų brėžtą, nepasaulėžiūrinę poli
šiame poste. Bet laisvesni, drą tiką — aš nenoriu, kad disku
sesni, jaunesni partijų žmonės sijos ir net ginčai dėl ūkio ar
sako: „Mes turbūt remsime partijų politikos virstų sankirtave". Nors jau 7-rius metus čiais dėl religijos. Kieta demok
turiu nuolatinę katalikų radijo ratija leistų kiekvienam būti
stotį, pasiekiančią visus pačiu savimi, o vadinamasis
Lietuvos kampelius, bet šia la demokratijos kietumas apsau
bai patogia priemone nau gotų nuo valdininkų aplaidumo
jiesiems, politiniams savo ir piktnaudžiavimo. Pagaliau
tikslams, nesinaudoju — todėl pilnutinė demokratija yra di
nuo žiemos • pradžios savait džiausia chaoso ar savivalės
galiais kartu su žmona Aukse priešybė. Nors esu antikomupradėjau važinėti po Lietuvos nistas, vis dėlto į politiką neinu
provincijos miestelius, susi- suvedinėti sąskaitų.
tikinėju su žmonėmis. Žemaitija
— Ar tai, kad esate, kaip
man yra geriausiai pažįstama, pats sakote, „kietas katalikus
todėl rinkimų kampaniją pra ir antikomunistas", nekliu
dėjau nuo Suvalkijos ir Aukštai dys bendrauti su kitų tikybų,
tijos. Nustebau, kad kol kas netikinčiais, kitų politinių
visur buvome sutinkami pilnose pažiūrų žmonėmis?
savivaldybių, teatrų, mokyklų
— Manau, kad ne. Man svar
salėse. Taigi manau, kad man bus ir brangus kiekvienas žmo
nepartiškumas yra šiuo atveju gus. Per septynetą darbo kata
netgi privalumas. Lietuvos likų radijuje metų niekad
žmonės mato, kad bet kokie nesame kaltinti nei klerikaliz
partiečiai, patekę į valdžią, la mu, nei tolerancijos stoka —
biau rūpinasi savo dalies inte- greičiau būna atvirkščiai,
resai*, kova ar sąskaitomis su konservatyviųjų sluoksnių
kitOJflŪr partijomis, o bendrasis būname užkabinami nebent dėl
gėris lieka kažkur tolumoje ar per didelės tolerancijos kitati
ba apskritai pradingsta.
kiams ir kitamaniams. Iš kitos
— Ir vis dėlto, kodėl pusės, mano ryžtinga asmeninė
atrodo, kad jūsų idėjoms rei kataliko pozicija manau būtų
atidžių sargu nuo visokių
kia prezidento mandato?
— Žinokite, kad ne prezidento valdžios pagundų — nors ir šiaip
apartamentai yra mano gyve nepakenčiu pataikūnų, veid
nimo tikslas. Žinau, į kokį bala mainių ir prisitaikėlių. O kas
ganei j einu. Bet ryžtis šiuo atve dėl „buvusiųjų", tai juk ir Kris
ju mane verčia krikščioniška tui buvo mieli „muitininkai ir
pareiga. Vienam krikščioniui paleistuvės". Pagaliau „netikė
užtenka sutvarkyti savo vidinį, liai" man yra brangūs ir pažįs
sąžinės teisingumą, kitas tami ne vien dėl to, kad tikras
stengiasi įdiegti tai savo krikščionis „turi" mylėti visus,
šeimoje, vaikuose, dar kitas net ir savo priešus. Galiu ir turiu
savo profesinėje veikloje, savo teisę apie tai kalbėti, nes aš pats
bendruomenėje. Lieka platusis, per paskutinius 25-rius metus
visuomeninis, gal net tarp išgyvenau skausmingą pasaulė
tautinis teisingumas, kuriam žiūrinę evoliuciją. Taigi pre
galėtų daryti įtakos teisingumu zidento konstitucinis priesakas
grindžiamos atskiros visuome būti vienodai teisingam visiems
man yra ne išmokta tezė, bet ar
nės.
Norėčiau Lietuvos žmonėms tima savo gilumine prasme.
— Kokie jūsų santykiai su
suteikti viltį, kad yra savame
krašte žmonių, vadovų, kurie, vietojo informavimo priemo
nieko nepaisydami, rūpinsis jų nėmis? Čikagą pasiekė ži
vaikais, jų vyresniais tėvais ir nios, kad Lietuvos katalikų
motinomis, taip pat prade radijas ėmėsi iniciatyvos su
dančiais, smulkiais ir vidu stabdyti nešvankybes Lietu
tiniais verslininkais bei ūkinin vos televizijoje.
kais, ir rūpinsis ne savo asmens,
— Mano santykiai su 'mass
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Dr Linas Sidrys ir Vaidotas Žukas.
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JAU MEŠKA VERČIASI
ANT KITO ŠONO
Sausio 25-ji, — pagal katali tas, rinko medžiagą apie seno
kišką kalendorių šv. Pauliaus vinius savo apylinkės žmonių
atsivertimo minėjimo diena. papročius. Išliko jo ranka užra
Aršus krikščionių persekiotojas šytos pastabos, kad jaunimas
Saulius tapo uoliu Kristaus mo kaime šios šventės metu vaišin
kslo skleidėju Pauliumi. įdomi davosi ypatingu valgiu —
ši diena ir tradiciniame lietuviš „kamukais" iš žirnių, aguonų,
kųjų papročių kalendoriuje, atė kanapių, medaus, o užgerdavo
jusiame iš amžių glūdumos.
stipriu gėrimu. Tik šios,.krikš
Prailgdavo žmonėms šaltasis tynos'* neturėjo pastovios datos
pusmetis. Tad kuo atidžiausiai — būdavo linksminamasi, pa
stebėdavo gamtą, laukdami pir mačius pirmąjį tais metais
mųjų išsiilgtojo pavasario požy Mėnulio pjautuvieką po jau
mių. Šie, pradžioje labai nežy- naties. Tai iš prosenoviško
X , būdavo ryškiau pastebimi Mėnulio kalendoriaus paveldėta
io pabaigoje. Tas lūžio mo šventė - Naujieji Metai. O štai
mentas gamtoje palaipsniui ta kaip slėpiningai senasis laiko
po švente. Mat antroji žiemos skaičiavimo būdas užšifruotas
puse jau nebe tokia žiauri: nors mįslėje: „Seredoj, subatoj gimė
dar gali pasitaikyti speigų, pū Dievo kumeliukas auksinėm
gų, bet saulutė vis aukščiau kamanom, sidabrinėm padka
pakyla, o tamsa traukiasi. Ir vom. Kas? — Jaunas Mėnulis."
vėjas greit pakeis kryptį, vis Čia savaitės dienų paminėjimas
dažniau ims pūsti iš pietvaka gali reikšti skaičius 3 ir 6,
rių. Iš čia ir kito mėnesio pava sudarančius archaiškojo kalen
doriaus esmę: po trijų mėnesių
dinimas — vasaris.
Priešistoriniais laikais me per jaunatį švenčiamos Pavasa
džiotojų genčių žmonės skirdavo rio šauktuvės, po šešių — pats
tik du metų laikus: žiemą ir vasarvidis, po devynių - pirmieji
vasarą. Šiltąjį pusmetį miške rudens požymiai.
viešpataudavo Meška, snieguo
Pusiaužiemis — tik viena tra
tąjį — Briedis. Nuostabu, bet dicinio kalendoriaus švenčių. O
mūsų tautos tradicinėje kultū kokios tautos istorinės patirties
roje iki šiol dar žymūs šių žvėrių gelmės atsiveria, įsigilinus įjos
kulto pėdsakai. Štai, sakoma, papročius!
kad Pusiaužiemyje meška savo
Dr. Libertas Klimka
guolyje ant kito šono verčiasi ir
Kandidatas j Lietuvos prezidento vietą Vaidotas Žukas su žmona Aukse ir gausia savo šeima.
pradeda žįsti kitą leteną. Labai
media' tokie, kad jau kelis — Bet juk nėra įstatymų, las man visada buvo kažkas la svarbūs yra tos dienos orų spė
PASKIRTOS LIETUVOS
mėnesius beveik kas savaitę ką leidžiančių užsieniečiams bai brangaus. Nuo ankstyvos jimai. Per Pusiaužiemį nubun
MOKSLO PREMIJOS
nors parengiu spaudai, radijui privatizuoti įmones ir žemę. jaunystės nuolat skaičiau vis da ir barsukas, išlenda ap
— Užsienio lietuviai la prasprūstančias sovietinėn sidairyti. Jei šviečia saulė, jis
ar TV dėl savo politinio keti
Trisdešimt šeši Lietuvos
nimo. Žiemos viduryje sukėlėme biausiai ir teisingai triukšmavo Lietuvon išeivių knygas, žurna išsigąsta savo šešėlio ir — at mokslininkai tapo 1996 metų
nemažą akciją dėl LNK televizi dėl Konstitucijos 47 straipsnio, lus, klausiausi „Amerikos bulas į olą slėptis, gulasi ant to Lietuvos mokslo premijų lau
jos, transliuojančios Lietuvoje, neleidžiančio užsieniečiams tap balso", „Laisvosios Europos", paties šono — tada sniegas jau reatais. Jų pavardes sausio 21
padorumo ribas peržengiančias ti žemės savininkais — o jeigu „Vatikano radijo". Man ypač greit prasmegs. Jei apsiniaukę, d. paskelbė šių premijų ko
kelias programas — kai kurios nori įsigyti įmonę ar nori statyti brangūs tie užsienio lietuvių barsukas pavaikšto, pavaikšto mitetas.
skirtos vaikams ir jaunimui, — žemės klausimas vis tiek la sluoksniai, kurie ne vien per po mišką ir grįžęs kietai įminga
Kasmet skiriama iki 11 pre
transliuojamos dienos metu. bai svarbus. Reikia. pasiekti, Vasario 16-ios iškilmes ašarą ant kito šono — tada pavasario mijų. Jomis įvertinami moksli
Mano vadovaujama radijo re kad užsienio lietuviai, o tiksliau nubraukdavo, bet kurie visą teks dar ilgai laukti. Koks oras ninkų ar jų kolektyvų reikšmin
dakcija surengė ciklą diskusijų mūsų tremtiniai, turėtų lygias savo širdį ir visus savo talentus tądien po pietų, tokia būsianti giausi darbai.
šia tema su įvairių sričių teises ir galimybes veikti, tas atidavė Lietuvos reikalui, kaip ir antroji žiemos pusė. Ūkinin
Agrarinių, gamtos, matemati
specialistais bei pakvietė pačias, kaip ir Lietuvoje nuolat pvz. J. Brazaitis, Vyt. Vaitie kas turi pasižiūrėti, kiek likę kos ir medicinos mokslų srityje
reaguoti visuomenę. Sulaukėme gyvenantys Lietuvos piliečiai. kūnas, A. Maceina, arba iš pašaro, ar nesušėrė gyvuliams šiemet paskirtos 5 premijos.
labai gyvos ir palankios mūsų Reikia tam tikrų pataisų ir gyvųjų A. Darnusis, J. Kojelis, daugiau kaip pusę šieno. Būda Trys premijos atiteko humani
akcijai paramos iš įvairių Lietu Konstitucijoje, ir įstatymuose. Iš V. Dambrava ir kiti. Gal dėl to, vę įvairių draudimų, kurių rei tarinių, socialinių ir teologijos
vos gyventojų sluoksnių — la kitos pusės žiūrint, tai ne kad jūs atstovavote tikrai lais kėdavę paisyti, kad būsimajam mokslų darbų autoriams. Tiek
biausiai tų, kurie tiesiogiai valdžios reikalas kur ir ką vai Lietuvai, nuolat plušėjote derliui kirmėlės, vikšrai žalos pat premijų paskirta ir techni
susiję su vaikų ir jaunimo turėtų investuoti laisvi versli jos naudai, aukojotės. Juk nepridarytų. Pavyzdžiui, dzūkai kos mokslų srityje.
auklėjimu. Bet įtakingieji laik ninkai. Laimi tie, kurie yra drą būtent jūs, užsienio lietuviai, per Pusiaužiemį bulvių nevalgy
(Elta, 01.21)
raščiai ir TV kanalai įkaito jau siausi ir nebijo rizikuoti. Paga turėjote galimybę subręsti ir davo, kad vasarą nekirmytų. Že
DOVANĖLĖS SOCIALIAI
kita prasme: „ateina inkvizi liau juk yra įvairiausių gali profesiškai, ir tautiškai, ir pilie maičiai vilnų neverpė, jų necija!", „pavojus laisvei ir demok mybių investuoti kitokiais bū tiškai, turėjote galimybę puo karšdavo — antraip kandys dra REMTINIEMS ŽMONĖMS
ratijai!" Man atrodo natūralu, dais. Viešai ir garsiai tai selėti okupanto neiškreiptą bužius išvarpys. Ir su kirviu
Apie pusė tūkstančio socialiai
kad, siekiant viešojo moralumo, neskelbiama, bet yra liūdnoka visuomeninę, kultūrinę ir nedirbdavo — medieną kirvar
remtinų
vilniečių šv. Kalėdų
gyvybės apsaugojimo ir nepini- statistika, kokią didelę Lietuvos politinę veiklą.
pos išvagos. Labai reikšmingas
ginės kultūros, laukia stiprus dalį apeidami įstatymus priva
Šiaip kelionių karštine esu toks paprotys: negalima per Pu proga gavo šventinių produktų
pasipriešinimas — jau dabar tizavo Rusijos piliečiai...
persirgęs dar sovietmečiu, siaužiemį iš miško malkų par paketų.
taip yra. Gal politiškai tokios
Justiniškėse gyvenantiems
— Kokia žemė* ūkio vieta „hipiavimo" laikais, kuomet sivežti, — vasarą į kiemą gyva
iniciatyvos ir nėra man Lietuvos ekonomikoje?
mėnesiais trankydavausi po čių prišliauš... Šis draudimas vienišiems pensininkams ir in
naudingos, bet sąžinę vertinu
— Žemės ūkis turėtų būti nuostabaus grožio Armėnijos, sietinas su tuo, kad šios šventės validams parduotuvė „Justiniš
labiau nei pragmatišką gudru koncentruotas savo vidinių Gruzijos, Rusijos vienuolynus, metu žadinama gamtos gyvas kės" skyrė 20 šventinių maisto
mą.
poreikių patenkinimui. Deja, bažnyčias, keliavau su ekspe tis: papurtomos žiemos šaltyje produktų paketų, o dovanų iš
— Dabar pakalbėkime apie tam trukdo iš vienos pusės dicijomis po Tianšanio kalnus. sustingusios obelys, pabeldžia- parduotuvės „Pas Juozapą" ga
ekonomiką. Ką ir kur galėtų žemės ūkio gamintojų patrio Griuvus geležinei uždangai, mi į apsnigtus avilius. O kita vo 40 Pašilaičių gyventojų, Kainvestuoti užsienio lietuviai tizmo stoka, o iš kitos, vartotojų išeivijos geradarių dėka, turėjau dos, kaip aprašė XVI a autorius roliniškių gyventojus parėmė
pusės, nelemtasis snobizmas ir galimybę aplankyti keliolika J. Lasickis knygelėje „Apie že firma „Karolina", paruošusi 60
Lietuvoje?
— Pirmiausia, verslas Lietu lankstymasis prieš vakarie Italijos miestų, Prancūziją, maičių dievus", būdavo pažadi produktų paketų, o Naujininkų
voje turi būti pakankamai sau tiškas, apskritai užsienietiškas Belgiją, Vokietiją. Man to paka nami ir dūminėse pirkiose žie- gyventojus — 50 bendrovės, ,Angus. Kai kurie Europos ir Šiau prekes, tegul jos būna ir prastos ko dar kartą suprasti ir pajusti, mojantys žalčiai. Lininiu rankš trimeta" šventinių paketų bei
rės Amerikos lietuviai man kokybės ar jų vartojimo laikas kad didžiausias, sensacingasis luosčiu užsliuogę ant stalo, jie Vilniaus oro uosto skirtų sal
skundėsi dėl gyvenimo tėvynėje pasibaigęs. Lietuvos žemės ūkio pasaulio grožis nėra gražesnis ragaudavo — dvišakiu liežuvė dainių rinkinių.
Lazdynuose gyvenančius pen
nepatikimumo, nerimavo dėl eksportas bent kol kas turėtų už Pikelių bažnytėlės grožį liu liesdavo — apeiginius val
savo vaikų išsimokslinimo, dėl būti nedidelis. Vis dėlto gerai atkampioje parapijoje Žemai gius. Iš čia kilę ir pagoniški sininkus ir invalidus rėmė ke
sveikatos apsaugos sąlygotumo, paruosta mūsų produkcija jau tijoje. Dar Atgimimo pradžioje Pusiaužiemio pavadinimai — lios įmonės — „Erfurto" par
ir pan. Saugumą reikėtų užtik dabar vis labai įsileidžiama į turėjau galimybę, ateitininkų Kirmių diena arba Krikštai. duotuvė skyrė 100 butelių alie
rinti pirmiausiai. Žinau, kad Vakarus: ir mėsa, ir pieno pro kvietimu, vykti į Jungtines Jeigu žalčiai noriai „pakrikšty jaus, Lazdynų vaistinė — muilo
Amerikoje yra daug puikių duktai. Iš savo grudų Lietuva Valstijas. Tąkart atsisakiau, davo", palaimindavo vaišes, ir vitaminų, o „Erfurto" res
lietuvių biznierių, įvairių galėtų turėti gero pelno bendra nes jutau, kad kelionė nebus žmonės džiaugdavosi — metai toranas iškepė sausainių.
profesįjų specialistų, kurie, pasi darbiaudama su Latvija, su kri pakankamai sąžininga, tiesiog bus geri.
Naujamiesčio seniūnijos rū
taisius aplinkybėms, norėtų ir zės apsiausta Baltarusija ir pa nesijaučiau esąs vertas, o smal
pesčiu,
apie 100 Naujamiestyje
Sakmėse apie gyvačių karalių
galėtų investuoti net į visai čia Rusija. Kaip Lenkija dabar saus snobizmo labai vengiu. pasakojama, kad jis geba pasi gyvenančių socialiai remtinų
netikėtas verslo šakas. Labai eksportuoja mums, mes galė Naudinga pažintis su išeivijos versti mirtulingu kumeliu. Taip asmenų gavo kalėdines dovanė
svarbu, kad jūs neturite mūsų tume tiekti Rytams — net ir šviesuomene įvyko ir 1995 m. paaiškėja dar vienas šios šven les, o Šeškinės gyventojai pasi
aplinkoje užkietėjusių ini visokius menkniekius, pvz., rudenį Lietuviškųjų studijų tės vardas — Kumeliuko krikš dalino privačių ūkininkų skir
ciatyvos stereotipų. Visus mineralinius vandenis. Tai, ką savaitėje Vasario 16 gimnazijoje tynos. Būsimasis vyskupas ir tus 500 kilogramų bulvių.
užsienio lietuvius kviesčiau lenkai padaro, lietuviai galėtų Huettenfelde, kuomet skaičiau poetas Antanas Baranauskas,
30 pensininkų ir invalidų, gy
būti drąsiais ir, be savo tiesio nė kiek ne prasčiau. Pvz., pranešimą „Kodėl Lietuvos kunigo A. Kašarauskio paragin- venančių Rasų seniūnijoje, gavo
ginio verslo, kviesčiau tapti Lietuvos sodai labai apleisti, kultūrininkai bijo Bažnyčios?".
dovanas, kurios nupirktos už
veikliais rezistentais — juk mes saugyklos netobulos. Tai irgi Jeigu iš Lietuvos žmonių su
bendrovei „Filaretai" paauko
tiesiog privalome pasipriešinti didelės potencialios lėšos, laukčiau palankumo artėjan rėčiau susitikti su užsienio tus pinigus, o dar tiek pat se
plintančiai nevilčiai, politiniam didelės galimybės. Drąsūs, čiuose prezidento rinkimuose, lietuvių veikėjais, bendruome namiesčio socialiai remtinų
abejingumui, moraliniam nihi kūrybingi Lietuvos verslininkai kviesčiau bendram darbui tik nėmis, partijomis, parapijomis, žmonių galėjo linksmintis gruo
lizmui. Nuo pat savo rinkimų galėtų imti paskolas iš Vakarų rai dideles užsienio lietuvių Lietuvių fronto bičiuliais, džio 27 dieną rengiamoje va
kampanijos pradžios, nuo pat bankų šiems reikalams, ir tai pajėgas. Dėl to jau tariuosi su norėčiau rasti taip pat rėmėjų karonėje.
pirmo kandidatinio interviu vėl būtų geros investicijos. Juk kai kuriais jūsų veikėjais.
Kalėdinės dovanos dalintos vi
šiam bendram tikslui. Naudo
akcentavau ateities Lietuvoje kapitalo grįžtamumas būtų.
Šių metų vasario pabaigoje damasis proga, norėčiau pa sose seniūnijose savivaldybės
ypatingą vietą užsienio lietuvių
— Kokie jūsų santykiai su kartu su keliais savo komandos skelbti kontaktini telefoną ir Socialinės rūpybos, globos ir
profesiniam, kūrybiniam ir fi •užsienio lietuviai*?
nariais žadu lankytis Jungti adresą: Kalvarijų 121,2042 Vil pašalpų skyriaus iniciatyva.
nansiniam potencialui.
— Išeivijos lietuviu potencia nėse Valstijose ir Kanadoje. No- nius; tol., <ax 77 66 91.
(BNS)
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 1 d.
tekste. Aš manau, kad ją būtų
žymiai lengviau sukurti. Esu
tikras, kad per porą metų mes
tikrai galėtume padaryti labai
rimtą informacijos programą,
jeigu bus centras sukurtas.
U Ū D A RUGIENIENĖ
— Kartais gaunasi įspūdis,
Rusijoj, «r Japonijoje, vis tiek pavyzdžiui, k a d ir šitas grį
(Tęsinys)
Veiklusis Čikagos lietuvių 18 mylių atstumu nuo Los An
bus, jei išlaikys tautinį žimo klausimas virsta dau
visuomenininkas, dažnas pa geles. Ten viešėdamas, jis
— O k a s atsitiks s u vals identitetą, jeigu turės Lietuvą. giau į politini klausimą, nei
skaitininkas, aktyvus spaudos dažnai nuvažiuodavo ir i Los
tybe? Kad verslai susipintų Čia gyvenantys žmonės, neturė realų projektą. J i s yra mūsų
bendradarbis ir nuoširdus jos Angeles, susitiko su gausiu
{ v a i r i u o s e k r a š t u o s e , tai dami resursų žemės turtui, kuo tautai itin s v a r b u s ir netu
rinkėjas Jonas Dainauskas sau būriu savo draugų bei pažįsta
Jiems r e i k a l i n g a laisvė ir Kali praturtinti savo žemę? rėtų būti politinis, o grynai
sio 21 d. jau šventė savo garbin mų tame mieste.
r e i k i a m a s i n t i valstybine Žinoma, tik savimi. Jis gali iš tautai pasitarnaujantis. Ar
gą 93-jį gimtadienį. Jeigu jau
I Čikagą J. Dainauskas sugrį
kontrole. K a s b u s , kai bus savęs iškelt dalykų, kurie reika nereikia t a m palaipsniui ir
nesnieji savo gimtadieniais per žo sausio 8 d. ir čia vėl įsijungė
s u t e i k t a l a i s v ė platesniu lingi plėtotis pasauliui. „Integ atidžiai ruoštis?
daug nesidžiaugia, tai 90-metį į vietinę lietuvių veiklą. Atrodo,
mastu? J u n g t i n ė s Valstijos ralios tautos" akcentas į
peržengusieji su pagrindu gali kad daugelis čikagiečių be J.
— Aš net norėčiau sakyti, kad
t a m ruošiasi, mažindamos švietimą, i kultūrą, man atrodo, tai turėtų būti pasitarnavimas.
jais didžiuotis, nes neturime Damausko talkos negali ap
biurokratiją, sudarydamos absoliučiai suprantamas ir plė Tai turi būti normaliausias
daug tokių, kurie, žengdami į sieiti: jo telefonas dažnai skam
verslininkams v i s palankos- totinas. Mes dabar skiriam Lietuvos gyvenimo atvejis. Tai
savo amžiaus šimtmetį, dar yra ba, tautiečiai į jį kreipiasi
n e s s ą l y g a s vystyti tarptau dėmesio ekonomikai, manom, yra kasdienybė. Pavyzdžiui, aš
sveiki ir aktyvūs.
daugeliu klausimų bei reikalų.
tini verslą. T o tikriausiai kad tikrai reikia šiuo metu rem staiga, gyvendamas New Yorke,
Jonas Dainauskas gali būti
siekia Vokietija ir kiti didieji ti Lietuvos ūkio subjektus, bet pabudau rytą, ten pragyvenęs
Kartą gerbiamo sukaktuvi
pavyzdžiu daugeliui mūsų, ku ninko paklausiau — koks yra
kraštai. Kaip b u s s u mažo tai yra jau ne pagrindinis daly 30 metų ir dabar nebenoriu čia
rie, vos tik pensininko amžiaus vaistas, norint ilgai gyventi. Jis
krašto valdžia, p v t , Lietuva? kas. Pagrindinis dalykas yra gyvent, aš noriu grįžt į Lietuvą.
ribą peržengę, skundžiasi savo atsakė: „Darbas ir dar kartą
— Lygiai taip pat, kaip vals tai, ką šnekame. Šnekam apie Aš renku numerius, skambinuosenatve ir nerodo noro jungtis į darbas". Tai iš tiesų neblogas
tybės k l a u s i m a s dvidešimt jaunimą, apie sportą, apie siu į tą centrą ir gaunu viską,
aktyvų darbą. Šis mūsų sukak receptas, kurį daugelis turėtu
pirmojo amžiaus riboje atsiduria sveikatą, apie švietimą, apie kas mane domina — kokios yra
tuvininkas prie darbo stalo me atsiminti. O pačiam J. Daimokslą.
labai probleminėje situacijoje,
galimybės man įsikurti Za
praleidžia dar apie 15 valandų nauskui norisi palinkėti dar ne
ypač pasauliui regionalizuojan— Sustokime, n o r s trum rasuose, kokios galimybės Ni
per parą. Jis tebeskaito knygas vieno gimtadienio sulaukti ir
tis, lygiai taip mums teks atsa p a m , prie Komisijos nutari doj, arba, sakysim, Varėnos miš
ir spaudą ne vien tik lietuvių dar daug knygų perskaityti, dar
kyti i klausimą — kaipgi bus su mų, pareiškimų. Šioje mūsų kuose.
kalba, bet įvairiuose knygynuo nemaža naujų leidinių surinkti,
Su kaktuvininkas Jonas T. 'ainauskas su savo pamiltomis knygomis.
mažosiomis valstybėmis, kurios sesijoje labai ryškiai iškilo ir
— Ruošdamiesi šiai Komi
se vis randa anglų, rusų, lenkų, dar daug paskaitų mums pa
yra tik e l e m e n t a i šitame netikėtai d a u g dėmesio susi
sijos sesąjai svarstėme, kad
vokiečių ar kitomis kalbomis iš skaityti!
globalizacijos procese? Aš esu l a u k ė išeivijos grįžimo į
jos pagrindinė tema turėtų
ėjusių leidinių, kurie rašo apie
įsitikinės, kad per pilietini Lietuvą k l a u s i m a s . Kokia
Ed. Šulaitis
būti ekonomika. Vieną dieną
lietuvius ar Lietuvą. Jis tokias
sąmoningumą, pilietiškai tau J ū s ų nuomonė a p i e grįžimo
klausėme pranešimų apie
knygas ar straipsnius registruo
tiškąjį sąmoningumą, tai yra reikalas?
Lietuvos ūkio padėtį. Kokia
ja,
o kartais į juos reaguoja ir
pilietiškumą jungiant su tautiš
— Labai teisingai ir gal šiek J ū s ų reakcija, šiuos prane
GABUS LIETUVIS
mūsų spaudoje. Jo gausioje bib
kumu, tegalima rasti atsakymą, tiek pavėluotai, bet džiaugiuo
INŽINIERIUS
šimus išklausius?
liotekoje Jaunimo centre yra
kaip mums gyventi ateities si, kad jisai iškilo ir buvo pakan
19 S 7 m. sausio 22 d. Dayt< >na Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė tūkstančiai knygų ir dešimtys
—
Aš
neblogai
vertinu.
Man
pasaulyje. Valstybė, žinoma, kamai akcentuotas. Bet kur
Praėjusių metų Colorado vals
Beazh, FL, lietuvių telkinyje atskleidė gražių prisiminimų iš tūkstančių laikraščių bei žurna
kaip politinė organizacija, gyvenantis lietuvis turi turėti atrodo, pranešimai buvo pakan
tijos
mėnraštyje „Boulder Countų
laikų,
kai
ji
ir
sukaktuvinin
gyvenantis
Lietuvos
operos
so
lų,
kuriais
naudojasi
ir
kiti,
turbūt neteks tos didelės galios galimybe grįžti į Lietuvą, jeigu kamai ir atsakingai parengti.
ty
Business
Report" rugpjūčio
listus Antanas Sprindys švei įtė kas dainavo Lietuvos operoje. Ji mokslinius straipsnius rašan
globalinių susitarimų, prieš jis tiktai šito nori. Esu įsi Tik, žinoma, jokiu būdu prane
laidoje
išspausdintas
straipsnis,
išsakė
Antano
Sprindžio
chasavo gražaus amžiaus — de' /ytieji.
taravimų eigoje. Individų daly tikinęs, kad valstybė turėtų šimai nenušviečia visos mūsų
kuriame
aprašomi
planai ir
rekteringus
bruožus,
taikų
niandešimties metų — sukai :tį.
vavimas kapitalo kūrimui la skirti lėšas grįžimo programoms ekonomikos padėties ir su pro
rūpesčiai,
ruošiantis
įgyven
būdą,
gražų
sugyvenimą
sceno
Kai kurie J. Damausko turimi
bai svarbus daiktas. Dėl kapi vykdyti ir duoti visą kitą blemom nesupažindina. Statinis A titanas Sprindys kuklus, ne je ir gyvenime.
dinti
tų
metų
didžiausią
sta
leidiniai
ar
knygos
yra
gan
talo savininkų pobūdžio šitokioj reikalingą patarnavimą, kad paveikslas, bet nemanyčiau, norėjo platesnio gimtadienio
tybos
projektą.
Tai
54
mln.
Jurgis
JanuSaitis
kalbėjo
apie
retos,
tad
jomis
sukaktuvinin
situacijoje, a š manyčiau, žmonės galėtų pasiremti čia kad iš tiesų šitos Komisijos pir paminėjimo. „Noriu tą dieną sukaktuvininką, kaip kultūri kas nebe pagrindo didžiuojasi. dolerių vertės, 375,000 kv. pėdų
Lietuva turi nepaprastai gerą esančia aukščiausio laipsnio minis reikalas būtų ekonomikos būti. vienas, praleisti gimtad i snį ninką, kaip jautrų, gerą, visus Jo archyve beveik visa šiuo pastatas, skirtas vandenynų ir
pradine poziciją. Ji yra iš politine organizacija, tai yra tvarkymas. Tai gali būti šalia
gerbiantį ir mylintį žmogų bei metu Lietuvoje leidžiama spau atmosferos administracijos
laikiusi kai kurias savo tau valstybe. Kaip jau dėstysis visų kitų darbų.
jo talentą, kuris išliks gyvas da, pradedant nepriklausomy reikalams (National Oceanic
— Komisijos Seimo atsto
tinio masto gamybos priemones, pačių grįžtančių reikalai ir
Lietuvos operos pasaulyje.
bės atgavimo metais. Tokių and Atmospheric Administragalinčias tapti didelių gamy pagal turto, ir pagal pilietybės, vams t e k o sueiti ir tartis su
Pabaigoje
padėkos
kalba
pra
leidinių jis jau turi suregistra tion Bldg). Šiam projektui vado
Ronald Greenbergo vado
binių pajėgumų pradmenimis. pagal
įsikūrimo
vietos
bilo
ir
šios
dienos
kaltininkas,
vęs arti tūkstančio. Ir vis dar vauja ten gyvenantis -Romu
Dėlto mūsų opozicijoj susi pageidavimus, yra susitarimo vaujama g r u p e „US Aid for
buvęs
operos
solistas,
Antanas
džiaugiasi,
kuomet pamato nau aldas Jakaitis. Gal įdomu
formavęs ir aiškiai gintas stra reikalas. Principas: Lietuva turi International Development".
Sprindys.
jai
pradedamą
leisti leidinį ar sužinoti, kas tas, lietuvišką
teginių objektų sąrašas arba tų būti atvira viso pasaulio lietu Kaip sekėsi?
Jis
nuoširdžiai
dėkojo
šeimi
ba
anksčiau
išėjusį,
bet dar pavardę turintis, inžinierius.
— Mes buvome ne vieną
objektų, kuriuose valstybė, kaip viams. Išvykti turi turėti gali
ninkams
muz.
Antanui
ir
Valy
neturimą,
laikraštį
ar
žurnalą.
K. Jakaitis, tai buvęs Ame
žmonių visuma, turi dalyvauti mybe visi, bet lygiai taip pat kartą susitikę ir R. Greenbertei
Skriduliams
už
šios
gražios
gas,
ir
mes
susitikusieji,
rikos
kariuomenės majoras,
ir valdyti tautai reikalinga turi turėti galimybę ir parvykti.
J. Dainauską dažnai girdime
popietės suruošimą. Dėkojo jį
dabar
turintis
valdišką tarnybą.
linkme, yra labai gera nuosta Dabar noriu ypač išskirti buvome patenkinti vieni kitais,
sveikinusiems. Ir labai įdomiai kaip paskaitininką įvairiuose
Jo tėvai, Pranas ir Elena Vazta. Tokios nuostatos neturi vadinamąsias politines emigra kadangi išsiaiškinom, kas ko
minėjimuose,
suvažiavimuose
apžvelgė savo gyvenimo ilgą
gytė Jakaičiai, pasitraukę nuo
estai. Jie įsileido užsienio cijas, kurios turi susilaukti ypa pageidautų ir ką R. Greenkelionę-mokslą, kelią į dainos ar kitur. Jis dėsto Pedagoginia
bergas galėtų iš tų pageidavimų
raudonojo okupanto, po karo
kapitalą be atrankos. Latviai tingo dėmesio.
me
lituanistikos
institute,
daly
bei operos pasaulį, studijas
panaudoti. Kiek žinau, šitas
apsigyveno Philadelphijoje, PA.
irgi iš esmės prarado šitą
— Čia b u v o tariamasi apie darbas yra plėtojamas. Kad R.
Lietuvoje, Italijoje, savo buv. vauja Skautų Sąjungos veiklo
Antanas
Sprindys
Romualdas gimė 1944 metais,
galimybę. Lietuva neprarado. informacijos centro reika
mokytojus, kolegas operos solis je, rašo straipsnius (dažnai ir
Greenbergo
atstovaujama
or
Manau, kad ji šiuo būdu laimėje lingumą. Ar negalvojate, kad
, .Draugo" dienraštyje) daugiau prieš pat apleidžiant Lietuvą.
ramumoje, kad galėčiau apm.į s- tus su kuriais jam teko ben
ganizacija
reagavo
į
mūsų
ir, jeigu iš tiesų mūsų valstybė y r a reikalinga ne tik vieta—
sia istoriniais klausimais. Ne Motinai anksti mirus nuo vėžio
t.yti savo amžiaus kelionę", - dradarbiauti, dainuojant įvai
sugebės dalyvauti šitų ūkio sub centras, b e t — svarbiausia — darbą, laikau labai teigiamu,
maža laiko turi praleisti ir savo ligos, tėvas, likęs našlys su
kalbėjo sukaktuvininkas An riose operose, įvairius vaidme
jektų gyvenime, paremdama informacija, kuri reikalinga vilties duodančiu žingsniu.
buitiniams
reikalams, nes, gy dviem mažais vaikais, vienas
tanas Sprindys savo artimie nis. Prisiminė dirigentus, reži
juos, kada reikia, kreditais, pa i Lietuvą grįžtančiam žmo Reikia dar labiau konkretinti.
vendamas
vienas,
turi pats nu juos išaugino ir išmokslino. Ro
sierius, kurie taip pat daug
siems.
dėdama rasti ir užkariauti gui? Vien tik centro įstei Naujasis Seimas, esu tikras,
sipirkti
maistą
ir
pats
jį pasiga mualdas 1967 m. baigė Drezel
Tačiau vis tik, kad ir nedide - prisidėjo prie sėkmingo scenos
rinką, ji sugebės jungtis i tuos gimas problemos neišspręs. tuos konkretizavimo žingsnius
minti.
Tad
dar
ir
dabar
negali universitetą mechanikos inžine
1
liame jo draugi , būrelyje, Anta - darbo. Pabaigoje pasidžiaugė šio
padarys.
rijos b a k a l a u r o laipsniu.
daugiamilijoninius kapitalus,
apsieiti
be
automobilio
ir
turbūt
telkinio lietuvių nuoširdumu,
— Jūs kalbat apie du da
ną gimtadienio proga pasveik i
—
J
ū
s
b
u
v
o
t
e
vienas
šios
kurie, kaip vienintelė reali jėga, lykus. VIMI pirma valstybine in
yra vienas seniausiųjų amžiumi Pašauktas į kariuomenę, baigė
no vaišių metu, kurias suruoš*' draugiškumu, todėl esą nesijau
LR
Seimo
ir
J
A
V
LB
Komisi
karo inžinerijos mokyklą Fort
tyliai ar garsiai tvarkys ateities formaciją apie Lietuvą, kurios
vairuotojų Čikagoje.
mūsų telkinio jautraširdžia i čiąs vienišas, nors jo mylima
jos
organizatorių.
Komisija
pasauli.
Jis ne tik automobiliu važinė Belvoir, VA, ir remontams
gyvenimo palydovė, operos ba
praktiškai nėra. Ją reikia
jau b u v o d u sykius susi Valytė ir muz. Antanas Skridu
vadovavimo mokyklą Fort
— Ar b u t ą galima daryti sukurti labai aiškiai ir įvairiau tikusi. Ar e s a t e patenkintas liai savo svetinguose namuose. leto šokėja a.a. Irena, atsiskyrė ja, bet ir nevengia tolimesnių Knox, KY. Toliau mokėsi Waprielaidą, k a d ateityje maži sioms aplinkybėms, internetui tuo, k a s vyksta?
Vaišių pradžioje Lietuvių klu su mylimu vyru 1996 m. rudenį! kelionių lėktuvu. Štai neseniai shingtone, George Washington
Vaišes pradedant, gražią jubi sugrįžo iš 3 savaičių išvykos i
kraštai, kurie turės aišku specialiai darant ir pagal te
univ., Colorado State univ. ir iš
— Taip, aš esu labai paten bo pirmininkas Jonas Daugėla
s a v o eassės ir vaidmens su nykščius standartus aiškiai, kintas. Man atrodo, kad šiuo pasveikina sukaktuvininką šio liatui ir jo draugams Aukščiau Kaliforniją, kur viešėjo savo University of Colorado gavo
dukros
Jūratės
Jakuos
(Jakubopratimą, b u s išsimokslinę ir kvalifikuojant, kam ji skirta. atveju Komisijoje yra reali telkinio lietuvių vardu ir trum siojo palaimos prašančią maldą
civilinės inžinerijos magistro
išsilavinę, g a l ė s materialiai Mes apskritai dar nemokam in zuotas tas darbo stilius, kuris pai pasidžiaugia, kad ir tame sukalbėjo šeimininkė Valytė nienės) šeimoje Torrence mieste, laipsnį. Taip pat dar speciali
kai kuriais atvejais net ir formacijos gaminti, dar gyve turi būti tęsiamas ir kurio ratelyje turime mielą sukaktu Skridulienė. Narimantas Karą
zavosi Olandijoje, Delft uni
ša, biržietis, to paties kaimo mas Lietuvoje dainavo Romos,
geriau gyventi nei didieji nam vienumų pasaulyje. Štai reikėtų netgi ir Seimui. Komi vininką, geraširdžius šeiminin
versitete. Būdamas kariuo
kraštai, n e s jie turės mažiau kur mūsų baisiausia problema. sijos žmonės yra nusiėmę kus Valytę ir muz. Antaną Skri kaip ir sukaktuvininkas An Talino radiofonuose, o pokario menėje, vadovavo uostų bei
tanas, jubiliatui atminimui įtei metais Vokietijoje su koncertais
Kokia turi būti informacija
socialinių problemų?
kanalų gilinimo darbams, kelių
politinius ragus ir pasidėję juos dulius, kurių dėka švenčiame
kė savo meniškai paruostą aplankė daug pabėgėlių stovyk
pasaulio
lietuvių
grįžimo
į
— Švietimas yra aukščiausio
tiesimui ir aerodromų statybai
kažkur kabinetuose, o ten šią gražią garbingo žmogaus su
lygio kvalifikacija, pats pa Lietuvą centre, tai apskritai yra ateina dirbti Lietuvos reika kaktuvinę šventę. Kalbėtojas Biržų herbą, drauge primin lų, atlikdamas programas.
Siame (Thailande), Panamoje ir
grindinis Lietuvos kapitalas. klausimas, kuris irgi turi būti lams ir labai gražiai v.enaa ki'tą prisiminė Antano Sprindžio įna damas gimtuosius namus.
1949 m. jau Antaną su žmona Colorado valstijoje.
Tai yra kapitalo šaltinis. Ar sprendžiamas šitos pasaulinės tuoj pat nusodina, kai tiktai šą, dainuojant Lietuvos operoje,
Antanas Sprindys gimė 1907 matome Čikagoje, talkinant
lietuvis dirbs Amerikoje, ar apie Lietuvą informacijos kon- bandoma politinį„šišą" kur nors į lietuvių tautos kultūrinį gyve m. sausio 22 d. Ripelkių dvare, „Dainavos" ansambliui, reži
Romualdo jaunesnysis brolis
suojant
M.
Petrausko
—
P.
SarLeonardas,
taip pat buvęs kariš
nimą,
išsakė
jo
žmoniškumą,
Biržų apskr 1928 m. baigė
iškelti aukščiau tautos interesų.
paliaus
„Šienapjūtė".
Nuo
to
kis,
marinas,
turintis kapitono
kilnumą,
draugiškumą
ir
jo
.Biržų
gimnaziją,
Kaune
VytauAntras punktas, nei vier.as
laiko
nutilo
Antano
gražiai
laipsnį,
baigęs
Temple universi
aktyvų
gyvenimą
šiame
telki
t
o
Didž.
universitete
studijavo
dokumentas nėra priimtas, kam
skambėjęs
tenoras,
jis
pasitrau
tetą.
Vietnamo
kare prieš
nyje.
Po
kalbos
nuoširdžiai
nu
teisę,
bet
jį
viliojo
muzika,
nors prieštaraujant. Tai yra la
kė
į
ramų
gyvenimą,
apsigyve
komunistus
buvo
dukart
sužeis
aidėjo
jubiliatui
„Ilgiausių
d
aina,
meno
pasaulis.
Studijavo
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gali ir kiek pajėgia. Visos tos metų — valio, valio" linkėjimai. Kaune muzikos mokykloje; švie- no, pensijos sulaukęs, Floridoje, tas, apdovanotas dviem „Purple
Vaišių metu operos solistė r.i mo ministerijos stipen- kur ir dabar džiaugiasi saulute, Heart" ir ,,Bronze Star"
sesijos yra juodo darbo dienos.
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A\ ninkas; studijos Italijoje; mielais draugais.
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veiklos erdvių, o naujam Seimui p a l i n k ė t i n u o š i r d ž i a u s i o s
Tai dar vienas teigiamas pa
patvirtinus naujus savo at s ė k m ė s , n e s i š s i k a l b ė j u s tranis pssaulinis karas su į visą lietuvišką veiklą. Jis
stovus šitoj Komisijoj, aš aiškėja, kad išeivŲos ir Lietu drumstė ir Antano Sprindžio malonaus būdo, tolerantiškas, vyzdys, kokius ryškius įnašus ir
manau, susirinks nemažiau dar v o s žmonių aspiracijos bei gyvt-nimą. Okupantams antrą mielas, draugiškas, visų ger darbus garbingai atlieka lietu
karu i artėjant į Lietuvą, ir išėjo biamas.
viai Amerikoje.
bingas ir nemažiau veiklus viltys yra panašios.
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DVIDEŠIMT PIRMOJO
AMŽIAUS IŠVAKARĖSE

Mūsų šeimose

OPEROS S OLISTO ANTANO
SPRINDŽIO DEVYNI
DEŠIMTMEČIAI

Nuotr Algio Rugieniam

DAR VIENAS JONO
DAINAUSKO GIMTADIENIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vaaario mėn. 1 d.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greta ir garantuotai pristato dolariua gavėjui
į ranku, atsiuoaa jum » paakatytą paKvtavoną.

Profilaktoriumas „Ravenswood"
Plačiai žinoma Čikagoje įvairių medicinos sričių „Ravensvvood"
ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo
amžiaus žmones į profilaktoriumą „Ravensvvood".
•
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės
išsivaduoti ii depresuos ir vienatvės jausmo.
•
Sveikatingumo judėpmo-žaidimų, muzikinė terapija.
Pratimai, kurie padeda atstatyti atminti ir dėmėsi.
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose.
•
Kiekvieną savaite organizuojamos ekskursuos į Čikagą;
lietuviškų filmų peržiūra; konsultacijos ir paskaitos
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo
dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs.
•
Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 3 v.p.p.
Jus nuveš ir parveš patogūs autobusai.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

4% iki $ 2 , 0 0 0 - - 3% v** $2,000
Siunčiama suma

t«.

Paslaugos 4 ar 3%

$^

Pristatymas į rankas

$ '.

I i viso

$ _

Siuntėjas

......
REALMAKT II, I n e
««02 S. Pulaski Rd.
ChicageOL C0C29

12.00

Gavujas

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja (vairių nuosavybių

pirkime bei pardavime, mieste ir
Tat.

Tel.

Pašto periaidas (m/o) arba samani ikustekiusskjstott:
Gemt-Vytui Kairiams, 517 Fruitland IMA, Slonsy CftMk, OnL

priefnieecluoao. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I

ta.

.77MSM1M

PasaoVokatąsurvarkon»pa»dmuiiska>a8musiUetiivą

Regiatrariįi trirfoiiu; 773-761-0150
Visi, kas turi „Medkare' ar „Medfcaid'
dalyvauja programoje nemokamai!

AaCCaMtt HofiMfftnctafS
SMIS-CtaM*

nssaK ttAiioas
7*22 S. Pulaski Rd.
4I«S.ArdMtAve.

DANUTĖ MAYtR
284-1900

REAL ESTATE

Jei rtonte parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę, Mayer. Ji professionaltai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(773)586-5859
(708)425-7161

Rf/MAX
HOMECENTER
(773) 735-6000

£

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir šakningas prtamavirnai
. MLS konpjutarigir FAX pagafba
• Nuotavybių Įkainavimas e s M
• Perkama ir parduodame namus
• Apartmentutirteme
• Peraininkarm nuotaida

VIDAS
POŠKUS

'Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą
• Profesionalus ir greitas
patarnavimas
' Informaciia paskolų,
investicijų. Maustmats

•oess

pm ATLANTĄ
saug iaitiktaisu

THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
COMMiTTEE, INC.
2nd CoofocoAco ofl BaJoc 8#cuoty ajnd
U.S. Pollcy in tha Region WaaMngton, D.C.
Mareli 7-8 1887
Speakers conftimed so far induoa H.E. Lawrence Taytor, U.S. Ambassador to Estonia. HE. AMonsas EioTnUs. Uhuanian Ambaasarlortothe
U.S., H.E. Ojars KaJrtins, Latvian Ambessador to the U.S. H.E.K. Enk
Tygesen. Daniah Ambassador to tht U.S., Travor Evans, Department of
State, 8rewster Campbell, BaHc American Enastpriae Fund. Paul Gobto,
Radio Free Europa/ Rario Ubarty, drJ.Mknaat Wa*er. American Foraign
PoScy Otaadl
Some panel tmes incfurje: Security concema of t * BaRJc Countrtea;
NATO expansion and the BaKca; Regionai Security and the MaHary m
the Bartics; Congress and BaRJc-American PoMcal ActMam; Foraign Investment in the Oaltici.
• Adnunistration Briefing
• Visits to Congressional Offtees
IncHviduats mušt registerwith tha Hotal -1-800-223-1234,
by Psb. 7 for a room mat oi 106.00;
Hyatt Ragancy CryataJ City,
%^Hii

ląMai n n n

f^eairli

l i n u

2/vv Jmnmmon IMVIS nwy,
• • ! ! • • i—a w

I f f n nitai I

A I I H i y i O f l t VlfyPJtMU

Ragistration fsa ia $110.00 (per person)
payabte by February 7,1997
After Feb. 7, fee is $125.00 (par person)
Checks payabte to JBANC, JBANC, 400 Hurtey Ava.,
Rockvilte, MO 20050.
For furiher information ptease contact J6ANC
(301) 340-1954 of Fa* (301) 308-1406 or e-matt Jbanc4))banc.org
JBANC is a VVaahmgton I
of the Estonian American National CouncM. The American Latvian
Aaaociation and the Uthuanian American Counol.

GIMSTAMUMAS PERNAI
NUOLAT MAŽĖJO
Pernai Lietuvoje nuolat mažė
jo gyventojų.
Statistikos departamentas
pranešė, jog per vienuolika
1996-ųjų metų mėnesių natūra
liai gyventojų sumažėjo 2583 —
tiek žmonių daugiau mirė nei
gimė.
Neigiamas natūralus gyvento
jų prieaugis pernai buvo 12
proc. didesnis nei tuo pačiu
1995-ųjų laikotarpiu.
Per vienuolika mėnesių paly
ginti su 1995 metais sumažėjo
tiek gimstamumas, tiek mir
tingumas.
Sausio-lapkriČio mėnesiais iš
viso Lietuvoje gimė 36,567 kūdi
kiai arba 1,777 mažiau nei per
tą patį 1995 metų laikotarpį.
Per vienuolika mėnesių mirė
39,150 žmonių arba 1,493 ma
žiau nei užpernai.
Vien lapkričio mėnesi natūra
liai gyventojų sumažėjo 522. U
viso lapkritį gimė 2,868, o mirė
- 3,380 žmonių.
Gruodžio pradžioje Lietuvoje
gyveno 3,708,300 gyventojų ar
ba 3,52 tūkst. mažiau nei metų
pradžioje. 'BNS)
„AUKSINĖS m T f c T

Didžioji „Auksinė bitė" už ge
riausią dokumentiką atiteko
Juozo Saboliaus režisuoto doku
mentinio filmo „Ketvirtasis
prezidentas" kūrėjams.
Dar viena didžiąja „Auksine
bite" ui įdomiausią metu laidų
ciklą apdovanota „Nakvišos"
kūrybinė grupė.
Lietuvos radijo ir televizijos
„Auksinių bičių" laureatai
buvo renkami trečiąjį kartą.
Jiems tradiciškai įteiktos
skulptoriaus Romo K vinto su
kurtos .Auksinių bičių" skulp
tūrėlės. (Elta, 12.311

ATLANTA

L i e t u v e s v .• i — i biill • i;nlij;ir> ir

tek-vizijų IK t ni;<i Į. ; lieRteaartinm „Auk.-iimi lučių' apdova
noji m ii I.niiTiiUi vardus.
Lietuvos u I e v i /.įjos didžioji
„Auk>iiie bite" už geriausia
199<> m. vaidybine programų
paskirta filmo „Velnio išvaly
mas iš Mykolu kaimo" kūrė
jams. Šj filmą režisavo Algiman
tas Puipa.

Bus. (708) 4234111
Voeee Mali (708) 233-3374
Pagar (312) 707-8120

IMPOT r-EXFORT, INC.

* Persiunčiame siuntinius j Lie tuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams- AIR CARGO
•Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti atoaac4>iii— varžytinėse;
* Persiunčiame automobilr JS ir jų detales,
komercines siuntas bei t takius;
* Paruošiame iskvietiaaus ir vboo pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MŪSŲ AMESJJ:
12301 New Av., Suite D
2719 West 71 Street,
Lemas*, IL 60439
Ctikafs,IL 60629
Tek 630-243-1688
Te k 773-434-2121
Fax 630-243-1678
Fi uc 773-434-9024
Skambinkite nemokamu t el.l<M0-775-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS Mt'SU ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CL£ VELAND 216-48141011
ROCHESTER 716-325-3888, PTT1 SBUUGH 412-381-8859
Mūsų atstovybė UETUVOJE i VILNIUS, 444330

NEMOKAMAI VALGYS
Socialinės apsaugos ir darbo
DAUGIAU SKURSTANČIU ministerija kerne* jau skyrė
MOKINIU
6 5,000 litų skurstanfių Klaij. ėdos rajono ieimų vaikų pa
Nuo vasario 1 dienos nemoka ramai.
mą maitinimą gaus beveik 5
Klaipėdos rajono savivaldyb»»
kartus daugiau Klaipėdos rajo
i socialinės rūpybos skyriaus veno mokinių ii socialiai remtinų
iėja Dalija Seporaitienė B N S
seimų nei pernai.
saka, jog ne visose rajono mo
Nuo kito mėnesio nemokamą
kyklose įrengtos valgyklos, tari
maitinimą už 2 litus dienai
dabar su mokyklų vadovais ir
gaus 1,622 mokyklas lankantys
maitinimo specialistai tariama
skurstantys vaikai Pernai ii ra
si, kaip uJ skiriamus pinigus
jono biudžeto lėšų nemokamą
pamaitinti vaikus. (BNS)
maistą gaudavo 360 vaikų.

Namų (703) 423-0443
EmchCMcmmlnOfmnitK&rO-rmlindrtmtfti

Dėmesio! Puiki proga įsigyti gražų
2 jnicgamųįu ir 2 vonių butą su garažu
OAK LAYVN miestelyje. Pėsčiomis pa
siekiamos parduotuvės, bažnyčios, netoI liese sustoja autobusas. Greitam parda
vimui įkainotas žemiau rinkos kainos.
Teiraukitės 773-434-7100 (angliškai)
773-436-3709 (beruvilkai).

MISCELLANEOUS

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314-VV. 63 SL
Tel. 773-776-8998
AM8ER COHSTROCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding*.
atliekami cemento, ..phjmbing" bei
kiti namų remonto darbai.
tfuicvnaaja, iRSiirva, Donova
f>l,

m

Tai: 773-767-1929

AMERICA ^ 7 ^ 3 2 ? v ^BHlOAI* I N C

MIGLINAS TV

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

GE/RCA ATSTOVYBfĖ
2348 VV 69th Street
Tat.: 773-778-1486

PAVASARIO
KAINOS

NfW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714

Bclmont/Ccntra I

5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747

T e l . 847-581-9800
NOfff.ll $Hl8)

B«lmont/Laramie
5150 VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

3000 N. Milvvauk ee
Tel. 312-489-499 9

OUT OF STATE

4801 VV. Petemm
Tel. 312-725-95 00

l-<800>-342-5315

FarNorth

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

Laetuvoje, prie Kauno, Zenuose
Kaniūkuose, parduodame! §caftas

$oo5

n.tm.is: 200 kv.m ploto. Naujas,
pastaKfas l1**? m ; mūrinis, 4 miej;.
2 voni' <s. didelis rūsys pagal vak.
I-uropos įrengimą ir stilių, gra/iai
isdcstvtas su baldais. Dvigubas
sklypas, aptiortas. vienoauti> gara/as
po l u m u . du balkonai. Kiemas apso
dintas Cra/i aplink.1, arti autob ">t«v
ti«.-s Parduodu dėl ligi>s
Kama $200 000 Into tol. 714-44*0244
arba rašykite L.Feldmann,

$618

Dana PomtCA 92629

Ton Ir atgal
$618
$©o5

AUTOIKMttJO, Mattl, SVEIKATOS,
tR GYVYBĖS ORAUOHUS.
Agentas Frank Zapoks ir Otf. Mgr. Auka*
S. Kane kalba ketuviskai.
FRANK ZAPOUS
3208 ' į West SSth Street
Tat. (70S) 424-8*54
(312)581-8654

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$345
$392
$392
$345

imiag. butas 67 ftKsdzia
apyt. 8365 į man. -t- ..sacurity'\
Tai. 7 T 8 . 7 7 t . 1 4 i 1 .

Išnuomojamas butas
71 Str. ir Mozart Ave.

J K S COHSTROCTION
„Shmgle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alummiaus ir kt. Turiu damo
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
tel. 708-9S9-2658

2 mieg., apšildomas, antrame

aukšte. $400 į mėn. Teirautis
po 3 v.p.p. tel. 708-922-0403
Išnuomojamas saulėtas, modemus
1 mieg. butas vyresnio amžiaus
žmonėms. Yra šaldytuvas, virykla.
skalbimo mašina ir vieta pastatyti
automobiliui. Apvl. Kedeie ir

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto laidtmą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
7T3-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

Marquette Rd. Tet 708466-6699
Bnghton Parke, nebrangiai priimu
gyventi vieną arba dvi motens, ku
rios būna savaitgaliais. Kreiptis n u o
10 vai ryto tel. 773-376-6074

KRAUSTOTĖS l FLORIDA?
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTIES siūlo pagalbą
perkant namus, žemes ir verstą
T a t / F a * 1-808-330-5478

IESKO DARBO

Hatvaii — nuostabi sala. jei ruošiatės
)oįe lankytis, siūlome apsistoti „Hale
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir
pusryčiai Dėl informacijos skam
binkite: Tel. 1-808-328-8169

IMCOME TAX
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

PRANAS G . M E I L E , CPA
4931 W. 95th S t ,
OakLawn.IL
Sekrnatfemats—Pasaulio
Liet. Centre. Lemont
Tel.: raštinė 708-424-4425
namai 708-636-5347

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rusiu, vonių ir
virtuvių Įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai, ce
mentas, dažymas Tunu darbo
draudimą.
.
S BVnetis tel .6.10-241-1912

Ir ajisatJ
. Kambarys bus parūpintas. Alga apie $370 į sev Kreiptis: tel.

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

Gail seserų padėjėjoms kompanijonems ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti Kreiptis:
ALLCAAE

Emptoymem Agency
Tel.3l2-736-7f«0

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tort.it
• Lietuviškas maistas—Vatcred"
• Siunčiame mūsų produktus UI'S

VVAGNER
MASINOS RASTINĖMS

TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5810 8. Pulaski Rd.
Tai. (773) 581-4111

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!

23142 SomanetCir.,

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

45 m. moteris ieško darbo:
gali prižiūrėti vaikus, ligonius,
senelius, padėti namų ruošoje.
Tel. 708-672-3906

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainoms.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- » 2 S - 4 3 3 1

(arba $478)

| viena pusa

FORRENT

MISCELLANEOUS

_ e. * —ą| i*ti • • i i i it

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

-

T E L E V I Z I J O S IK R . Y U U O
DARBUOTOJAMS

ASTAT.MKUNAS
REALTOR*

Atidaryta 7 dien.i> stvaitČĮV

IS

BAKEFIK

KAVINĖ
390 N. Clark, Chicago, II 60b 10
Tet. 312-644-77S0
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
•

Savaitgalį uždaryta

.

•

JAV U i Kraito Valdybos
2711 West 7 1 * Strsat. Chicago, Hinos 60629
(312) 4764666 • Fax (312) 4366909

PLANAI ATEIČIAI, PINIGAI IR JŲ
TAUPYMAS

reikalinga. Lietuvių visuo
menėje turime daug įvairių
lietuviškų institucijų, lietuviš
kos mokyklos, ansambliai, įvai
rios organisaajos, spauda, radijo
programos ir kiti kultūriniai
paali silkiniai. Įnirta išsilaiko ii
lietuvių aukų.nea tos apraiškos
mums lietuviams čia Ameriko
je yra labai reikalingos. Daugu
mas mūsų aukojame įvairiems
lietuviškiems reikalams, bet,
pasižiūrint į aukotojų sąrašus,
dainai aukotojų eilėse randame
tuos, kurie neturi daug, ran
dame p^ny1"*1^11*! randame
eilinius mūsų lietuviško gyve
nimo invm—, kuriem yra svar
bu lietuviškas judėjimas
Amerikoje. Dainai aukotojų
eilėse pasigendame tų, kurie
daug turi, kurie yra turtingi.
Taigi darykime įvairius planus
ateičiai, dirbkime, taupykime,
aukokime ir protingai gyven
kime.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1997.1.21).
Aldona Smnlkatienė ir
Birutė Jasaitienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 1 d.
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad i.m. sausio mėn. 29
d., sulaukęs 91 m. amžiaus Westland, Michigan mirė

A.tA.
ANTANAS NORUS
NORUSEVIČIUS
Velionis buvo ilgametis Detroito Lietuvių Orgnizacijų cen
tro valdybos narys. Buvęs SLA 362 kuopos pirmininkas,
Lietuvoje laikraščių žinių fotografas.
Velionis buvo pašarvotas Vai S. Bauža laidotuvių
namuose, 1930-25 St., Datroit. Po gedulingų iv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje, vasario mėn. 1 d., buvo nulydėtas j Woodmere
kapinių krematoriumą.
Giliam liūdesyje liko: žmona Genovaitė, dukra Nijolė ir
Jentas Ken S—man Anūkė Kristina ir vyras Algis Rudžiai,
anūkė Laura Seeman, dukra Violeta Bulotienė, anūkė
M"«"y? Bulotaitė, sūnus Tomas Noris ir marti Mary, anūkė
Julija, sūnus Antanas Norus ir anūkė Natalia bei daug kitų
giminių.

A.tA.
MARIJA LAISVĖNIENĖ
Gyveno Hickory Hills, IL.
Mirė 1997 m. sausio 31 d., 6:15 vai. ryto, sulaukusi 93
metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdusios liko dukterys: Irma, Milda, žentas Sigis
Patra, anūkė — Judita Jozaitienė, proanūkai Vilija ir
Vytukas; anūkė Rūta, žentas Julius Augustaitis, proanūkai
Aras ir Laima; duktė Rūta, žentas Martynas Buntinas, anūkai
Rimas, Aras ir Darius su žmona Kristina; taip pat kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė pašarvota sekmadieni, vasario 2 d. nuo 3 iki 9 v.v.
(Susikaupimo laikas 6 v.v.) Lack and Sons laidojimo namuose,
9236 S. Roberte Rd . Hickory Hills, IL.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 3 d., 10:00 vai. ryto
iš Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės bažnyčios, 6641-45
S. Troy St., Chicago IL. Velionė bus palaidota Lietuvių
Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

„Boston Globė" žurnalistas leidėjo Inrin Publishing 1-800Ch. A. Jaffe sako jaunystėje 634-3966.
3. Kaip su apdraudė? Jei ne
skaitės knygą apie žymius spor
tininkus, ir vienas aprašymas turite apdraudos, pagalvokite ar
ypač jam krites atmintin, ji jums reikalinga? Jei turite
būtent, kad praėjusių dienų gar apdraudą, žiūrėkite, kad ji būtų
sus beisbolo žaidėjas Ferguson pakankama. Pasikeitimai paja
Jenkins turėdavęs persirengimo mose, šeimoje ir kt. gali greitai
kambaryje prie sienos priklijuo padaryti geriausią apdraudą
tą uždarą voką ir niekas neži
nojo, kas tame voke yra. Beis
4. Pasitikrinkite, kiek išlei
Laidotuvių dir. Y olandą M. Zaparackienė, 313-554-1275.
bolo sezono gale jis tą voką džiate per mėnesį. Tai gali
atidarydavęs ir peržvelgdavęs, pakeisti jūsų pažiūras į pinigus
kiek užsibrėžtų tikslų tą sezoną visam gyvenimui. Jei jūs
Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
jis buvo pasiekęs. Šis spor nežinote, kur pinigus išleidžia
DVIEJŲ METU MIRTIES SUKAKTIS
Laid. dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700.
tininkas buvo išrinktas ge te, jei jūsų skolos didėja, nepairiausiu „pitcher" vienais sant didelių pajamų, ar neži
A.t A.
metais, o vėliau pateko ir į beis note, kaip išsiversti su turimam
bolo „Hali of Fame". Žurnalis pajamom, jums reikia tvarkyti
L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
ALEKSANDRA UKANDERIENE
tas Jaffe sako, jog ii istorija savo išlaidas.
SĄJUNGA
padarė jam toki įspūdi, kad ir jis
Jei nepriklausote vienai čia „POIN8KTTA" KALĖDŲ
1928.VIII.26-1995.II.7
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
METU ŽYDINTI GĖLĖ
surašydavęs užsibrėžtus tikslus, suminėtu grupių, vis tiek yra
apylinkėse ir priemiesčiuose
įdėdaves į voką iš užklijuodavęs gerai laikas nuo laiko per
Kalėdų švenčių metu daug
DVEJŲ SAVAIČIŲ MIRTIES SUKAKTIS
ir laikydavęs ant naktinio stale žiūrėti, kaip ir kur išleidžiate
Patarnavimas 24 vai.
lio prie lovos, o metų gale tą vo pinigus. įsigykite mažą užrašų kas puošėme namus gražiomis,
A.tA.
raudonomis,
baltomis
ar
rausvo
ką atidarydavęs. Jis sako, kad knygelę ir užrašykite visas
mažiausia pusė užsibrėžtų mėnesines išlaidas. Mėnesio mis kalėdinėmis gėlėmis „PoinEUGENIJUS UKANDERIS
tikslų turėjo sąryšio su pinigais: pabaigoje, peržiūrėję savo visas settomis". Šiuo metu tos gėlės
FUNERAL DIRECTORS
jau nebegražios, jos jau peržy
1920.VII.23-1997.I.24
kiek sutaupyti, kiek investuoti, išlaidas, galbūt nusigąsite.
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
dėjo
ir
meta
savo
raudonus-žakiek sumažinti skolas ir pan.
5. Padidinkite „neskaus lius lapus. Bet neišmeskite jų.
Š.m.
vasario
7
d.
sukanka
dveji
metai,
kai
mirė
mūsų
Jei kas norėtų pabandyti mingą taupymą". Lengviausia
SERVICES AVAILABLE AT 0THER
mylima Motina, Močiutė ir Sesuo ir dvi savaitės, kai mirė
padaryti panašų sąrašą, jis taupyti, panaudojant jau minė Jei jūs tas gėles tinkamai prižiūrėsite
ir
duosite
joms
to,
ko
mūsų
mylimas
Tėvas,
Senelis
ir
Brolis.
duoda keletą patarimų. Žinoma, tą algos pakėlimą. Perveskite jį
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
Sies liūdnas sukaktis minint, sv. Mišios bus atnašaujamos
čia įvairios aplinkybės gali ii čekio į savo pensuos planą, reikia, jos ir kitais metais gra
už a.a. Aleksandrą ir a.a. Eugenijų Tėvų Jėzuitų koplyčioje
turėti įtakos į jūsų planus, bet tiesiog į banko tapymo knygelę žiai žydės. Šios gėlės tėvynė yra
4330 So. California 4605 So. Hermitage
vasario 8 d., šeštadieni, 9 vai. ryto.
karštos
Meksikos
aukštų
kalnų
rašykite aiškius tikslus, pvz., ar „mutual fund". Jei jūs re
Gimines,
draugus
ir
pažįstamus
prašome
prisiminti
bran
pašlaitės. Gėlė mėgsta šiltą
ALL PHONES
gius Velionis savo maldose.
užuot — „įdėti pinigų į tau guliariai nepervedate algos klimatą, saulėtas dienas ir tam1-773-523-0440
pomąją sąskaitą", rąžykite čekio dalies į banko taupymo sias naktis. Laikyti gėlę šiltai
Liūdintys vaikai: Kristina, Rita ir Andrius su šeima.
konkrečią sumą — „sutaupyti sąskaitą, pradėkite tai daryti nėra sunku, sunkiausia, kad ji
1,000 dolerių". Čia dar keletas dabar, nes tai padės savaime turėtų tinkamą šviesą dieną ir
atsispirti pagundai tuos pinigus absoliučią tamsą naktį.
patarimų.
LACK & SONS
1. Gavus algos pakėlimą, išleisti nebūtiniems dalykams.
m:
Čikagos botanikos sodas duo6. Būkite išmintingas pirkė da šiuos patarimus, kaip poin. FUNERAL DIRECTORS ,
įdėkite tą pakėlimo sumali tau
pomą sąskaitą arba mokėkite su jas. Tai nereiškia, kad jūs per setą auginti ir prižiūrėti, kad ji
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
ja turimas skolas. Daugumai kate viską, naudodami tik kupo daug metų žydėtų.
žmonių užtenka pragyvenimui nus, bet pasinaudokite nuolaiMARCjUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
Nuo dabar iki rugsėjo mėn.
Gyveno Cleveland, OH.
jau gaunamo atlyginimo, bet diniais išpardavimais ar pirkite pradžios — Darbo dienos — lai
Staiga mirė 1997 m. sausio 24 d., sulaukės 75 metų.
nelieka nieko taupymui. Jei jūs didesniais kiekiais.
kykite savo poinaetą ir prižiūrė
ALL PHONES
Gimė Lietuvoje.
Čia gali pasitarnauti ir kom kite ją taip, kaip visos kitas
priklausote šiai grupei žmonių
Palaidotas
sausio
27
d.
Visų
Sielų
kapinėse,
Cleveland,
ir gaunate algos pakėlimą ar piuterio Internet. Jei pvz., nori kambarines gėles: laikykite
OH ii Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios po sv.
1-708-430-5700
kokį priedą, pabandykite tai su te pirkti dulkių siurblį, pasitik šviesiame kambaryje, laistyki
Mišių
aukotų
kun.
kleb.
Gedimino
Kijausko.
.. .
rinkite
su
„on-line"
Consumer
taupyti ar sumokėti skolas.
te, tręškite. Tręšti patariama
Lietuvoje
liko
liūdintys
broliai:
Antanas,
Leonas,
Juozas,
Report,
ar
kita
kuria
„Web
Algos pakėlimas yra ski
kas trečią ar ketvirtą kartą lais
Julius, Algimantas ir sesuo Aldona su šeimomis.
riamas jūsų gyvenimo kokybei aite". Niekas nėra toks paten tant ir naudojant paprastas
pagerinti. Bet jei jūsų gyvenimo kintas, kaip žmogus, gavęs kambarinių gėlių trąšas. Gale
PETKUS & SON
kokybė jau yra gera, tai algos norimą prekę pakenčiama kai gegužės mėnesio, kai tempera
FUNERAL DIRECTORS
pakėlimas gali būti panaudotas na. Poros minučių laikas, pra tūra lauke nenukrenta žemiau baltą, rausva ar iių spalvų kom gerai prižiūrėsite, ji jus kitų
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
ateities poreikiams ar skolų leistas pasitikrinant ir palygi 60 laipsnių, išneškite gėlę į binaciją.
metų švenčių metu džiugins sa
CICERO 5940 VV. 35 ST
mokėjimams, kad jūsų gyve nant, gali sutaupyti jums pini lauką ir pastatykite saulėtoje
Rugsėjo mėn. pradžioje — Dar vo spalvotais, gražiais, dideliais
nimo kokybė ateityje būtų dar gų ir rūpesčių vėliau.
žiedais.
Tarp
kitko,
tie
gražus
LEMOMT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
vietoje. Vasaros metu pasukinė bo dieną — įneskite gėle i* lauko
geresnė, užuot algos pakėlimą
7. Aukokite daugiau labdarai. kite, kad gautų saulę iš visų į kambarį ir tada labai atidžiai dideli spalvoti labai nėra tikrieji
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST.
praleidus nesvarbiems daly Praėjusių kelių metų laiko- pusių ir kad galėtų vienodai į saugokite, kad gautų reikiamą gėlės žiedalapiai, o tik pažiedlaTINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE.
kams.
tarpyje „stocks" — birža padarė visus šonus vešliai augti. Reikia tamsą ir šviesą. Naktį — 14 va piai. Pats žiedas yra kekė mažų
ALL PHONES
2. Būkite sumanus investuo daug žmonių laimingais — tur ją porą kartų apkarpyti. Pirmą landų paroje padėkite ją visai baltų ar geltonų burbuliukų,
CHICAGO 1-773-476-2345
tojas. Jei nusimanote inves tingais, bet nedaug jų dalinasi kartą, kada gėlę išnešate į lau tamsiame kambaryje, kur joks kurie yra apsupti spalvotų patavime ir pinigus investuojate savo padidėjusiu turtu su netur ką, nukirpkite visus stiebus iki šviesos spindulėlis neįeina. Jei žiedlapiu.
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
, biržoje, tai stenkitės savo žinias tingais. Nors yra svarbu dau pusės, ir antrą kartą liepos mė tokio kambario neturite, užden
Birutė Jasaitienė
šiais metais kuo sėkmingiau pa giau sutaupyti ir protingai nesio viduryje. Nekarpykite gė kite gėle popierine, šviesos
naudoti, įvairius lankstinukus išleisti pinigus, bet svarbiausia lės po rugpjūčio mėnesio vidu nepraleidžiančią, dėže. Kiekvie
VANCE FUNERAL HOME
• 1863 m. vasario 1 d. Lietu
ir pranešimus apie biržą ir yra turėti tinkamą atranką — rio.
ną rytą padėkite gėle į tekią vie voje prasidėjo sukilimas prieš
„mutual funds" atidžiai per kartais darant tai, kas yra gera, Yra kritiškas periodas, kada tą, kad ji galėtų gauti 10 valan rusų caro valdžią. Jį numalši
FUNERAL DIRECTORS
skaitykite. Pasitikrinkite ar t.y. aukojant labdarai, yra svar ši gėlė turi būtinai gauti 14 dų saulės šviesos. Šiai gėlei yra nus 1864 m., vien iš Žemaičių
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
jūsų investuoti pinigai yra biau, negu turėti daug pinigų. valandų paroje visišką tamsą. labai svarbu absoliuti tamsa. vyskupijos buvo ištremta dau
Lietuvių tarpe yra daug įvai
gerose rankose, ypač šiais
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
Tai yra, pradedant rugsėjo mė Prižiūrėkite taip, kol pradės giau kaip šeštadalis kunigų
metais, kurie laikomi įvairių rių žmonių. Vieni, mažai uždirb nesio pradžia, kol gėlės lapai keisti lapų spalvas, maždaug (apie 100), uždaryta daug baž
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
pasikeitimų biržoje metai. dami, turi daug pinigų susi viršūnėje pasikeičia į raudoną, lapkričio mėn. gale. Jei tą gėle nyčių ir kone visi vienuolynai.
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
Patikrinkite, ar jūsų inves taupę ir pasidarę tiesiog „li
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
tavimai ir finansiniai patarėjai goniai taupytojai". Jie sau gai
* •
pasiekia užsibrėžtus tikslus. Jei li geresnio duonos kąanio, rūbo
ALL PHONES
stipriai nesijaučiate inves ar patogesnio gyvenimo. Jų vie
Patarnaujame
lietuviams
nuo
1916
m.
1-708-652-5245
tavimų srityje, plačiau ir geriau nintelis gyvenimo tikslas yra
Naujai pertvarkyta
su ja susipažinkite. Juo ilgiau gražūs skaičiai banko knygu
ir p a d i d i n t a
lauksite, tuo labiau pakenksite tėje, užmirštant save k kitus,
savo finansinei ateičiai. Kad apie save esančius. Kita žmonių
laidojimo įstaiga
geriau susipažintumėte su birža grupė, tai tie, kurie galbūt daug
ir investavimais, patariama pa uždirba ir galėtų turėti daug,
FUNERAL HOME &CREMATION CENTER
FUNERAL H O M E
studijuoti 2 knygas apie „mutu bet sugeba viską išleisti ir nuo
"Chicagoland's Finest Funeral Service"
Jim ir Ron Lack
al funds": „The Mutual Fund lat paskendę skolose.
Investor Kit", paruoštas Mutu
Vienas protingas žmogus davė
Direktoriai
al Fund Education Alliance. tokį patarimą: reikia mokėti
PALOS HILLS
Kainuoja 19.95 dol. ir galima uždirbti, reikia mokėti sutaupy
11028 S. Southvvest Hwy.
gauti tik užsisakius paštu. ti, bet reikia mokėti ir gyven
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
Rašykite: The Alliance at Suite ti — reikia mokėti pinigus ir
120, 1900 Erie Street, Kansas išleisti. Žmogui pragyventi
Ali phones
1-708-974-4410
DAVID GAIDAS JR
City, Mo 64116-3466. Kita reikia nedaug, išmėtyti - iškiš
knyga: „A Commonsense Guid ti pinigus labai lengva. Kiek
Mūsų laidojimo [staiga patarnauja
to Mutual Funds", autorė Mary vienas turėtų gyventi pagal sa
jums visuose Čikagos priemiesčiuose.
9236
S.
Roberto
Road
•
Hickory
Hills,
Rowland, viena žinomiausių vo uždarbį, pagal savo pajamas
• 1023 m. aauaio 15 d. įvyko • Mėnesinis žurnalas „Jauautoriųfinansiniaisklausimais. Tas, kuris turi daug, turėtų
MARQyETTE PARK LOCATION - 6541 S. KEDZIE
Klaipėdos kraito susijungimo ninuo draugas" pradėtas leisti
Kainuoja 19.96 dol. ir galima dalintis su tais, kurie neturi, ar
su Lietuva sukilimas.
1926 m. sausio 15 d.
pirkti knygynuose, ar tiesiog ii* padėti tiems, kuriem pagalba

GAIDAS -

DAIMID

A.tA.
VINCAS AKELAITIS

J-CLck & <£>ion±

GAIDAS-PALOS

708-430-5700

•

•

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 1 d.

ČIKAGOJE IR

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.
x Tik 82 centai i Lietuvą!
(sk)
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
x Kovak * Asaoc., Ltd.
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
įkainiai sumažėjo. Kada be- CPA užpildo ir paruošia paja
8kambintumėt, dieną ar naktį, mų mokesčių formas paskiriems
savaites metu, ar savaitgaliais, asmenims, korporacijoms ir
kaina visad ta pati — tik 62 cen „partnerabipa". Informacijai
tai už minutę. Atminkite, ne skambinti: Rimantas PoUkaireikia persirašyti iš vienos tia t a t 6304104186, „pager"
kompanijos į kitą. Jokių mėne
(ak)
sinių mokesčių. Jokių regist
racijos mokesčių. Jokių įsiparei
x Dėmesiol Jaunimo centro
gojimų. Tarifas galioja tik esa moterų klubas maloniai kviečia
miems ir būsimiems mūsų visus vasario 8 6L, sekmadienį
klientams. Informacija lietu po 10 vai. šv. Milių Tėvų Jėzui
viškai pirmd., ketvd. vakarais tų koplyčioje (žinoma, ir vėliau)
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, atvykti į Jaunimo centro ka
706-386-0666. Ekonomiškiau vinę, kur bus Užgavėnių bly
sias telefoninis ryšis su Lietuva nų vaišės ir galėsite susitikti
ir pasauliu — tik per CYBER- su I atminiu ir Kanapiniu. Savo
LINK lietuvių atstovybę!
atsilankymu paremsite Jau
(ak) nimo centrą.

x J U O Z A S BACEVIČIUS
patarnauja pajamų mokesčių
(INCOME TAX> užpildyme
14708) 403-7334.
(ak)

APYLINKĖSE

METINIS FILATELISTŲ
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
Metinis filatelistų draugijos Draugijai neturint pakankamai
„Lietuva" susirinkimas įvyko lėšų jų kaldinimui, du nariai
sausio 26 d., sekmadieni, 12 vai. paskolino reikalingą sumą ir
vienoje Jaunimo centro klasėje. per susirinkimą žadėjo grąžini
Susirinkimą pradėjo pirm. Jo mo palaukti, kol daugiau meda
nas Variakojis, sveikindamas lių bus parduota. Trečias dar
narius, nepabįjojusius susirinkti bas, dar nebaigtas — jubiliejinio
per tok) nepalankų žiemos orą. leidinio paruošimas. 35 m. su
Nuo praėjusio susirinkimo kakčiai paminėti buvo išleistas
(rugpj. 4 d.) mirė 4 nariai. Jie „Apžvalginis leidinys", paruoš
buvo pagerbti atsistojimu ir tas E. Jasiūno. Šį, papildomąjį,
.-_._ susikaupimu. Kadangi s i s susi leidinį ruošia tas pats E. Jasiū- Naujoji ALIAS Čikagos skyriaus valdyba. I* ka.res. vkepirm. Albertas Kereli*Jr **[*****
rinkimas ne tik metinis, bet ir nas su J. Variakoju. Jis bus apie v c e į r m . Aurel.ja Dobrovolskienė, pirm. Teodoras Ruciaius. sekr. Laima Patas.ene. v,cepmn. R.mantas Gu
rinkiminis, tai pirmininkauti 70 psl. dydžio: 30 psl. teksto ir raus kas.
buvo pakviestas garbės narys 4 0 iliustracijų. Tikimasi leidinį
Kažkada pasaulio padan
Vyresniųjų lietuvių centre,
IŠ ALIAS VEIKLOS
Juozas Maailionis, o sekreto netrukus atiduoti spaudai. Jubi
gėmis
išdidžiai skraidė va
„Seklyčioje",
vasario
5
d.,
liejui atžymėti išleistas gražus
riauti J. Žadeiki8.
dinamieji
cepelinai,
kol
trečiadienį,
2
vai.
popiet,
bus
I
kalėdini
susirinkimą,
vykusį
Ilgiausiai užtruko valdybos ir biuletenio 221 nr., kurį redaga
pagaliau
jų
gadynė
„sprogo"
ir
linksma
bei
įdomi
muzikos
ir
pernai
gruodžio
13
d.
Balzeko
XXVI parodos rengimo pirmi vo J. Variakojis ir E. Ja&iūnas.
baigėsi,
pakeičiant
ją
daug
ninko J. Variakojo pranešimas. Pirmininkas turi gerus ryšius Lietuvių kultūros muziejuje, dainų popietė. Jai vadovaus ir greitesniais, patogesniais ir sau
Pernai, 1996 m. rudeni, draugi su Lietuvos filatelistais. Buvo rinkosi Amerikos lietuvių visus gerai nuteiks muz. Algi gesniais lėktuvais. Dabar cepe
jai suėjo 50 m. Sukaktis buvo norėta, kad Lietuvos paštas iš inžinierių ir architektų sąjun mantas Barniškis su Stase linai „tebeskraido" iš lietuviškų
paminėta keliais įvykiais. Spa leistų atitinkamą pašto ženklą, gos Čikagos skyriaus nariai su Jagminiene. Nepaisant, kad virtuvių į lėkštes, o mūsų tau
lio 25-27 d. Balzeko lietuvių bet teisintasi, kad per vėlai šeimomis bei neseniai iš Lie senelis šaltis gnaibo ausis, jau- tiečiai juos „sprogdina" peiliais
kultūros muziejuje buvo sureng kreiptasi. Oficialaus paminėji tuvos atvykusiais įvairių sričių Kioje „Seklyčioje" bus galima ir šakutėmis. Tai toks populia
ta XXVI filatelijos ir numiz mo nepadarė ir filatelinės drau technikos specialistais. įdomų pamiršti gilią Čikagos žiemą ir rus patiekalas, kad cepelinų
matikos paroda. Kodiniai buvo gijos. Betgi buvo Lietuvoj išleis pranešimą — „Inžinierių ir pasijusti jaukiai, linksmai, pietūs visuomet susilaukia daug
išstatyti naujuose rėmuose, tas mūsų draugijos sukakčiai inžinerijos keliai dabartinėje šiltai. Visi kviečiami gausiai svečių ir duoda gerą pelną pietų
kurie įsigyti 13 mecenatų, ypač paminėti vokas ir atsiųstas Lietuvoje" — padarė radijo susirinkti, pabendrauti, papie rengėjams. Reikia tikėtis, kad ir
dr. G. Venk-Venckūno dėka. visiems mūsų draugijos na elektronikos inžinierius Riman tauti draugų, kaimynų ir savo į vasario 9 d., sekmadienį, 12
Antra, jubiliejui paminėti buvo riams. Lietuvoje nuo vasario 16 tas Gurauskas. Pranešėjas daug tautiečių ratelyje.
vai., Pasaulio lietuvių centre
išleisti du labai gražūs meda ligi kovo 11 vyks filatelinė metų dirbo mokslinių tyrimų
Esame nuoširdžiai dėkingi ruošiamus cepelinų pietus gau
liai: sidabrinis ir bronzinis. Jų paroda, kurioje bus rodomi ir centre „Vibrotechnika", kuris
garsėjo
savo
moksliniais
darbais
Dešimtosios lietuvių tautinių siai ateis pietautojai, nes šio
projektu ir kaldinimu sėkmin mūsų biuleteniai.
ir
už
Lietuvos
ribų.
šokių
šventės organizaciniam renginio pelnas skiriamas
gai rūpinosi Liudas Volodka.
Grįžtant prie parodos: lanky
komitetui,
kuris per pirmininkę paremti Pasaulio lietuvių jau
Čikagos ALIAS skyriaus pra
*
tojų buvo mažiau negu Jaunimo
nimo kongresą ir PLB seimą.
centre būdavo, bet aukų gauta ėjusios kadencijos pirmininkas Jūratę Budrienę a t s i u n t ė Informacijas teikia Baniutė
daugiau. Atidarymo iškilmes ir Jonas Baris ir sekretorius „Draugui" 300 dol. auką
Kronienė, tel. 630-968-0184.
parodą filmavo Lietuvių tele Albinas Smolinskas atsiskaitė
NEPRIKLAUSOMYBĖS
už valdybos darbą ir apibūdino
vizija ir paskui parodė.
ŠVENTĖ LOS A N G E L E S
Daug žmonių dirbo, kad visi skyriaus padėtį.
Naujai išrinktam pirmininkui
Nepriklausomybės atstatymo pirmininko suminėti darbai bū Teodorui Rudaičiui buvo pa
79 metų sukaktį Los Angeles ir tų padaryti. Neliko turbūt nė vesta sudaryti valdybą. Į ją buvo
apylinkių lietuviai paminės vieno pasyvaus. Pirmininkas pakviesti ir trys inžinieriai iš
vasario 16 d. Organizacijos su kiekvienam padėkojo, nepa Lietuvos.
vėliavomis dalyvaus iškilmin miršdamas ne tik didžiausių
įspūdžiais iš Lietuvos pasi
gose Mišiose Šv. Kazimiero darbininkų, bet ir tų, kurie „tik dalijo ir apie ALIAS veiklą
parapijos bažnyčioje. Giedos pirštą pajudino", kad tik visi joje papasakojo Pasaulio lie
choras ir solistai. Po pamaldų draugijos užsimoti darbai sklan tuvių inžinierių ir architektų
vyks akademįja parapijos salėje; džiai eitų ir pasisektų.
Kadangi pirm. J. Variakojis, sąjungos pirmininkas Albertas
pagrindinę kalbą pasakys Lietu
kuris
pats visur daugiausia dir Kerelis.
vos generalinis garbės konsulas
Žurnalo „Technikos žodis"
bo,
tik
kitiems dėkojo, tai
Vytautas Čekanauskas; menine
redaktorius Viktoras Jautokas
susirinkimo
pirmininkas
visų
programą parengs ir jai vado
kalbėjo apie šio PLIAS leidinio
vaus muz. Viktoras Ralys. Mi vardu padėkojo daugiausia pa problemas.
nėjimą rengia Los Angeles dėkos nusipelniusiam — pirm.
Po oficialiosios dalies visi
ALTo skyrius ir Lietuvių Bend Variakojui. Susirinkimas nuo buvo pakviesti pasivaišinti,
širdžiai paplojo. Pirmininko
ruomenės Vakarų apygarda.
dėka ne tik biuleteniai pagražė pasidalinti įspūdžiais bei
jo, bet ir narių skaičius šventiškai pabendrauti.
VASARIO 16-TOJI
Iš kaires Teodoras Rudaitis, naujasis ALIAS Čikagos skyriaus pirminin
Š.m. sausio 10 d. naujoji kas ir Jonas Baris, buvęs ALIAS Čikagos skyriaus pirmininkas.
padvigubėjo: jų dabar yra 149.
BROCKTONE
Tiesa, nariais gali būti ne tik valdyba rinkosi į pirmąjį posėdį,
kuriame dalyvavo ir praėjusios
Vasario 16-ji Brocktone bus Čikagoje, bet ir kitur gyveną
kadencijos pirmininkas Jonas
filatelistai.
Ir
šiame
susirinkime
minima šia tvarka:
Baris bei sekretorius Albinas
buvo
priimti
keli
nauji
nariai.
Vasario 9 d. iškilmingai pake
Iždininkas V. Lukoševičius Smolinskas. Posėdžio metu nau
liama vėliava prie miesto
joji valdyba pasiskirstė parei
X Tautinių š o k i ų grupė
rotušės. Čia ji plevėsuos visą pranešė apie pajamas ir išlai
x Greit parduodu vienos ir
gomis taip: pirmininkas Teo „Spindulys" rengia metinį
das,
apie
kasos
stovį.
O
revizi
savaite.
dviejų
šeimų namus Chicagoje
doras Rudaitis; vicepirmininkai pokylį vasario 8 d., šeštadieni.
Vasario 10 d. lietuviškų or jos komisijos aktą perskaitė J. Aurelija Dobrovolskienė, Ri
ir apylinkėse. Skambinkite
Pasaulio lietuvių centre, Leganizacijų atstovai lankysis pas Masilionis. Knygos vedamos mantas Gurauskas, Albertas
RE/M AX REALTORS, Rimas
mont, IL. Pradžia 6:30 v.v. Spintvarkingai.
Reprezentacinis
rin
miesto merą, kur jie pasirašys
Kerelis Jr.; sekretorė — Laima duliečiai atliks naują programą, Stankus, teL (312) 588-5959 ar
proklamaciją, skelbiančią Va kinys laikomas seife, jo ateities Patasiene; ižd. Algirdas
ba (708) 425-7161.
gros „Nemuno" orkestras; mais
sario 16-ją Lietuvos švente reikalai bus svarstomi vėliau. Marchertas.
(ski
tas Aldonos Šoliūnienės. Kvie
Rinkimai nesudarė problemų,
Brocktone.
x Baltic Monuments, Inc.,
Naujoji valdyba sieks pa čiame visus. Stalus užsisakyti
nes visi sutiko kandidatuoti,
Vasario 16 d. — 10:30 v.r. iš
2621
W. 71 Street, Chicago. IL.
gyvinti
ir
praplėsti
ALIAS
Čika
pas
Audrą
Lintakienę,
tel.
visi buvo perrinkti: į valdybą J.
kilmingos šv. Mišios Šv.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
Variakojis, L. Volodka, E. Jasiū- gos skyriaus veiklą. Kviečiame 708-387-9180.
Kazimiero bažnyčioje. Po Mišių
(sk) paminklai, žemiausios kainos,
nas, A. Beteška, V. Lukoševi įsijungti, tiek neseniai iš
padedamas vainikas prie pa
čius, K. Rožanskas, ir naujas na Lietuvos atvykusius, tiek ir
z DĖMESIO! VIDEO APA geriausiomis sąlygomis.
minklo žuvusiems už Lietuvos
(sk)
rys A. Putrius, į revizijos komi Amerikoje technines profesijas RATŲ SAVININKAI! Nore
laisve, po to vykstama prie
siją J. Liubinskas, J. ir Pr. įgijusius specialistus. Susi dami tikrai kokybiškai išverst,
x Automobilio, namų ir li
miesto rotušės nuleisti Lietuvos
Masilioniai. Padėti biuletenį domėjusius prašome kreiptis į video įrašus iši^ietuvoje naudo gos draudimas atvykusiems iš
vėliavą.
redaguoti pasisiūlė vienas na Albertą Kerelį, Jr, tel. 708- jamos PAL sistemos j amerikk Lietuvos if kitų kraštų. Kreip
Pagrindinė minėjimo dalis 3
873-1278!
rys.
tiškąja NTSC ir atvirkščiai tis pas A lauraitį, A & L. In
vai. p.p. Šv. Kazimiero parapi
Aurely* Dobrovolskienė kreipkite, , INTERVIDEO surance Agency, 9439 S. KedApsvarsčius
visus
klausimus,
jos salėje. Kalbės Eduardas
Mūsų adresas: INTERVIDEO. zie Ave., Evergreen Pk., IL
Meilus, ilgus metus buvęs lie susirinkimas baigtas vaišėmis,
3533
S. Archer Ave., Chicago, 60805-2325. Tel. 708-422-3455.
paruoštomis
J.
Variakojienės
ir
tuviško radijo vedėjas WorcesIL
60609.
Tel. 312-927-9091.
Pr.
Masilionienės.
j
«
(sk)
ter, MA. Meninėje programoje
Prel. I g n a s Urbonas, Šv.
Sav.
Petras
Bernotas.
— solistė Marytė BizinKazimiero, Gary, IN, parapijos
x Pranas G. Meilė, CPA są
tat žiningai užpildo Income Tax for
kauskaitė ir Danutė Mileikienė.
Ir veikla, ir cepelinai... klebonas, negalėdamas daly
x Prieš užsisakydami pa mas. Dabartiniai pajamų mo
I minėjimą kviečiami Brock- Brighton Parko LB apylinkės vauti labdaros vakarienėje
tono miesto ir Massachusetts narių susirinkimas šaukiamas Ateitininkų kovo 1 d., atsiuntė minklą, aplankykite St. Casi- kesčių įstatymai žymiai ap
valstijos atstovai. Vasario 16-tai Nekalto M. Marijos Prasidėjimo 50 dol. auką. Visas vakarienės mir Memorialą, 3914 W. l l l t h sunkino ir ateityje apsunkins
ruošiantis aktyviai ir solidariai parapijos salėje, 4420 S. Fair- pelnas skiriamas Lietuvos atei St. Turime dideli pasirinkimą: metinį mokesčių formų užpil
pasireiškė Šv. Kazimiero para field, vasario 2 d., sekmadieni, tininkams. Renginiu rūpinasi matysite granito spalvą, dydj ir dymą. Skambinkite: 708t.t. Gaminame paminklus mūsų 424-4425, adresas: 4931 W. 96
pija. Lietuvių Bendruomenė, tuoj po lietuviškų Mišių. Bus dr. Petras Kisielius.
dirbtuvėje pagal jūsų pageida St.. Oak Lawn, IL.
Sauliai, BALFas, Lietuvos Vy pranešimai, papildomų valdy
(sk)
čiai, Lietuvių Katalikių Moterų bos narių rinkimai, tolimesnės
Daumanto-Dielininkaičio vimą, brėžinius. Prieš pastatant
s-ga, Montello lietuvių Tautinis veiklos aptarimas ir skanių jaunųjų ateitininkų kuopos paminklą, galėsite apžiūrėti ir
x Galiu padėti legaliai gau
klubas ir Sandaros klubas. Visi cepelinų pietūs. Visi apylinkės susirinkimas bus sekmadienį, įsitikinti, kad jis padarytas, ti „SOC. SECURITY" kortelę,
Brocktono ir apylinkių lietuviai lietuviai — nepaisant, kada vasario 2 d., 10:15 vai. ryte, kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. vairavimo leidimą (driver's
kviečiami susirinkti ir kartu atvykę i ii kraštą, maloniai Ateitininkų namuose, tuojau po LiHja ir Vilimas Nelsonai. license) ir vizų pratęsimą. Ed
paminėti Lietuvos Nepriklau kviečiami susirinkime dalyvtu vaikų Mišių Pal. Jurgio Matu Tel. 312-2334336.
Šumanas, tel. 1-706-246-8241.
ti.
somybės 78-ją sukaktį.
(sk)
laičio misijos bažnyčioje.
(sk)

IŠ ARTI IR TOUj

Skelbimai

x Dėmesio radijo klausyto
jai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS
praneša, kad WNDZ 750 AM
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana,
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM.
Kviečiame įsijungti kasdien nuo
pirmadienio iki sekmadienio
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
WNDZ. Informacinės radijo
laidos STUDIJA R darbo
dienomis, šeštadieniais istorinė
VERSMĖ, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis VAIRAS
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian
N e w s Radio, PO Box 1161,
Oak P a r k, IL 60304, Red. tel.
708-3864)566.
(sk)
Gegužė* 18 d^, 3 4 0 vai. p.p.
J a u n i m o centre, 5620 S. Claremont, Chicago bus J&E1M08
ŠVENTĖ". Programą atlikti iš
Lietuvos atvyksta dainininkės
Laima Lapkauakaitė ir vienuo
likmetė Neringa Nekrašiūtė.
Labdaros koncerte dalyvaus ir
vietiniai vaikų chorai. Visus
maloniai kviečia „Saulutė",
Lietuvos vaikų globos būrelis.
(sk)
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
globo3 būrelis, dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, invalidams
vaikams, bei daugiavaikėms
šeimoms Lietuvoje: Mike Hercmanas f 180, Adolfas ir Erna
Lūžai 8100, Giedrė Ješmantienė
8120, Juozas Ližaitis per Flo
ridos „Saulutę" 8300 paremti
Kybartų vaikų globos namus,
Alvida Baukus (Century 21)
836, Ali Sealants 836, Lina Flores Hilko 8340 tęsia berniuko
metinę paramą, Ona ir Jurgis
Rugeliai 8340 metams paremti
našlaitį, Edis Kuliavas 8300,
Nijolė Kersnauskaitė 830. La
bai ačiū! „ S a u l u t ė " , 418
Weidner Rd., BufYalo Grove,
IL 80888, tel. (847) 637-7848,
TAX ID # 383003388.
(sk)
x Nelės ir Arvydo Paltinų
bei Eugenijaus Ivanausko
koncertas Jaunimo centre, ba
landžio 6 d. 3 v. p.p. Bilietai:
Lion Frame Galerijoje, 3125 W.
71 St. TeL 773-7788833. Ren
gis Amerikos Lietuvių radijas,
ved. A. Siutas.
x A.a. Juliaus Balučio švie
sų atminimą pagerbdami, An
t a n a s ir Aldona Minelgai
Olympia. WA, atsiuntė 850
Lietuvos našlaičių vargams su
mažinti. Našlaičių vardu dėko
jame. „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas.
(sk)
x J o n a s Kvietys, Dayton
OH, Šv. Petro Draugijos vardu,
Cleveland, atsiuntė 888 Lie
tuvos našlaičiams. Dėkojame!
„ U e t u v o a Našlaičių globos"
(sk)

z „VĖTRŲ AINIAI" 5
metai kai pristato Jūsų gimi
nėms tik aukščiausios kokybės
rūkytos mėsos produktus:
1 4 A - 1 4 k g . 886; lSA-lSkg.
888; 10A-10 kg. 870. Užsakyti
šiuos siuntinius skambinkite;
830-367-3634 arba rašykite D 6
Engineering, 13431 Archer
Ave., Lemont, IL 80439.

(sk)
x Lietuvos Vyčių organiza
cija, 24 kuopa, š.m. gegužes 4
d , sekmadienį, dalyvaus arklių
lenktynėse — „Day of the
Races" Sportaman's Park. Bufe
tas 11 v.r., „post time" 1 vai.
p.p. Kaina 815. Informacijai
skambinkite: Frank Jurgaitis,
778-787-8863 arba Aušra Pa
dalino 773-767-3400.

x TRAN8PAK

praneša:

„Vienas didžiausių Vidurio
Lietuvos miestų Panevėžys, ku
riame yra apie 250.000 gyven
tojų. Jis stovi Nevėžio aukš
tupyje. Panevėžys Lietuvos is
torijoje minimas jau 14 amžiuje,
Vytauto Didžiojo laikais čia
apsigyveno keliolika karaimų
šeimų, kurie ir dabar čia
gyvena. Karaimai Panevėžyje
turi ir savo bažnyčią". Pinigai,
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRAN8PAK, 4846 W. 63 St.,
Chicago, IL 80838, tel. 773
838-1050.
(sk)
x Kompiuteriniai šriftai,
muzikos Įrašai ir k n y g o s iš
Lietuvos! KNYGOS SKRYDIS,
Box 811, Vilnius, 3065, I i t h uania. E paštu:zhehaus#aivaJt
Atstovas: Andrius Kulikauskas
(773) 476-8221.
(sk)
z Septynios naktys Hava
juose — 8830. Išvykstam ba
landžio 22 d. iki balandžio 29 d.
Užsiregistravę ir suinteresuoti
renkasi susipažinimui ir pla
tesnei informacijai sekmadienį,
vasario 9 d. 4 v. p.p. adresu 4468
8. Francieco, Chicago, tel.
773647-4803.
(sk)
ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
f>4.V>S Tula^Ki Rd ChRago. IL «*?»
k 1/ 2 M | šiaure nuo B.il/eko mu/tci.ius)J
Tel.: 773-582-4500
1412ŠS. Bell Rd . Uvkport. ILMU4I
Tel. 70K-301-4V*
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Cibaitis
Civilinės ir kriminalinės bvlos
6247 S. Krd/ie Avenue
Chicago. II MX>29
Tel. 1-773-776-8700
l>,irtv\.ll mn-'Mki T \ .ii v .ik
N ~t.nl i i

r iki I \ . i l p p

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63»h Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo ,,Draugu")
Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą

