S158 PI fiRAm NEWS
THE I IBK'ARY OF CON6RES3
REFEREKCE DFPARTMfNT
SifRIAlS DIVISION
MASHING10N OC "00?5

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS
FebruarylS, 1997

VoL LXXXVII

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

Nr.32

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, VASARIS - FEBRUARY 15,1997

Kaina 75 c.

Vasario 16-oji — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
JAV Kongreso tribūnoje
skamba raginimai padėti
Lietuvai

Vašingtonas, vasario 14 d.
(BNS) - Lietuvių kilmės JAV
Kongreso narys John Shimkus
paragino Kongresą paremti
Lietuvos siekius tapti NATO
nare.
„Aš noriu Šiandien atiduoti
duoklę Lietuvos žmonėms, ku
rie nesibaigiančių pastangų
dėka vasario 16 dieną švenčia
savo nepriklausomybe", sakė
Kongreso atstovas, ketvirtadie
ni skaitydamas pranešimą JAV
Kongrese Vasario 16-osios pro
ga.
Prisiminės Lietuvos okupacijų
ir nepriklausomybės siekių
istoriją, J. Shimkus pažymėjo,
kad Jungtinės Valstijos privalo
dabar suteikti visišką paramą
ne tik Lietuvai, bet visoms Bal
tijos šalims. „Dabar ne laikas
mūsų administracijai abejoti dėl
Baltijos šalių", pabrėžė jis.
J. Shimkus pažymėjo, kad
esant nepastoviai politinei padė
čiai Rusijoje, Jungtinių Valstijų
ilgalaikiai tikslai būtų remti
demokratiją ir laisvą rinką šia
me regione.
J. Shimkus pabrėžė, kad Lie
tuva dabar laukia kvietimo
vienai Baltijos valstybei įstoti į
NATO liepą įvyksiančiame Ma
drido susitikime. Toks kvie
timas sustiprintų saugumą ir
užtikrintų, kad Baltijos šalys
gali tęsti savo ekonomines refor
mas, sakė Kongreso narys.
„Kaip 'šaltąjį karą' išgyvenę

amerikiečiai, mes turime siekti
apginti taiką, demokratiją ir
laisvąją rinką regione. Tai gali
ma pasiekti įtraukiant į NATO
plėtimą dalį Baltijos valstybių",
pažymėjo John Shimkus ir
pabrėžė dėl šios priežasties
aktyviai remias Kongreso nario
Gerai Solomon pareiškimą, re
komenduojantį priimti Lietuvą,
Latviją ir Estiją į NATO.
Po J. Shimkaus itin jausmin
gą kalbą pasakė Kongreso ats
tovas, Respublikonų politinio
komiteto pirmininkas Christopher Cox, prisiminęs apsi
lankymą Lietuvoje 1990 m., kai,
jo žodžiais tariant, Vytautas
Landsbergis „buvo išrinktas
prezidentu".
„Laisvi Lietuvos žmonės iš
laisvino savo namus, išlaisvino
savo šalį ir padarė daug dau
giau, nei vien atkūrė nepriklau
somybę —jie daug padarė mūsų
visų labui, nes nusvėrė 'svars
tykles' prieš Sovietų Sąjungą,
prieš komunistinę imperiją",
improvizuodamas kalbėjo Kong
reso atstovas.
Jis labai emocingai prisiminė
savo kelionę į Lietuvą, kai Rytų
Berlyne turėjo laukti Sovietų
Sąjungos leidimo vykti į Lietu
vą.
„Ta naktis buvo oficiali im
perijos griūties pradžia", sakė
Christopher Cox, prisiminęs su
sitikimą prie Seimo rūmų Vil
niuje.

Lietuva — svarbiausias
Lenkijos užsienio politikos
uždavinys
Vikrius, vasario 14 d. (Elta) —
„Lenkijos užsienio politikoje
santykiai su Lietuva yra svar
biausi", pasibaigus Lietuvos ir
Lenkijos delegacijų deryboms,
penktadienį žurnalistams sakė
T^mVįjna ministras pirmininkas
Wlodzimierz Cimoszewicz.
Per derybas nuspręsta, kad
jau šiais metais bus įkurta ir
pradės veikti bendra abiejų
salių vidaus reikalų ministerijų
kovos su nusikalstamumu ko
misija- Taip pat sutarta, kad jau
šiais metais bus įkurtas ir ben

dras abiejų šalių taikos palai
kymo junginys.
Paklaustas, kodėl Lenkijos
Seimas iki šiol ne patvirtino
Lietuvos ir Lenkijos sutarties
dėl valstybės sienos, W. Cimoszewicz atsakė, kad tai bus
padaryta artimiausiu laiku.
Lenkijos ir Lietuvos premjerai
pasirašė sutartį dėl jaunimo
bendradarbiavimo ir mainų, o
Lenk ijos ir Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijų viceministrai
— sutartį dėl karines informaci
jos apsaugos.

Lietuva tikisi gauti Pasaulio
banko paskolą
Vilnius, vasario 13 d. (BNS)
— Ketvirtadienį Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius,
Lietuvos banko (LB) valdytojas
Reinoldijus Šarkinas ir Pasaulio
banko (PB) padalinio vadovas
James Q. Harrison pasirašė do
kumentą dėl struktūrinių ener
getikos, bankų, socialinio ir kitų
sektorių pertvarkymo.
Vilniuje baigė darbą PB
struktūrinio sureguliavimo
paskolos misija. Jos rezultatai
turėjo lemti, ar šį pavasari
Lietuvai bus išmokėta antroji
paskolos dalis — 40 mln. dole
rių.
„Nėra jokių kliūčių Lietuvai
gauti paskolą", žurnalistams
pasakė R. Šarkinas.
Dokumente vyriausybė i 'pa
reigojo iki vasario 28 d. pa
skelbti Lietuvos akcinio ino
vacinio banko (LAIB) indėlių
kompensavimo planą bei Vals
tybinio komercinio ir Žemės
ūkio bankų privatizavimo p>'.(>
rantas.
Paklaustas apie LAIB uždary
mą, O. Vagnorius sakė: ..Ten

nėra ko nei atidaryti , nei už
daryti — mes tik spręsim turto
likimą, jo prijungimą prie ko
nors ar kitokį reorganizavimą".
Kitų minėtų bankų privatizavi
mo konkursai, anot premjero,
bus paskelbti jau netrukus.
R. Šarkinas teigė, jog pirmo
je eilėje bus paruoštas ir
paskelbtas Valstybinio komer
cinio banko privatizavimo pro
jektas, vėliau — Žemės ūkio
banko. Pasak LB vadovo, pats
pTfvaHravimafl yra įlpn.-? pro
cesas, ir sunku numatyti, kada
jis pasibaigs.
Pasaulio bankas pateisino
vyriausybės žingsnius, stip
rinant žemės ūkį ir siekiant
nf>m"»}'rtti rrmo^ nkio produktų

irm>r»rt<< muitų. ,.M«-s dJ.i-nų»i»
mės platesniu pritarimu mūsų
politikai", pareiškė G. Vagno
rius
Palankia vvriausybei nuotno
nę <l« ' i ' p i t t n m u i t ų išrt>i'J-.<< jr

Europos Sąjungos komisija, ku
rios atsakymą šiomis dienomis
gavo Lietuvos vyriausybė.

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS,.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais)

Kaunas, vasario 14 d. (BNS). Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ajai — skirti
renginiai Kaune prasidėjo prie Nepriklausomyt** akto signataro daktaro Jono Basanavičiaus
paminklo. Ni»|iriklawfnnjrb^t dieną Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje bus iškilmingai
pakeltos Vyčio kryžiaus ir Vytauto Didbofo vėliavos, Lietuvos saulių sąjunga ir Vytauto Didtiojo
karo muziejus pasirašys bendradarbiavimo sutarti, pagal kurią muziejui bus įteikti vertingi
valstybinės reikšmes eksponatai. 8v. Mišias kariams įgulos bažnyčioje laikys Kauno apskrities
karo kapelionas Virgilijus Dudonis, o vidudieni jos bus aukojamos miesto gyventojams
Arkikatedroje. įvyks Kauno įgulos karių paradas, šventinis saliutas, vėliavų nuleidimą ir gėlių
padėjimas. Šventiniai renginiai paaihaip vakare buvusiame Prezidentūros kiemelyje, kur įvyks
koncertas ir fejerverkas.
Nuoir.: Prie šio paminklo Kauna vasario 16 d. bus aukojamos sv. Mišios už visus kovojusius
ir tuvuaius dėl Lietuvos laisvės.

Londonas. JAV Valstybės
sekretorė Madeleine Albright
ketvirtadienį pareiškė, jog svar
biausias prezidento Bill Clinton
vadovaujamos vyriausybės už
sienio politikos tikslas — išplėsti
NATO iki 1999 m. Albright pa
brėžė, jog Rusįjai dėl to nerei
kėtų baimintis, sakydama, jog
vien galimybė būti priimtomis
į NATO, Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybėse leido sukurti
kaip niekad pastovią padėtį.
Albright patvirtino NATO vals
tybių nuomone, jog pirmosiomis
naujosiomis sąjungos narėmis
turėtų tapti
stipriausios
kandidates, tačiau jos nebus
paskutinės. Atsakydama skepti
kams, teigiantiems, jog NATO
plėtimasis sukurs naujas
Europos padalijimo linijas, M.
Albright pareiškė, jog NATO
jau yra daug nuveikusi, kad
natūraliai nykstančios senųjų
padalijimų linijos nesukurtų
naujų.

I.'VIHN. .Jo U lĮ'.imu. K u s i j a ttiK.'

lai dalyvautų politinėse, bet ne
karinėse NATO reformose.
K. Mozelis paneigė Lietuvos
žurnalistų informacija, kad šiuo
nu 11; Ri..-.i)'«:•' FRM rengiami ati -i i pfctn i>. Ii 'IĮI hutu «'lgia
n a si kiekvienoje Baltijos
valstybėje, jeigu viena kuri jų
pirmoji stotti j NATO

Maskvos meras Jurij Lužkov
interviu laikraščiui „Trud" pa
reiškė, kad Rusija tur. „paleis
ti" Čečėniją, nes ji jau niekada
nebus disciplinuotas Federacijos
subjektas. J. Lužkov mano, kad
čečėnai sieks nepriklausomybės
dar iki 2000 m.

Baku. Azerbaidžano preziden
Quito. Naujasis Ecuador pre
tas Hsidar Alijev ketvirtadienį
susitikdamas su šioje šalyje vie zidentas Fabian Alarcon atleido
šinčiu NATO generaliniu sekre apie 6,000 valdininkų, priimtų
toriumi Javier Solana paprašė jį, į tarnybą, valdant atstatydin
jog NATO padarytų „viską, kas tam prezidentui Abdala Bucą
įmanoma", kad būtų užtikrin ram. Jis taip pat nurodė vėl pri
imti per 3,000 tarnautojų, kurie
tas jo šalies saugumas.
Vašingtonas. Ketvirtadienį buvo atleisti A. Bucaram vado
vavimo metu.
kinimą naujai išrinktam Čečė Vašingtone buvo prisaikdintas
Maskva. Visi 14 tadžikų
nijos prezidentui Aslan Mascha- naujasis JAV ambasadorius
sukilėlių
laikomų įkaitų yra
dov. Kaip žinia, ambasada at Jungtinėse Tautose, buvęs Kon
gyvi,
penktadienį
pranešė Rusi
sisakė tai padaryti ir teigė greso narys nuo New Mexico
jos
ministro
pirmininko
pava
tokius nurodymus gaunanti iš valstijos Bill Richardson. Po
duotojas,
kalbėjęsis
su
priesaikos naujasis ambasado
Rusijos ambasada perspėja Maskvos.
sukilėliais
telefonu.
Sukilėlių
rius pažadėjo, jog sieks, kad
nepripažinti Čečėnijos
„Aš aplamai nesuprantu,
JAV pagaliau sumokėtų dau grupuotės vadas Bachram Sodinepriklausomybės
kodėl V. Landsbergis telegramą
rov JT misijai Tadžikijos sos
Konstantinas Mozelis pa nusprendė siųsti per ambasadą giau kaip milijardą dolerių sie
tinėje Dušanbėje prieš tai prane
kiančias
skolas
Jungtinėms
reiškė, kad Rusįja nedelsdama — kuo čia mes dėti", sakė K.
šė, kad jo kovotojai nušovė vieną
imsis priemonių prieš valstybes, Mozelis. Jam taip pat keista, Tautoms.
JT karinį stebėtoją.
kurios pripažins Čečėnijos kad aukštas Lietuvos politikas
Maskva. Rusijos prezidentas
nepriklausomybė. „Su tokiomis nusprendė pasveikinti „kažko Boris Jelcin penktadienį pa
P r a h a . J a u trečia diena
šalimis bus nutraukti diplo kius vietinius rinkimus laimė kvietė naująjį Čečėnijos vadovą Čekįjos parlamente tęsiasi de
matiniai ir kitokie ryšiai", sakė jusį žmogų".
dirbti regiono taikos labui ir, batai dėl Čekijos ir Vokietijos
Rusijos diplomatas.
aiškiai įspėdamas dėl atsisky susitaikymo sutarties patvirti
„Rusįjoje yra 89 sritys, kuriose
Jis sakė nustebęs, kad Lietu
rimo siekių, paragino jį nepri nimo. Ultradešinioji Čekijos
vos Seimo pirmininkas prašė gali būti rengiami rinkimai", iminėti „vienašalių sprendi Respublikonų partija pateikė
ambasados persiųsti savo svei pažymėjo jis.
mų". Jelcin įsteigė komisiją, sutarties projektą, kuriame iš
kuri parengs sutartį dėl san Vokietijos reikalaujama 180
tykių su Čečėnija, pranešė pre mlrd. dol. kompensacijos už II
pasaulinio karo metais okupaci
zidento spaudos atstovai.
jos padarytus nuostolius. Res
Ryga. Ketvirtadienį Latvijos publikonai taip pat pareikalavo
VOiihis, vsjario 14 d. ( E l t a ) - lestavo, jog Lietuva negali skirti
Čekija gali teikti Lietuvai savo tiek lėšų gynybos reikmėms, parlamentas patvirtino minis užšaldyti visas Vokietijos firmų
šalyje gimirir""*; karine techni kiek skiria Cekįja. Lietuvos ir tro pirmininko Andrio Skelės ir piliečių sąskaitas šalies ban
ką bei ginkluot*. Tai penktadie Čekijos kariškiai intensyviai pristatytą vyriausybe, kurioje kuose, kol pinigai nebus sumo
nį Vilniuje susitikės su Lietuvos bendradarbiauti pradėjo 1992 premjeras eis taip pat ir finansų kėti.
prezidentu Algirdu Brazausku m. Lietuvoje akreditavus Čeki ministro pareigas. Naujojoje vy
paštui* ČekįjoskaiTOoinenės ge jos gynybos atašė bei 1993 m. riausybėje sutiko dirbti beveik
KALENDORIUS
neralinio štabo viršininkas ge spalį pasirašius krašto apsaugos visi sausio mėnesį atsistatydi
Vasario 15 d.: Zygfridas,
nerolas leitenantas Jiri Nekva- ir gynybos ministerijų bendra nusios vyriausybės ministrai.
Parlamentas taip pat patvirtino Faustinas, Jovita, Jurgita, Girdarbiavimo susitarimą.
sil.
Lietuvos karininkai studijuoja pasiūlymą atkurti keturias pa denė, Kintibutas.
Pokalbyje sutarta, kad kon
V a s a r i o 16 d.: Lietuvos
krečius ginkluotės tiekimo Brno Karo akademijoje, Centri pildomas ministerijų vietas, ku
Lietuvai klausinius spręs vy nės Europos universiteto Tarp rias Andris Skėlė buvo panaiki Nepriklausomybės šventė. Juli
riausybė, išklausiusi gynybos tautinių studijų fskuhete Pra nai siakdamas taupyti valstybės jonas, Julijona, Julįja, Vasaris,
valdymo lėšas.
Laisvė. Tautis. 1613 m. mirė
hoje.
specialistų pastabas.
rašytojas Mikalojus Daukša.
Čekijos gynybos ministerija
1801 m. gimė vysk. Motiejus
jau yra perdavusi Lietuvai
Valančius.
1927 m. mirė Lie
technikos, ginkluotes bei oro
tuvių
tautos
patriarchas Jonas
uostų įrangos u i maždaug 2
Basanavičius.
1922 m. Kaune
Vilnius,
vasario
13
d.
(„Pano
tuometinio Saugumo komiteto
mln. Čekįjos kronų.
įsteigtas
Lietuvos
Universi
rama")
—
Visą
infbrmariją
i
Lie
pažymas su prašymais išreikšti
A. Brazauskas susitikime su
tetas,
kuris
1930
m.
buvo
pava
tuvą
kariuomene
siuntusiam
tik savo nuomonę.
tekų kariškiu delegacija apgsituometiniam Rusijos preziden
M. Burokevičius ir toliau dintas Vytauto Didžiojo. 1923
* Lietuvos ambasadorius tui Michail Gorbačiov teikė neigė savo bei LKP kalte dėl m. Ambasadorių konferencija
Italijai bei Graikijai Romanas LDDP, kurios du pirmininko pa sausio įvykių. Pasak jo. kal Lietuvai pripažino Klaipėdos
Podagėlis ketvirtadienį įteikė vaduotojai bendravo su vienu ii čiausi — Michail Gorbačiov ir kraštą 1944 m. V L IK as pradėjo
veikti, paskelbęs deklaraciją
skiriamuosi'* rastus Maltos TSKP CK sekretorių, KGB, Vytautas Landsbergis.
tautai.
Ketvirtadieni byloje liudijo
prezidentui t'g Mifsud Bonnici, TSRS karinėmis žvalgybos ins
Vasario 17 d.: Septyni Sersusitiko su Maltos Užsienio rei titucijomis bei TSRS Centro nukentėjusieji šturmuojant Lie
vitų ordino steigėjai, išpažinėjai
kalų ministru George Velia. komitetu, kuris ir siųsdavo į tuvos Radijo ir televizijos rū
113 šmt.); Donatas, Donata, VilNuo šiol dvišaliais ryšiais su Lietuvos institucijas savo mus. Kolegijos teisėjai apcai
Maltos Respublika rūpinsis I je žmones, o šie rinko ir perdavė lestavo, kad i •easeBsn neat te. Vaišvilas Prezidentų diena
JAV
ketvirtadienį vyksta naudingu parodymų tu
tuvosambusi'la ItnlįjojV. Melu* informacija,
rintys
vilniečiai.
Provincijos
ir
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
teisme
teigė
Mykolas
Burokevi
interesai Lietuvai atstovaujami
net
Čikagos
gyventojai
yra
ak
nadeta.
Lengvenė, Gendrė. 1780
čius.
Jis
pripažino,
kad
Maskvą
per šios šalies ambasadorių Bo
tyvesni.
m.
mirė
Kristijonas Donelaitis.
informuodavo
ir
LKP,
teikusi
noje.

Rusija Lietuvai siūlo
saugumą mainais į narystę
NATO

Vilnius, vasario ?4 d. (BNS)
— Rusijos ambasadorius Lietu
voje Konstantinas Mozelis sako,
kad prezidento Boris Jelcin
spaudos tarnybos pranešimas
dėl Baltijos valstybių yra „ne
emocionalus manisfestas, o labai
rimtas analizuojantis dokumen
tas, nurodantis tolimesnių san
tykių perspektyvą".
Jelcin pareiškimą antradienį
paskelbė Rusijos prezidento sek
retorius spaudai Sergej Jastržembskij. Jame, be kita ko, pa
žymima, kad Baltijos šalių san
tykiai su Maskva pablogės, jei
gu jos toliau sieks narystės
NATO
„Baltijos šalių narystė NATO
taptų rimta kliūtimi tarp jų ir
Rusijos ir labai neigiamai
atsilieptų ilgalaikio konstruk
tyvaus bendradarbiavimo regio
ne kūrimui", pažymima pareiš
kime.
Už priešingą poziciją — NATO
narystės atsisakymą — Rusįja
žada Baltįjai „dvišales ir net
vienpuses, labai konkrečias Ru
sijos iniciatyvas, kurios išsklai
dytų Baltijos valstybių nerimą
dėl savo saugumo".
Komentuodamas tokią nuo
stata, spaudos konferencijoje
penktadienį K. Mozelis pabrėžė,
kad tiek visos Rusijos politinės
jėgos, tiek visuomenė įsitikinę.
kad NATO plėtimas neabejoti
nai kelia grėsme jos saugumui.
„Nors ir skelbia ką kitą, patys
NATO vadovai puikiausiai su
pranta, kad sąjungos plėtimas
kuria naują geopolitiką, brėžia
naujas sienas", sakė ambasa-

Briuselis. Gruzijos preziden
tas Eduard Ševardnadzė ketvir
tadienį pareiškė, jog 1990 m.,
derėdamasi dėl Vokietijos su
vienijimo, NATO nepažadėjo
Rusįjai nesiplėsti. NATO diplo
matai praneša, kad derybose da
lyvavusio buvusio Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministro
E. Ševardnadzės informacija pa
neigia Rusįjos teigimus, jog ke
tindama plėsti į rytus, NATO
laužo 1990 m. duotus pažadus.
Diplomatų teigimu, trečiadienį
Tbilisyje susitikęs su NATO
generaliniu sekretoriumi Ševerdnadzė pabrėžė, jog derybose
dėl Vokietijos susivienijimo
buvo kalbama , tik apie Vokie
tiją.

Čekija siūlo Lietuvai savo
karinę ginkluotę

Tęsiamas Sausio 13-osios
bylos nagrinėjimas
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(Aircargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro p a t u
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

ATEITININKŲ KONFERENCIJA
PALANGOJE

Šią vasarą, liepos 11, 12 ir kad pirmąją konferencijos
13 dienomis Palangoje vyks dieną (VII.ll) vyks sąjungų
Ateitininkų federacijos Nepa suvažiavimai, pasitarimai ar
prastoji konferencija. Bemaž posėdžiai; liepos 12 bus svar
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
lygiai prieš 70 metų, 1927 lie stomi struktūros pakeitimų
Administratorius - Ignas Budrys
pos mėnesį Palangoje įvyku siūlymai, renkamas Federaci
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
sioje Reorganizacinėje konfe jos pirmininkas; liepos 13 —
Toronto m o k s l e i v i a i ateitininkai. Iš k.: I eil. — Dainius Rygelis, Vilija Petrauskaite, Viltė Bara
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
rencijoje Federacijos vadu iškilmingos
pamaldos ir
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
kauskaitė, Audra Rygelytė ir T o m a s Ambrazaitis. II eil. — Gabija Petrauskiene, Emi Bu&inukaitė.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiuciamos,
buvo išrinktas prof. Stasys uždaromasis posėdis.
Liana Tamulaityte, Viktorija Barakauskaitė, Rima Puterytė, Paulius Goudie, kun. Edis Putrimas.
gavus prašymą ką nors skelbti
Šalkauskis ir galutinai nusta
Monika Ambrazaitytė.
Užsienio ir Lietuvos ateiti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
tyta Ateitininkų federacijos ninkai konferencijoje bus at
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
16 gimnazijos patalpose. Ap
struktūra, išlikusi iki pat šių stovaujami proporcingai pagal
TORONTO
MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ
lankysime Heidelbergo mies
dienų.
narių skaičių. Dalyvausian
tą, plauksime Reino upe, tada
VEIKLA
Šios ateinančios konferenci tiems užsieniečiams bus su
Kauno Tarpdiecetinės ku zilikos vikaru, suteikiant tei
trauksime 5 dienom į Jaunimo nigų seminaruos formarijua se laiminti Santuokos sakra
jos metu bus pasiūlyti kai ku teikti atstovo įgaliojimai.
rie būtini struktūros pakeiti Todėl AF valdyba prašo visus
Kas mes ir k* veikiame rios organizacijos išsinuomoja sąskrydį Paryžiuje. Ta proga kun. Arvydas Malinauskas pa mentą.
prekystali ir parduoda ant jo taip pat aplankysime Antrojo skirtas Kauno arkikatedros ba
mai, kuriuos konferencijos užsienio ateitininkus ir ateiti
atstovai galės svarstyti ir ninkes — sendraugius, stu
Toronto moksleivių kuopos išdėstytas prekes. Moksleivių Pasaulinio karo įžymybes Norpriimti. Bus taip pat renka dentus ir moksleivius — kurie sąrašuose šiais metais ran Ateitininkų kuopa jau treti mandy krantuose ir pasibai
D R . JANINA JAKSEVIČIUS
Kas), tat. (312) 471-3300
mas naujas Ateitininkų fede tik planuoja šią vasarą vyti į dame 18 pavardžių. J kuopą metai dalyvauja šioje mugėje, gus Popiežiaus vadovaujamai
naktinei
vigilijai
ir
uždaro
JOKSA
VIDAS
J . NEMICKAS, M.D.
racijos pirmininkas. Pagrin Lietuvą ir dalyvauti liepos 11- priimamas jaunimas nuo 8 šiais metais jie sėkmingai
S441 S. Putas** Ra., <
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
dinė konferencijos mintis nu 13 d. Palangos konferencijoje, skyriaus iki 13 klasės gimna pardavinėjo jų pačių per tris moms Mišioms, trauksime per
Rez. 70S-422-7S07
7722 S. K a c u * Ave.,
matyta tokia: ^teitininkijos skubiai registruotis šiuo adre zijoje. Mūsų kuopoje yra 60% savaitgalius iš eilės keptus Prancūziją ir Alpes į FlorenKak. (1-312) M2-0221
Chicago, IL 804S2
cyą
ir*
tada
3-4
dienom
į
misija šių dienų pasaulyje, su: A. F. Valdyba, 1209 berniukų ir 40% mergaičių. kalėdinius sausainius. Gau
Valandos susitarus
Romą.
Romoje
aplankysime
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
žengiant į trečiąjį tūkstant Country Ln., Lemont IL Kuopos pirmininkas yra Sta tos lėšos skiriamos remti kuoDR. V. J . V A S A I T I E N t
Dantų Qy4yiaįaa
meti".
pos
nanus,
kurie
rengiasi
iSeivijos
lietuviams
brangias
sys
Kuliavas,
sekretorė
Lidija
60439. Prašome tai padaryti
DANTŲ GYDYTOJA
Puterytė, korespondentė Emi Sventkelionėn į šią vasarą Po- vietas: Sv. Kazimiero kolegiją,
Konferencijos darbotvarkė iki balandžio 30 d.
4 8 1 7 W. 8 3 St., Burbanfc, IL
M CHorlSS i . Send, D.D.S.
dar tebesvarstoma. Numatyta,
288 a CsJumat R 8 .
Tas. 708-423-8114
J. Baužys lija Bušinskaitė, iždininkė Vi piežiaus saukiamą jaunimo Lietuvos ambasadą Italijai,
Ctteeesrton I N 4 8 8 8 4
lija Petrauskaitė, ryšininkės sąskrydį Paryžiuje. Kadangi lietuvių koplyčią Vatikane,
Valandos pagal susitarimą
Kak. (218) 828-1882
su kuopos nariais Ona Sma- ne visi kuopos nariai vyksta į V i l a Lituania, Vatikano radiją
Valandos pagal susitarimą
DR. ELKHJUS L E U S
lenskaitė, Arūnas Radke ir šventkelione, kita dalis gautų ir, aišku, visas istorines vietas
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
DALIA A. CEPELE, D.D.S
Linas Ruslys. Kuopą ir vėl glo lėšų skiriama padengti dalį k^P Kolisiejų bei Katakom
1SSSS—127 t * .
DANTŲ GYDYTOJA
boja kun Edis Putrimas ir Ga slidinėjimo savaitgalio, vasa bas. Rugpjūčio 31 d. skrisime
781S W . 171at
bija
Petrauskienė.
Nuo
rug
T*4.
S1S-723-1SM
iš
Romos
per
Frankfurtą
atgal
Gavėnios metu visose para kiek bus prieš ar už Jį. „ Jis
rio mėnesio gale, išlaidoms
Tkitey Park, H, 8 0 4 7 7
7S00 W . C — s ą i Dr.
į Torontą. Informacijos reika
pijose vyks metinės rekolekci atėjo pas savuosius, o savieji sėjo mėnesio įvyko 2 rimti
(788)8144871
Valandos pagal susitarimą
lais
kreiptis
pas
kun.
Edį
Pu
jos, ar susitelkimo dienos. Re Jo nepriėmė". Katalikų ben moksleivių susirinkimai, 3
Toronto Ateitininkų
Tai. 704-3S1-0010
kolekcijos nėra priemonė vien drija ir yra amžinas, gyvas ir darbo/kepimo suėjimai Pri
trimą (416) 533-0621. Ke
Kūčiose
DR. DALIA J O D W A U S
sikėlimo parapijoje; mokslei
savo asmeniškam tobulėjimui dinamiškas Kristus.
lionei registruotis jau dabar
DANTŲ GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJA
8888 NtajManS Ave., Ste. 2 0 1
vių kalėdojimas, kuopos narės
ar savaitgalio poilsio, ar me
Toronto ir Hamiltono kuo- pas Marlin Travel, Raimundą
9 3 M S . RotMrts ftood
Dažnai klausiame savęs, Viltės Barakauskaitės na
(skersai gatves nuo
ditacijų laikas. Jos yra Kris
pos jungėsi meninės progra- Valadką (416) 231-1061
HvCaKOVy NOTH
Good Samaritan ligonines)
kas
atliks
Kristaus
darbą
mū
muose. Moksleiviai jungėsi mos paruošime. Toronto mok
Tai. (708) StS-2131
taus Kūno, t.y. Jo Bažnyčios
Gabija
Dooenocs Ocove, IL o o o i s
Valandos pagal susitarimą
ugdymo priemonė žemėje. sų parapijose, kai lietuvių ku kartu su Prisikėlimo parapi sleiviai pasirodė su daina ir
T e t 788 880 3 1 1 3
nigų
skaičius
mažėja.
Tad
šiuo
jos jaunimu atlikdami savano dailaus žodžio skaitymais. Ha
Valandos susitarus
Katalikų bendrija priklauso
DR. VILIUS MIKAIT1S
Nijolė StankevKiOt*, M.D.
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
savo Kūrėjui — Kristui. Tas metu ir yra svarbu suprasti rišką talkos darbą parapijos miltono moksleiviai ir jau
DR. VILMA K E R E L Y T t
Board Cerrified, Internal Medicinr
FAMILY MHMCAL CUMC
pats Kristus, kuris prieš 2000 pasauliečio vaidmenį savo surengtoje „Sriubos vaka nučiai atliko du vaidinimus.
Chiropraktinis gydymas, sveikos
I M I
127 S t , Laanat, a S — l
Valandos jūsų patogumui
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
metų savo fiziniame Kūne parapijos gyvenime. Jeigu ronėje", kuri buvo rengta telk Programą pravedė Liana TaPriklauso Palos Community Hospital
Holy Cross Professkmal Pavilion
Bažnyčia
yra
Kristaus,
ji
ir
7271 8 . Naftose, tai.
Sitver Cross Hospital
ti lėšas alkanų valgykloms mulaitytė ir Emilija Bušins
vaikščiojo žemėje ir skelbė
3fl. South
Valanoos pagal susitarimą
Dievo valią žydų tautoje, da priklauso Kristui, mes, jos na Lietuvoje remti. Moksleiviai kaitė. Sendraugiai suruošė lithuanian Plaza Ct. at Califomia Ave.
Tet (7W) 387-8881
Valandos pagal susitarimą
riai,
turime
rimtai
žiūrėti
į
Chicago. IL 60629
padengė
stalus,
išnešiojo tradicinę Kūčių vakarienę,
bar tęsia savo Evangelijos
773-471 7879
savo
giminystę
su
Kristumi.
maistą arti 400 dalyvavu kuri praėjo jaukioje šeimy
skelbimo darbą, visose rasėse
DR. ALGIS PAULIUS
Skausmo gydymo specialistai
per savo Mistinį Kūną, Baž Rekolekcijos padeda pažvelgti siems vakaronėje, dirbo rū niškoje nuotaikoje. Sendrau
JONAS V. PftUNSKtS, MO
į
save,
į
savo
veikimą,
kiek,
O R T O P E D I N E S LIGOS
A R A S Ž U O S A , M . D.
binėje ir vėliau tvarkė salę. gių vardu vakarą organizavo
nyčią.
T » t m D A U A 8 PRUMSKIS. 189
CHIRURGIJA
I N O R E R U D A I T I S , O.O.
C M c o f o 312-720 0800
Rekolekcijos padeda mums kaip ir kokiu būdu galime pil Visi gavo „community service dr. Ona Gustainienė.
A K I Ų L I G O S — CHIRURGIJA
1185 Dundės Ave^ Bgjn, L 60120
i 047-881-1212
certificates"
pasirašytus
para
niau
įsijungti
į
savo
parapijas,
visiems permąstyti tą įsipa
1020 E. Ogden Ave . Suite 310
018-383-0880
Tet (708) 742-0255
pijos
klebono
Augustino
Sima
kad
jos
taptų
gyvos
ir
visad
reigojimą, kuris buvo padary
Naperville, IL 60563
Slidinėjimo savaitgalis
Cik Orove 847-718-1212
Valandos pagal susitarimą
( • 3 0 ) S27-0O80
tas krikšto metu, kad galė savo dvasia jaunos. Tuomet navičiaus, kuriuos galės nau
3826 Hightand Ave.. Tower 1. Suite 3C
tume pilnia-.! įgyvendinti savo visi pasijus savo parapijose doti savo gimnazijose, pagal
Moksleiviai organizuoja sli
0182 a KoSeJo A v e .
Dov/ners Grove. IL 60515
uždavinį parapijos gyvenime. dangiškojo Tėvo namuose. Juk reikalavimus atlikti tam tikrą dinėjimo savaitgalį Mėlynuose
C. DECKER, 0OS.P.C.
CMeoso, a 8 8 8 8 8
(030) 435-0120
4 8 4 7 W . 188 S t , Oafc Laram. K
Tol. 3 1 2 4 8 8 - 7 7 8 8
Katalikų bendrija nėra poli mes skaitome Šv. Rašte, kad skaičių savanoriškos tarnybos kalnuose į šiaurę nuo Toronto,
Pirmas apyi su Northwestem un-to
K a k . tai. 3 1 2 - M S - 3 1 M
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
tinė organizacija, nėra kul Jėzus, lankydamas Jeruzalės valandų.
Collingwood, Ontario vieto
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
Namai S47-3S1-3772
tarė: ,„Kam manęs
S.
PRASAD
TUMMALA,
M JO.
tūros draugija, nei religinis ar šventovę,
prieinamą kainą. Pacientai priimami
vėje. Moksleiviai bus paimami
0
DR. PETRAS ŽUOBA
širdies ir Kraujagyslių Ligos
absoliučiai punktualiai,
filosofinis parlamentas. Ji tę ieškote Argi jūs nežinote, kad
iš
šeštadieninės
Maironio
mo
Kalėdinė mugė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valanoos pagal susitarimą
(kalbėti angliškai) U
sia Kristaus pradėtą darbą. man reikia būti tuose daly
kyklos po painokų šeštadieni
0 7 4 8 W M t SSrtf Street
kuose,
kurie
yra
mano
Tėvo"
Kristus atėjo į žemę dan
Vat pirmd ir ketvd. 3 v p.p. • 6 v p.p
DR. ARVYDAS J . DAILIDE
DR. A. B. OLEVECKAS
Toronto Prisikėlimo parapi vasario 22 d., ir grąžinami
Kitomis dienomis — susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giškojo Tėvo siunčiamas iš >Luko 2, 49'.
sekmadienį,
vasario
23
d.
va
jos taryba kas metai ruošia
21478 8 . Makt S t
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Ses
Margarita
pildyti Jo valią, nepaisant
kalėdinę mugę, kurioje įvai kare, tiesiai į „Gintaro" an T * . 7 8 0 4 8 2 - 4 1 8 0 atsakomas 24 vat.
3*00 W. t * St. Tat. (700) 422-0101
samblio tautinių šokių repeti
Valandos pagal susitarimą
Tol. 788-748-8833
DR. PETRAS KISIELIUS
Pirmo" 3 v p.p. • 7 v v., antrd. 12:30 • 3 v p.p
Valandos pagal susitarimą
ciją Lietuvių namuose. Moks
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
trečd uždaryta; ketvd 1 - 3 v. p p
1443 So. SOUi Ave., Cicero
leivių tėvai, turintys šildomus
penktd ir sestd Sv. r. - 1 2 v p.p
DR. L. PETREIKIS
Kasdien 1 v p.p. • 7 v v.
vasarnamius, pasiūlė juose
DANTŲ GYDYTOJA
8
1 8 8 a KeeMo Avo.. i
Išskyrus trečd : sestd 11 - 4 v p.p..
f w H 0*. W0J*B>M0^HJ P848., PwC»»0jf/y f^BBsvt o»
visiems nakvyne. Šeštadienio
( 3 1 8 ) 7 7 8 8880 arba (811) 4 8 8 4 4 4 1
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
vakaro pokalbį apie šian
DR. K. JUČAS
DR. DANA S SALIKUS
Tol. (788) 088 1800
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
dienos jaunimo muziką praves
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
GYDO
ODOS
AUGLIUS.
ŽAIZDAS
IR
• 2 S S. MMMhctat M .
gimnazijos mokytojas Jonas

REKOLEKCIJOS —DVASINĖ
ATGAIVA

•#•••

Freimanas. Moksleiviai į sa
vaitgalį atsiveš po vieną savo
labiausiai mėgstamos muzikos
juostą.
Pasaulio jaunimo
dienos Paryžiuje

Čikagos ateitininkų Kūčiose gražia gėle džiaugiasi tradicinius Kūčių valgius (su padėjėjomis)
paruošusi Ona Norvilienė, ilgamete ateitininkiikų stovyklų Dainavoje s e i m i n i n k ė . Kairėje
linksmai nusiteikusi marti Jūrate Norvilienė, dešinėje — sūnus dr Algis Norvilas.
Nuotr. R a m i n t o * L a p t t e n ė *

Nuo pernai vasaros mokslei
vių globėjai kun . Edis Putri
mas ir Gabija Petrauskienė
išsijuosę dirba ruošdami išei
vijos jaunimo šventkelione į
Europą. Kelionė vyks šių
metų rugpjūčio 15-31 d. Ii
Toronto išskrendama rugpjūio 15 d. į Frankfurtą, iš kur
vykstama susitikti su jaunimo
delegacija iš Lietuvos, Vasario

H i i l e h i U i i , a 00184
T e t (70S) M4-1SM
Valandos pagal susitarimą

• * • O^SSS%r/8^0a»

Snl^a^^fJff£f£4*ąR^ąyS^«aa}4a?

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERBUS
U N A S A. StORYS, M.D.
Gphtalmologas/Akių Chirurgas
i S . m S i s l M i i Ave.
,n.«04ii
4 1 4 * W . 83*4 S t
312-738-7708
Kak. 312-73S-4477
H M . 700-211 0017 arba 700-2404831
DR. E. DSCKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS

Kab Chicagoje uždarytas
9525 S 79th Ave., Hickory Hills IL
Tol. (788) 808-8181
Valandos pagal susitarimą

EeO^vOlO^aT^nFąSfSąfąs* w USaaS^rr/SOaOS-f 088*0aT*a 0 P * ^ o *

' DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 t e h U e r S t . a k n k m t H. 88120
788441-2880
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais M . 708484-11M

Valanoos pagal susitarimą
DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

koa£sxĮ^akyrusjąvfjrtgafcut_

DR. LEONAS SEIBUTtS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0182 8 . KesMe
Vai: antrd 2-4v.p.p irkotvd. 2-5 v p.p
Sestd pagal susitarimą
• M L 312-778-8888

SURBNOBR LAL, M.D.
Spec lalyb* — Vidaus ligos
7 7 8 1 f . KeSate Avo.,
ctaossa, a 88888
Tol. 312484-8128
Vafcnrjoopo^.suoaanmą

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
0187 a Arcner Avo. (prie Austn)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (811) 800-7788

DR. KBNNBTH J. VERKĘS"
Dr. BOS) OOKHANCHI
Dantų Gydytoiai
Pensininkams nuolaida
4007 VV 50 St., Chicago, IL
T e t 311-788 ttm
4707 S. GJbort. LaGrange. a
T e t 788 888 4487

j
1
*f\

Rimties valandėlė

Danutė

VYKSTA DVASIŲ KOVA
Šventasis Raitas neretai mus
stebina tuo,kaip jis gvildena
v i e n a s žmogiškos patirties
paslaptis, pateikdamas visai
skirtingas, kitas paslaptis.
Pavyzdžiui, Jėzaus gundymo
įvaizdis Evangelijoje primena
pasakojimą apie Rojų Senajame
Testamente, kur mūsų pirmie
ji tėvai gyveno kartu su žvė
rimis, angelais ir piktąja dvasia,
patys tftivo gundomi, ir pasidavė
nuodėmei. Jie užsitraukė mirtį,
bet nuo to prasidėjo Dievo dar
bas atpirkti pasaulį- Evangeli
joje (Morkaus 1:12-15) matome
Jėzų, taip pat gyvenantį su žvė
rimis, gundomą piktosios dva
sios, susitinkantį su angelais,
bet jis nepasiduoda piktosios
dvasios gundymui. Tuo jis vėl
atstato
pirmųjų
žmonių
nekaltumą Rojuje — tik dabar
jo skelbiamoje Dangaus kara
lystėje. Jos skelbimui jis pašven
čia savo gyvenimą. Si misija jį
atvedė prie mirties ant kryžiaus
ir prisikėlimo.
Savo įžvalgas apie šio
sekmadienio skaitinius tęsia juos
komentuojantis kun. Carroll
Stunlmueller, pastebėdamas,
kad nemažiau mus stebinančios
paslaptys pasirodo ir pirmame
Petro laiške (1 Pt 3:18-22). Čia
rašoma, kad po savo mirties ir
dar prieš prisikėlimą Jėzus
„skelbė kalėjime esančioms sie
loms, kurios kadaise buvo ne
klusnios, Nojaus dienomis", t.y.,
statant arką, tie, Dievą atmetę
žmonės, kurie buvo tvano
sunaikinti, ir atsidūrė „kalėjime .
Pagaliau, nelengva suprasti ir
pirmojo skaitinio (Pradžios
9:8-15) žodžius, kad Dievas su
darė su žmogumi pažadą nie
kuomet daugiau nebenaikinti
gyvūnijos vandeniu, kai Petro
laiške (1 Pt 4:7) tvirtinama, kad
„visų dalykų galas arti".
Bet visų šių skaitinių keliami
mums galvosūkiai, neaiškumai,
sakytume paslaptingumas, ge
rai atitinka Gavėnios nuotaiką,
kai esame kviečiami pasninkau
ti, gausiau šelpti vargstančiuo
sius, daugiau skaityti Šv. Raštą
ir melstis, nei paprastai darome.
Gavėnia dramatiškai mums pri
mena, kad gyvenimas susideda
iš daugiau, negu valgymo,
išsimiegojimo, ėjimo į darbą ir
ilsėjimosi, rūpinimosi kasdieni
niais reikalais. B tiesų, primena
kun. Stunlmueller, ir mes kas
dien gyvename, tiek angelų,
tiek piktųjų dvasių, tiek ir
mirusiųjų vėlių apsupti. Ir mes,
kaip Jėzus, žemėje būdamas,
esame tarp pirmojo Rojaus
nekaltumo ir savo galutinio
tikslo — amžinosios laimės su
savo Kūrėju. Ir mes esame
užtikrinami, kad Dievas mus
veda, saugo ir globoja Bažnyčios
šeimoje, į kurią mus įjungė
Krikštas, bet mums pri
menama, kad visa tai staiga
pasibaigs — pirma mūsų pačių
mirtimi, o paskui ir visuotinai

— paskutinę dieną.
Tvirtinti, kad dvasinis pasau
lis neegzistuoja — nieko neiš
sprendžia, aiškina kun. Stunl
mueller. Šis pasaulis vis tiek
mus pasivys kaip miško gaisras,
kurio negalima užgesinti vien
norint, kad užgestų. Bet kai
pripažįstame, kad dvasinis
pasaulis egzistuoja, įžengiame į
paslaptis, kurių negalime nei
suvokti, nei kontroliuoti. Tam
pame kaip Jėzus, kurį „Dvasia
paakino keliauti į dykumą...
(kur jis) buvo šėtono gundomas,
buvojo kartu su žvėrimis, ir
angelai jam tarnavo". Išlikti per
tokius bauginančius bandymus
tegalime stipria, nuolatine
malda.
O prisiminę, kad Jėzus yra
kartu su mumis, patiriame ir
stipriausią dvasinio pasaulio
paguodą bei sustiprinimą. Ka
dangi Jėzus, Pauliaus žodžiais,
„vieną kartą numirė už nuo
dėmes", jis tikrai „nuves mus
pas Dievą". Kai esame vieny
bėje su Jėzumi, dalinamės jo
paties tyra, skaisčia sąžine, kuri
mus atves prie Dievo dešinės
danguje. T e n , jam yra pavaldūs
angelai ir galybės, ir valdžios".
Kai esame Jėzuje ir jame
gyvename, pamatome didžiąją
prarają tarp dorybių ir ydų,
gerumo ir blogio; šie dalykai
įgyja stambias proporcijas.
Dykumoje tarp jų vykstanti
kova išryškėja kaip gyvybinė,
likiminė kova. Tačiau, kai gyve
name vienybėje su Jėzumi —
persiėmę jo dvasia, mumyse
pradeda veikti dieviška galybė.
Ir mes, kaip Jėzus, esame
„Dvasios siunčiami". Ir mes,
kaip Jėzus, išgirstame guo
džiančius žodžius nei iš angelo,
bet iš paties Jėzaus: „Atėjo
metas, prisiartino Dievo kara
lystė! Atsiverskite ir tikėkite
gerąja (išganymo) žinia", t.y.
Evangelija!

Lietuvos Taryba, 1S18 m. raaarkt lff rl Vflnhijri|)«dirftnd

Maaapa aajsanaaauaibėa akta, stovi pfr— a kate*a tas Matfaisiiskas, tam Vladas Mironas, Mykolas Btrstsks,
— Kasys M»a«kaa SMJ 0* kairtafc Jonas ViMsis, dr. kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras
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Vasario 16 d. proga sveikiname visus brolius ir seses Lietuvo
je bei užsienyje. Laisvės viltis, kuri buvo okupantų gesinama per
50 metų, išliko mūsų žmonių širdyse. Ta viltis tapo „Sąjūdžiu",
su kuriuo visa tauta jungėsi ir su kuriuo Lietuva vėl išvydo laisvę.
Dabar, džiaugiantis atgauta laisve, vis dėlto- reikia nugalėti
daug sunkumų, surištų su tos laisvės įgyvendinimu. Ir štai Lietu
vai vėl reikia vilties ir pasitikėjimo savimi bei savo ateitimi. Šven
čiant šią septyniasdešimt devynerių metų Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį, mes, JAV lietuviai, jungiamės su visais sa
vo tautiečiais Lietuvoje bei užsienyje jr pasižadame su pasiryžimu
dirbti kartu su visais geros valios žmonėmis, įtvirtinant Lietuvoje
demokratiją, keliant krašto gerovę ir garantuojant visiems asme
ninį bei teisinį saugumą.
JAV
Mieli
Lietuvos

Lietuvių

Bendruomenės

tautiečiai,
laisvės
ir atgimimo

Krašto

valdyba

bendražygiai,

Tėvynės Sąjungos
vardu nuoširdžiai sveikiname
Jus
su Lietuvos
Valstybės Atkūrimo
Diena!
Nors nelengvas
Lietuvos
žmonių gyvenimas,
tačiau
laimėjimas
per neseniai įvykusius Seimo rinkimus
suteikia
mums naujų jėgų atgimstančios
Tėvynės labui.
Vasario
16-oji yra Lietuvos diena, kviečianti visą tautą veržtis į
šviesą ir tiesą, į tai, kas dora, kilnu ir
prasminga
Šią ypatingą dieną vėl pasidžiaukime
Lietuvos
laisve
— mūsų dvasios gyvybės
versme.
Su pagarba
ir
linkėjimais,
Prof. Vytautas
Landsbergis
TSfZJO
Pirmininkas
Gediminas
Vagnorius
Jėzus nuolat mus ragina keis
TS (LK) Valdybos
pirmininkas
ti netikusi savo gyvenimo būdą
— atsiversti. O atsiversti — at
sisakyti blogųjų savo įpročių,
Gerbiami
tautiečiai!
pratintis juos pakeisti į tuos,
Lietuvos Nepriklausomybės
Šventės proga, nuoširdžiausiai
kurie plaukia iš vienybės su Jė
zumi — yra kritiškai, gyvy sveikinu visus Šiaurės Amerikos lietuvius ir kitus Lietuvos draugus.
1918 metais atkūrus Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, Vasa
biškai būtina, nes dėl mūsų
vyksta kova tarp šėtono ir rio 16-oji tapo ir svarbiausiu išeivijos lietuvių telkinių visuomeni
angelų. Gavėnia prieš mus nio gyvenimo renginiu. Tai proga sueiti, parodyti savo meile ir
pastato likiminius klausimus — pasišventimą Lietuvai, jos laisvei ir gerovei. Šiaurės Amerikoje
sprendimus: ar pasirinksime ryškiausiai matome šios šventės vienŲančiąjėgą, suburiančią Lie
gėrį, ar blogį — bent tuo, kad iš tuvoje gimusius ir augusius, bei antros ir trečios kartos lietuvius.
visos Širdies karšta malda
Šios Vasario 16-osios proga, o taip pat Kovo U dieną, prisi
išmelstume Dievo pagalbos minkime savo meilę Lietuvai, pasiryžkime jai padėti įvairiais sa
įvykdyti savo norą pakeisti savo vo darbais, visais įmanomais būdais prisidėti prie jos Nepriklau
bloguosius įpročius. Todėl pas somybės išsaugojimo.
ninkaujame: kad įgytume švie
sesnį protą ir tyresnę širdį, kuri
Dr. Alfonsas
Eidintas
išgirstų Dievo kvietimą. Todėl
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis
darome bent mažus gerus dar
Ambasadorius
belius: kad jais pradėtume
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje
įgyvendinti Dievo mums duo
damą pagalbą pasikeisti.
žodžiais: „Parodyk man, Viešpa
• 1930 m. rugpjūčio 31 d.
Gavėnia mus įveda į paslap tie, savąjį kelią, išmokyk mane Lenkijos kariuomenė pradėjo
tingą, dvasių kovos t : pasaulį ir takais tavo eiti.... Vesk mane... karo veiksmus prieš Lietuvą ir
pradeda mums su Kristumi tap juk tu esi mano Gelbėtojas ir užėmė Seinus, Suvalkus, kurie
ti nugalėtojais. Tad pradėdami Dievas" (Ps 24:4).
iki šiol tebėra lenkų okupuoti.
Gavėnią meldžiamės psalmės
Aldona
Zailskaitė

SIMONAS IŠ VALTUNŲ
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Koka ilgas

KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Klebonas maldauto maldavo parapijiečių
vengti kraujo: „Nebijokit, — ramino jis susirinkusius
ir tikinčiuosius, — manės cenuiudys, tik ištrems. A i
vienas atkentėsiu". Minia, paklausiusi kunigo, leido
išnešti Švenčiausiąjį. Žemaitkiemiečiai itin subruzdo,
kai buvo išvežtas jų klebonas. Tada į Žemaitkiemį ne
tik ii gretimų kaimų, bet net ii Balninkų, Lyduokių,
Kurklių, Vidiškių, Želvos ir kitų parapijų suplaukė gal
10,000 Žmonių.
Nors rusai kunigą išvežė, bet bažnyčios neišdrįso
nugriauti. Laikinoji bažnytėlė išstovėjo kelerius metus.
Atsikėlė kun. Galkus iš Balninkų, kurį paskui pakeitė
mažo ūgio, labai greitas kun. Bįjeika. Žmonės jį skunde
vyskupui, kad per greitai aukojas šv. Mišias. Sis kle
bonas, nieko nebodamas, neprast, caro valdžios leidimo,
važinėdavo pas kaimynus i atlaidus. Sykį, kai iis kuni
gas atvažiavo į Kurklius, Vidiikių prištovas jo paprašė
leidimo. Kun. Bijeika, liepas žandarui palaukti, nuėjo
klebonijon. Už valandėlės ii klebonijos atžygiavęs
carinės gvardijos karininkas vot* antausį pristavui ir

dar priverto jį atsiprašyti. Mat kun. Bįjeika, priei
būdamas klieriku, carinėje kariuomenėje buvo gavęs
karininko laipsnį. Nuo to įvykio Žemaitkiemio parapi
jos tikintieji ne tik daugiau nesiskundė kunigu, bet net
pelnytai juo didžiavosi.
Kunigą Bįjeiką pakeitus kun. Čepui, žemaitkie
miečiai pradėjo reikalauti, kad tas imtųsi naujos
bažnyčios statybos. Valsčiaus viršaitis Purlys (o gal
buvęs valsčiaus raštininkas Petras?) su keliais vyrais
nuvažiavęs į Petrapilį. Sakoma, kad tą delegaciją sudarė
trys vyrai, keliaklupsčia ėję per tris sales prie caro. U
jų vienas pareiškimą carui nešė, pasidėjęs ant galvos.
Caras, perskaitęs prašymą, davė leidimą. Tad vyrai
linksmai parvažiavę namo. Apie 1899 m. pradėta ieškoti
statybinių medžiagų. Ii Armoniškių dvaro vežimais pra
dėtos vežti plytos. Kunigą Čepą pakeitęs kun. Antanas
Jucevičius 1901(2), gal net tais pačiais metais, kai
Morkūnų šeimoje gimė mažasis Simonas, pastatė mūrinę
bažnyčią. Reikia manyti, kad mažasis Simonas ir buvo
pakrikštytas jau ką tik pastatytoje naujoje plytinėje
Žemaitkiemio bažnyčioje.
Pagal liaudišką etimologiją buvo aiškinama, jog
Žemaitkiemio vardas yra kilęs iš kažkokio, į Šia vietas
atsikėlusio ir Čionai apsigyvenusio, žemaičio. Anot kitų
liaudies etimologų, šio bažnytkaimio ir visos parapijos

KAUNO KUNIGAI
PASIRYŽĘ
STATYTI BAŽNYČIĄ
Sausio 8 d. paskelbtas Kauno
arkivyskupijos Kauno miesto
kunigų pareiškimas, kuriame
išsakoma jų nuomonė „kai ku
riais svarbiais Bažnyčiai ir
visuomenei klausimais". Pa
reiškime, kurį pasirašė Kauno
vyskupas augziliaras Vladas
Michelevičius ir 36 kunigai,
primenami pastaruoju metu
įvykdyti išpuoliai prieš Bažny
čią. Anot pareiškimo autorių,
vykstanti kova prieš Bažnyčią
neapsiriboja vien šventybių nie
kinimu, bet nukreipta ir prieš
gyvąją Bažnyčią. „Tai nėra at
vira kova, bet paslėpta, dažnai
prisidengiant Bažnyčios ir tikin
čiųjų interesais, pasinaudojant
žmonių jausmais, prisirisimu ir
antipatijomis", — rašoma doku
mente. Jo autoriai sykiu pažy
mi, kad jų krikščioniškas at
sakas Bažnyčios griovėjams bū
tų Bažnyčios kūrimas nepaisant
jokių kliūčių. Kreipimosi auto
riai pripažįsta Katalikų Bažny
čioje egzistuojančius trūkumus:
„Katalikų sąmoningo tikėjimo
stoką", „dažniausiai vien tradi
cija pagrįstą religinį gyveni
mą", iš seniau paveldėtus trū
kumus, atrenkant ir auklėjant
Kunigų seminarijos auklėti
nius. Šios problemos, o kartu ir
spręstini uždaviniai išdėstyti
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dokumente „Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje — dabartis
ir perspektyvos". Šios pro
blemos, „sutinkamos ir tikinčių
jų atskiruose pareiškimuose",
yra žinomos kunigams, tvirtina
pareiškimo autoriai, primin
dami Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos dokumentą „Dėl 2000
jubiliejaus", kuriame pabrėžia
ma, jog, „artėjant 2000 metams,
kiekvienas krikščionis privalo
suprasti praeities klaidas, kad
nepabūgtų ateities pagundų ir
iliuzijų".
BŽ, 1997 m. sausis

• Pirmoji Vilniaus okupa
cija įvyko 1655 m. rugpjūčio 8
d., kai Maskvos caro Aleksejaus
Michailovičiaus kariuomenė už
ėmė Vilnių. Buvo taip pat už
imti Trakai ir Kaunas.

Lietuva 79 metų laikotarpio
būvyje net du kartus paskelbė
saviems ir svetimiems, kad
yra pasiryžusi gyventi neprik
lausomą gyvenimą, pati tvar
kyti ir kurti savo ateitį. Abi
nepriklausomybės paskelbimo
datos mūsų t a u t o s istorijoje
šviečia
ryžtu,
viltimi
ir
laisvės troškimu. Abi yra vie
nodai svarbios ir nepamirš
tamos, nes be 1918 m. vasario
16-sios Lietuva nebūtų turė
jusi 1990 m. kovo vienuolikto
sios.
Laiminga valstybė, kurios
Nepriklausomybės
paskelbi
mo aktas, pripažįstamas kitų
tautų, kaip nepajudinama už
tvara nuo grobuoniškų kai
mynų kėslų. Pvz., Jungtines
Amerikos Valstijos j a u dau
giau kaip 200 metų džiaugiasi
laisve, padėjusia išugdyti val
stybinę santvarką, kuria žavi
si daugelis pasaulio kraštų.
Tačiau tai atlikti gali tik dide
lė plotu, gausi gyventojais ir
žemės turtais tauta. Mažosios
valstybės, ypač
įspraustos
tarp galingų kaimynų, besi
vadovaujančių
„stipresniojo
teise", turi dėti daug pas
tangų, kad galėtų išlikti lais
vos. Deja, tos pastangos daž
niausiai tebūna sėkmingos
tol, kol gobšios kaimyno ran
kos nesikėsina į jų teritoriją.
Lietuvos kelias į nepriklau
somybę buvo ilgas ir pilnas
kliūčių. Be abejonės, daugiau
tų sunkumų patyrė, vedusieji
tėvynę į 1918 m. vasario 16tosios laimėjimą, nes reikėjo
įskiepyti lietuviams tikrosios
jų tautinės tapatybės sąvoką
ir įdiegti ryžtą kovoti dėl savo
teisių laisvai gyventi, sava
rankiškai tvarkyti savo val
stybės reikalus. Nors t a s ne
priklausomo gyvenimo laiko
tarpis buvo labai t r u m p a s , vos
22 metai, bet prieš 1918 m.
vasario 16 d. išmoktoji pamoka
buvo taip giliai įsišaknijusi,
kad nauji bandymai, kone
pusšimtį metų trukusi vo
kiečių ir bolševikų okupacija,
nepajėgė jos išblukinti iš tau
tos atminties.
Verta pastebėti, kad prieš
pirmąjį ir antrąjį nepriklauso
mybės paskelbimą lietuvių
tautos atgimimui stojo vado
vauti ypatingų sugebėjimų bei
įtakos žmonės: pirmąjį kartą
dr. Jonas Basanavičius, antrą
—prof. Vytautas Landsbergis.
Tai nereiškia, kad prie jų nesirikiavo daug kitų veiklių,
pasišventusių, narsių vyrų ir
moterų, bet šie vardai pasiliks
Lietuvos istorijoje kaip laisvės
troškimo sinonimai, kaip tau
tos žadintojai.
Dr. Jonas Basanavičius,
laikomas lietuvių tautos patriarchu-tėvu ir tautinio atgimi
mo simboliu, gerai suprato sa
vosios spaudos reikšmę kul

vardas yra atsiradęs iš žemai prie ežero pastatyto namo,
kiemo, kaimo ar sodybos (plg. Didžiakiemis, Didlaukis
— didelis kaimas, kiemas ir didelis laukas)
Gaila, kad nepajėgta išlaikyti daug istorinis ir
bažnytinės vertės turinčio ..žemaitkiemiškojo epo", kurį
kun. St. Yla, suradęs vieną Antatilčių kaime moterį,
buvo užrašęs, bet per karus greičiausiai tie užrašai bus
žuvę. Be to, sykį Antatilčių vaikai į mokyklą buvo
atsinešę labai graudų eilėraštį, kur aprašyta
Žemaitkiemio bažnyčios sudeginimo istorija ir jos sta
tyba. Tik, deja, to eilėraščio ir visos kitos liaudies kū
rybos ligi mūsų dienų neišliko (jei kas tuos ar kitokius
tekstus, užrašus turi, ką nors apie juos girdėjęs ar kas
nors moka šias istorines eiles giedoti, teparašo leidyklai
arba šios knygos autoriui).
Kai mažasis Simonas pirmąsyk buvo atneštas į Šv.
Kazimiero vardą turinčią naująją Žemaitkiemio
bažnyčią, jis, žinoma, nusižiūrėjo, nei kaip atrodo
bažnyčios vidus, nei išorė. Tokiam „vyrui" tada archi
tektūra dar nerūpėjo. Per trejus ketverius metus —
(1899-1901(2) - pastatytosios pseudobarokinės bažnyčios
fasadinis bokštas buvo įjungtas į narteską. Trys tarps
niai viršum bažnyčios sienų pamažėle siaurėja, o bokš
tas turi briaunų. Kampai išryškinti piliastrais. Vidurinis
langas — apvalus, kiti su ovalinėmis arkomis. Bokšto

Bindokienė

kelias...

tūriniam, patriotiniam ir tau
tiniam sąmoningumui žadin
ti. Ar galime tikėti, kad 1918
m. vasario 16-tosios stebuklas
būtų įvykęs be .,Aušros', bt
..Varpo", be kitų ankstyvųjų
lietuviškų
laikraščių?
Tik
spausdintas sava kaloa žodi.->
tegali taip sėkmingai sujungti
didelį skaičių žmonių, kad jie
užsikrėstų
tomis
pačiomis
idėjomis, gyventų tais pačiais
lūkesčiais ir siekiais. J u k ki
tokių platesnio susižinojimo
priemonių anuomet ir nebuvo
tad laikraštis, knyga ar kitas
leidinys, paskleistas žmonė
se, buvo laba; efektingas. Argi
nereikėtų stebėtis, kad t a u t a ,
niekuomet anksčiau neturė
jusi spaudos gimtąja kalba :
taip, kone iš pirmo susitiki
mo, taip pamilo spausdintą
žodį, kad buvo pasiryžusi dėl
jo kentėti persekiojimus, net
paaukoti gyvybę, kad paten
kintų nenugalimą norą skai
tyti, šviestis!
D a u g pasaulyje buvo, yra ir
bus žmonių, užsiimančių kon
trabandos ,.verslu", nelegaliai
įgabenančių į savo kraštą
ginklų, narkotikų, kailių, retų
paukščių ar kitų draudžiamų
prekių, kurioms 'isuomet at
siranda rinka. Lietuviai bene
yra vienintelė tauta, kuri 40
metų per sieną iš Prūsų nešė
uždraustąsias knygas ir mai
tino jomis dvasinio peno
ištroškusius savo tautiečius.
Dr. Jono Basanavičiaus mei
lė savo krašto istorijai, tauto
sakai, kalbai užkrėtė visus,
skaičiusius ,.Aušrą", o vėliau
ir visą kitą lietuvišką spaudą.
Kaip kitaip šis mūsų tautos
žadintojas būtų pasiskęs visus
Lietuvos
npius, būtų
ragines žoi
d i d ž i u l i s sa
v i kJJrr< . Į aeitimT 'tikėti
ateitimi, siekti laisvės savo
tėvynei ir sau?
Tik dabar kažkodėl mūsų
tautiečiai, sudarydami savo
gyvenimo pirmenybių sąra
šus, kažkodėl užmiršta juose
įrašyti lietuviškos spaudos
reikšmę.O juk spauda, neša
ma kaip k o n f a b a n d a iš sveti
mo krašto, leidžiama laisvai
savame krašte, spausdinama
pogrindyje ar pagaliau einan
ti toli nuo savo etnografinės
tėvynės teritorijos, niekuomet
neprarado Įtakos, reikšmės.
Lietuvis, net
mažamokslis
žemdirbys
šio
šimtmečio
pradžioje, pirmą kartą į savo
rankas paėmęs ..Aušrą", tai
suprato ir todėl taip narsiai
dėl jos kovojo. Tik to paties
šimtmečio oabaigoje kartais
nejučiomis pamirštame. Tad.
švęsdami Lietuvos Nepriklau
somybes Šventę,
pasižadė
kime mylėti ir ginti, ..ką
protėviai gynė", savo tėvų
žemę, savo papročius, kalbą ir
lietuviška spaudą.

viršų puošia lieknas aštuonbriaunis. į viršų smailėjantis
kupolas. Prie bokšto ant fasadinės sienos matome
lenktus pinjonus, dengiančius stogo galus Šios bažnyčios
durų portalą dengia nedidelis trikampis fronton is.
Sienos — iš plytų, tinkuotos iš vidaus Be piliastrų. Prie
didžiojo altoriaus, papuošto angelų statulomis, du šoni
niai langai gerai apšviečia bažnyčios pačią svarbiausiąją
dalį. Viršum šoninės zakristijos — balkonas. Interjeras
daug kur padabintas frizėmis. rozetėmis, briaunomis ir
paveikslais. Šventoriaus tvoroje įmūryti geležiniai var
tai su arkomis ir spinduliuojančiu kryžiumi — saulute
Per II pasaulinį karą Žemaitkiemio bažnyčia
nenukentėjo. Sovietmečiu jos pastatas ir aplinka gan
tvarkingai prižiūrėta. 1981 m. kleboną buvo kun Vladas
Petkevičius, gimęs 1914 m., o kunigyste gavęs 1942 m.
Kaip rašoma 1996 m. „Katalikų kalendoriuje žinyne ',
Žemaitkiemis klebono neturi, o tik aptgmauja klebonas
kun. Boleslovas Vairą, atvažiuojąs iš Lyduokių
Žemaitkiemio bažnyčioje yra išlikę religinio meno
dalykų, kuriuos ne sykį yra matęs Simonas, kai, hu
damas vaiku, o paskui seminaristu, lankydavosi čia p< r
pamaldas. Iš vertingesniųjų - XIX a „Svenčiausiosio,
Mergelės Marijos žengimas į dangų" paveikslas, XIX
a. medinės skulptūros — „Jėzus Nazarietis", „Prisikė
les Kristus" ir kt.
,Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 15 d.
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KOPIANT I MUZIKOS
AUKŠTUMAS
Laima Obelenytė-Gaižutieoė
— p i a n i s t ė ir k o m p o z i t o r ė
pradėjo mokyti pianino mokyk:
loję ir vienu metu turėjo tris
privačias muzikos studijas su
daugiau kaip 20 mokytojų.
Kai jos vyras Kęstutis 1990
metais savo verslo reikalais
dažnai pradėjo lankytis Lietu
voje, Laima daug dėmesio ir lai
ko galėjo skirti muzikos kū
rybai. Ir pirmieji bandymai dai
nų kūrime su įvairiais lyrikais
susilaukė gerų įvertinimų, bet,
pagal ją, dar ne komercinės sėk
mės. Nuo 1994 metų pianistė
Laima pradėjo labiau koncent
ruotis į pianino-instrumentų
muzikos kūryba. Jos romantinė,
Laima Obelenytė.
melodinga muzika susilaukė
įvairių sandėrių pasiūlymų ir
Laima Obelenytė, gimusi Lie
transliacijų įvairiuose Amerikos
tuvoje, Vilkaviškyje, su savo
miestuose. 1995 metais Laima,
tėvais Stase ir Zenonu Obelekartu su premijas laimėjusia
niais 1949 metais, kaip ir tūks
lyrike Diane Chapman, kuria
tančiai pabėgėlių, pasitrauku
dainas. Jų dainos daugiausia
sių nuo antrosios Sovietų oku
p a b r ė ž i a a p s k r i t a i moters
pacijos grėsmės, imigravo į
n u o t a i k a s , perspektyvas, o
JAV, į Clevelandą, k u r ji lankė
muzikinė apimtis — nuo šių
lituanistinę Vysk. M. Valan
dienų modernios, liaudies iki
čiaus mokyklą, aktyviai daly
niūrios (Blues) muzikos. J a u
vavo lietuvių skaučių organiza
pasirašytas susitarimas su liau
cijoje. Ir jos tėvai, ypač Zenonas,
dies muzikos dainininko George
ilgus metus buvo stipriai įsijun
Strait organizacija dėl visų jos
gęs i lietuviškąją veiklą, šalpos
liaudies dainų išspausdinimo.
darbuose — BALFe ir Religinėje
Kelios jos dainos laimėjo vals
šalpoje.
tybines premijas dainų kūrėjų
Laima savo muzikinę karjerą konkursuose. 1996 metais „BiUpradėjo nuo pat jaunystės dienų board Magazine" iš jau atrinktų
— šešerių metų. Clevelando Mu- dainų, jos „The Woman In The
sic School Settlement pas ži Picture" įvardinta kaip ge
nomą pianistą Andrių Kupre riausia iš visų pateiktų konkur
vičių mokėsi pianino. Laima ke sui. Kūrinys „Saying Don't,
letą metų buvo Clevelando vyrų Make It So" laimėjo pirmąją
okteto, vadovaujamo Rito Babic vietą Houston dainų kūrėjų gru
ko, ir Čiurlionio ansamblio, va pėje ir buvo finalistas Austin'o
dovaujamo komp. Alfonso Mi dainų kūrėjų grupėje t a i s
kulskio, akompaniatorė. Jos ta pačiais metais. Kelios jos dainos
lentas pirmą kartą plačiau pa buvo atrinktos tarptautinių me
skelbtas, kai ji, dalyvaudama nininkų ir rekordavimo bendro
. . D i r v o s " j a u n ų j ų t a l e n t ų vės. Laimos instrumentinė mu
konkurse 1961 metais, laimėjo zika dabar transliuojama ir per
pirmąją premiją. Tais pačiais „Tėvynės garsų" programą —
metais ji buvo pakviesta pianino FM-88.7 WUJC-FM Clevelande,
mokytoja pirmoje savo muzikos OH.
mokykloje. Ji tapo jauniausia
Paskutiniu metu Laimos su
tos mokyklos mokytoja. Metais
po to gavo Eastman School of komponuotas muzikinis kūri
M usic stipendiją. Šią plačiai ži nys „Boule de Suit", režisuojant
nomą mokyklą baigė, gaudama Broadway akt. Stuart Ostrow
BM iš pianino ir teorijos. (laimėjusio Tony Awards už
1966-67 m. buvo mezzosoprano „1776" ir „Pippin"), kuris buvo
Aldonos Stempužienės akompa pastatytas Houston universitete
1996 gruodžio 12 ir 13 d.
niatorė.
Pianistė ir kompozitorė Laima
Pabaigusi studijas, Laima su
Obelenytė-Gaižutienė
šiomis
savo vyru Kęstučiu, besiver
čiančiu naftos verslu, persikėlė dienomis buvo pakviesta Los
j Houston, Texas. Čia ji, augin Angeles Walt Disney bendrovės
dama šeimą (dabar jų sūnūs — pasitarimams. Linkime sėkmės!
V a c y s Rociūnas
Rimas 29 ir Audrius 26 metų),

Aleksandra Gylienė su dukra Aldona.

MAMAI GYLIENEI
SULAUKUS GARBINGO
90-TO GIMTADIENIO
Žėrinčios mėlynos akys ir gie
dri šypsena pirmiausia atkreips
dėmesį, susitikus su Aleksandra
„ M a m a " Gyliene, visų ger
biama ir mylima Washington
valstijos lietuvių bendruomenės
vyresniąja. Žvelgiant į ją, nieka
da net nepagalvotumėte, kad
ši smulkutė kukli baltaplaukė
nuostabi promočiutė yra pripa
žinta Antro pasaulinio karo did
vyre: rizikuodama savo gyvybe
Aleksandra Gylienė Lietuvoje
slėpė žydus pabėgėlius nuo na-

cių persekiojimo. įvertinus jos ir
jos mirusio vyro žmogiškąsias
pastangas Antro pasaulinio ka
ro metu, 1985 tais metais Alek
sandrai Gylienei buvo suteiktas
Raoulio Wallenbergo apdovano
jimas, įteiktas buvusio tuo metu
Washingtono valstijos guberna
toriaus Booth Gardner. Be to,
Izraelio vyriausybė pasodino
medį jos garbei Jeruzalės teisin
gumo alėjoje ir įteikėjai medalį.
Aleksandra Vaičekauskaitė
gimė 1907 metais, sausio 10 d.,
Kewanee, Illinois. Kai jai buvo
ketveri metai k a r t u su motina
ir jaunesniuoju broliu grįžo į
tėvų gimtinę Raseinius. Alek
sandros brolis į JAV grįžo,
s u l a u k ę s 16 metų, t a č i a u
Aleksandra pasiliko su motina
Lietuvoje.
Kai Aleksandrai sukako 19
metų, ji ištekėjo už Leono Gylio.
Jie užaugino du vaikus, Aldoną
ir Paulių, kurių šeimos dabar
gyvena netoli jos, Olimpijoje.
Gylių šeimyna pabėgo iš Lietu
vos Antro pasaulinio karo metu,
įsiveržus rusų armijai. Kaip ir
tūkstančiai kitų pabėgėlių, jie
rado prieglobstį pabėgėlių sto
vykloje Vokietijoje, tačiau 1946
metais, Aleksandros Gylienės
Kovas Lapšys
Amerikos pilietybės dėka, Gylių
GABUS
šeima turėjo galimybę emigruo
ti į Ameriką be didelių biuro
JAUNUOLIS
kratinių kliūčių. Jie atvyko į
Čikagą, kur pradžioje Aleksan
Kovas Lapšys, Raimundo ir dra dirbo gyvulių skerdykloje,
Ramintos Lapsiu , gyv. VVheel- toliau buvo virėja, galiausiai
ing, IL, sūnus, studijuojantis
Loyola universitete Čikagoje,
pasižymi gabumais moksle.
Pradėdamas studijas praėjusį
rudenį, buvo įvertintas „Damen Scholarship" stipendija, o
jau pirmąjį semestrą pateko į
dekano garbės sąrašą (Dean's
List). Sūnaus
laimėjimais
nuoširdžiai džiaugiasi ne tik
tėvai, bet ir seneliai, Bronius
ir Aldona Baukai. gyv. St. Petersburg Beach. FL.

GRAŽIAI
PAMINĖJO
ČIKAGIETI
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ČikagieCiai gerai pažįsta
Joną Žebrauską. Jį dažnai
matome renginiuose, matome
šaulio uniforma pasipuošusį,
skaitome jo reportažus iš
„Seklyčioje" vykstančių po
piečių vyresniesiems. Tai veik
lus, paslaugus ir malonus as
muo, kuris, nepaisant nese
niai pasiekto garbingo—90
metų—amžiaus, atsisako sė
dėti rankas sudėjęs ir skųstis
senatvės našta.
J. Žebrauskas gerai pažįs
tamas ir Lietuvoje, ypač Lie
tuvos miškininkams, kurių
rūpesčiais jis tebegyvena, nors
jau seniai tiesiogiai buvo
jsijunges, kaip miškininkas, į
Lietuvos miškų problemas.
Lietuvoje
leidžiamas
žurnalas „Mūsų girios", 1996
m. Nr. 11 išspausdino išsamų
straipsni
apie
miškininką
Joną Žebrauską jo 90 metų su
kakties proga.

išradingoji Aleksandra atidarė
savo pirmąjį restoraną, „Healthy Food", lietuvių apgyvendin
toje kaimynystėje Bridgeporte.
Gerai žinoma ir Mamos Gylie
nės gailestinga širdis, besirūpi
n a n t žmonėmis, o taip pat priglaudžiant gyvulėlius. Sunku
būtų suskaičiuoti, kiek per savo
gyvenimą ji yra išsiuntusi para
mos siuntimų įvairioms stoko
jančioms šeimoms Lietuvoje.
Gyvenant Čikagoje, Mama Gy
lienė buvo viena tautinės labda
ros „Lietuvos Dukterys" steigė
jų, kurios skyriai išsibarstė po
visą Ameriką, tame tarpe ir
Seattle.
Sūnus Paulius į Seattle at
vyko 1958 metais, o metais po
to juo pasekė ir sesers Aldonos
šeima. Tada, 1961 metais, į
Washingtono valstiją atvyko
Mama ir jos vyras, ir pradėjo čia
restorano verslą, 1962 metais
n u p i r k ę Lee's Steakhouse,
Olimpijoje. Jos vyras mirė 1963
metais, tačiau Mama Gylienė
išliko mylima savo nuolatinių
restorano lankytojų dar 22»
metus, kol išėjo į pensiją. Pir
masis „Kentucky Fried Chicken" restoranas Olimpijoje buvo
Lees's Steakhouse dalis; nuo
šios pradžios verslas išsiplėtė,
nes giminė pagaliau įsigijo dar
penkis restoranus. Visas verslas
buvo parduotas neseniai, kai
šeimos nariai išėjo į pensiją.

PASLAPTIS — SEPTYNIASDEŠIMT
PENKTAS GIMTADIENIS

Paslaptį išlaikyti labai sun jų
pastangas.
Aleksas—
ku, bet vis dėlto įmanoma. Tas linksmas, draugiškas, visada
pasitvirtino sausio 25 d., pasirengęs kitiems
padėti,
švenčiant Alekso Karaliūno 75 didelės tolerancijos žmogus.
metų gimtadienį. Šeima nus J o artumoje visada malonu
prendė pasinaudoti ta ypatin būti.
ga proga, sukviesti gimines,
Šiek tiek atsigavęs nuo
draugus ir savo vyrui bei tėvui staigmenos, jubiliatas labai
padaryti staigmeną. Kaip tą nuoširdžiai dėkojo savo šeimai
vakarą pamatėme, tikrai j a m už vaišių surengimą,
tiek
buvo staigmena.
daug
bičiulių
sukvietimą;
I Pasaulio lietuvių centro dėkojo visiems svečias ,*tik la
Bočių menę susirinko per 80 bai stebėjosi, kad toks didelis
vis
dėlto
įstengė
giminių ir draugų. Dalyvavo būrys
visi Alės ir Alekso vaikai: Ri išlaikyti paslaptį.
mantas su žmona ir savo vai
Gimtadienio proga giminių
kais, Živilė su vyru ir dviem ir draugų suaukotus pinigus—
dukrelėm (atskrido iš Vašing 700 dol.— Aleksas K a r a l i ū n a s
tono), Rūta su vyru ir dviem taip paskirstė: 200 dol. Drau
vaikučiais. Tai graži, darbšti go fondui, o 500 dol. Pasaulio
ir darni šeima.
lietuvių centro p a r a m a i .
Gimtadienio vaišes pradėjo
Įvairiomis progomis gau
ilgametė šeimos bičiulė ir ben name dovanų, bet pati di
dro skautavimo sesė Irena džiausia ir brangiausia dova
Šerelienė,
pasidžiaugdama na—tai mūsų gyvenimas. Jį
šventės prasme. Šeimos vardu m u m s padovanojo p a t s Dievsveikino duktė Živilė, draugų vas.
vardu —Bronė Nainienė. Dar
Bronė Nainienė
sveikino PLB pirm. Bronius
Nainys, LB Švietimo tarybos
pirm. Regina Kučienė, LB ap
ygardos pirm. Birutė Vindašienė, LB Lemonto apy
linkės
pirm.
Gediminas
Kazėnas, skautiškos veiklos
proga—Vladas
Būdama pensininkė, Mama prisiminimo
Vijeikis.
Visi
linkėjo daug
vis dar jaučia „silpnybę" Lietu
vos Dukterims, lankydama vi sveikų, darbingų metų.
sus renginius, šelpdama gausia
Pal. Jurgio Matulaičio misi
labdara bei dažnai gamindama jos kapelionas kun. Algirdas
skanų naminį lietuvišką sūrį, Paliokas, SJ, palaimino jubili
sukaupti lėšų Dukterims. Ma atą ir visus susirinkusius.
m a gyvena viena su savo katy Sūnui Rimantui pakvietus,
tėmis, tačiau netoliese nuo savo visi
giedojome
„Ilgiausių
dviejų vaikų šeimų, penkių vai metų".
kaičių ir penkių šaunių provai
Gyvenimo keliu eidami, su
kaičių. Jos laisvalaikio pomė tinkame įvairiausių
staig
giai y r a skaityti lietuvišką menų: džiaugsmo, skausmo,
spaudą, žiūrėti televiziją, virti, liūdesio. Juo ilgesnis tas ke
gaminti sūrį, ir, žinoma, gry lias, t u o daugiau patyrimo
bauti. Paklausta, kur jos ilgo įgyjame, geriau suprantame
gyvenimo paslaptis, Mama sa mus
supantį
pasaulį,
kys, kad ji nieko nedaro specia įvertiname kitus žmones bei
Aleksas Karaliūnas
l i a i , b e t galvoja, k a d jos
gyvenimas, tai Dievo dovana.
Ilgiausių mėtų, „Mamai" Gylienei!
Zita P e t k i e n ė
„LINKSMASIS D O "
SUSKAMBO V I L N I U J E
Kauno vaikų estradinės muzi
kos choras „Linksmasis Do"
sausio 26 d. Vilniuje pristatė
savo kasete „Miško žemuogių
gatve...". Tai buvo pirmasis šio
ansamblio koncertas sostinėje
per dvejų metų gyvavimą.
Pasak albumo leidėjų firmos
„Bomba records" padalinio
„Čiki piki", jau parduoti keli
tūkstančiai šios kasetės kopijų.
„Miško žemuogių gatve..." buvo
išleista pernai prieš pat Kalė
das.
Chore „Linksmasis Do" dai
nuoja 8-14 metų vaikai, ku
riems vadovauja dainininkė Jū
r a t ė Miliauskaitė. Ji yra
daugumos dainų melodijų au
torė. Keturioms naujojo albumo
„Miško žemuogių gatve..." dai
noms muziką sukūrė vaikai.

A. Karaliūnas 'viduryje) su dukra Živile ir sūnumi Rimantu.

Viktorija Dantaitė

DARBŠTI
MERGAITĖ
Viktorija Dantaitė, 10 m.
amžiaus Julijos ir a.a. Algio
Dantų dukraitė, yra darbšti ir
talentinga
mergaitė. Šalia
savo kasdieninės amerikie
tiškos mokyklos, ji uoliai lan
ko Philadelphijos Vinco Krė
vės
lituanistinę mokyklėlę,
groja smuiku ir mokosi kara
te. Ypač domisi menu ir lanko
piešimo pamokas The l'ruversity of A r t s ' . Šio universiteto
vaikų piešinių konkurse, savo
amžiaus grupėje, \ 'ktorija
laimėjo pirmąją vieta. Premi
juotas piešinys yra išspaus
dintas to universiteto pro
graminio lankstinuko virše
lyje.
Viktorijai linkime laimė
jimų visose, ją dominančiose,
srityse.

Karaliūnų „dinastija".

BLOGIO PRADŽIA
DANGUJE
KUN. V. f U M d E U S j a C
Pas mus pirkioje, prie krikšto
suolo kampe pats pirmu Adomo
ir Ievos paveikslas buvo paka
bintas. Tai mūsų pirmųjų tavų
paveikslas. Ii pat mažens pra
dėjau klausinėti mamą ir seneli,
kas ir kokie tie pusiau nuogi
žmonės yra. Ii mamos sužino
jau, kad tai du patys pirmieji
žmonės, kuriuos Dievai sukūrė
ir patalpino rojuje. Tas rojus
buvęs labai gražus, visko buvo
jame pilna. Tenai buvo toks
medis, ant kurio augo gražūs
vaisiai, turbūt obuoliai Dievas
uždraudė jiems valgyti nuo to
medžio vaisių. Jeigu suvalgys
bent vieną obuoli, tai bus išva
ryti ii rojaus. Tada turės daug
vargti, kentėti ir numirti, ne tik
jie patys, bet ir j ų vaikų vaikai.
Tai mūsų pirmųjų tėvų „abrozdas", kaip "vnn» man paaiški
no. Jie nepaklausė Dievo. Ieva
nusiskynė patį gražiausia obuo
li. Tą obuoli ji pati valgė ir davė
Adomui. Ji sakė, kad tai ne tik
gražus vaisius, bet ir labai
skanus. Už tok) neklusnumą
Dievas ant jų supyko ir pasiuntė
savo angelą, kad juos išvarytų
ii rojaus. Nuo čia prasidėjo jų ir
mūsų visų vargai, bėdos, kan
čios ir įsigalėjo mirtis.

— Matai, ir ta kulnis, kuri
taip pūliavo, beveik visai užgijo.
Dabar tik reikia dar aprišti, kad
purvo neįeitų! 0 su šios dienos
įvykiais, tai tave patą Dievas
pamokė. Niekam negalima blo
go linkėti. Jeigu tą akmenį
būtum numetės šalin, tai dabar
ir pirščiukas būtų nesutinęs. O
dabar, ar numetei tą akmenį į
šalį?
— Aš ji numečiau į Paukštės
vyšnių sodą.
— Neik su vaikais nei Paukštės
vyšnių, nei slyvų skinti.
Obuolių iš svetimo sodo nega
lima skinti taip pat, tai yra
vagystė. Matai, kas atsitiko su
Adomu ir Ieva tik dėl vieno
obuolio.
O dabar aš tau pasiūsiu vyžiukua, tai visos žaizdos greitai
išnyks.
— B manas viai vaikai juoksis.
Jie visi basi.
— Ar tu jų bijai? Tegul aau
juokiasi. Tas yra išmintingas,
kuris paskutinis juokiasi.
Viską mama gražiai ir gerai
paaiškino, aš galvojau. Bet kas
bus mums dėl tų obuolių, vyš
nių, slyvų? Mes jų daug kartų
esame nusiskynė, ir nieko
mums neatsitiko. Vakare, prieš
užmiegant, vis galvojau, kad
mūsų kaimas, tai ne rojus. Iš jo
Dievas mūsų niekur neišvarys.

Adomas ir Ieva, nežinomo autoriaus raižytinė lenta.

niekas negali panaikinti nebent
pats Dievas atnaujintų tą savo
kūrybą. Todėl mes ir paveldejome gimtąją nuodėmę, atseit tą
dėmę su visomis jos pasekmė
mis.
Nuo amžių nutarimas
isikūnyti

prasidėjo danguje. O toji tvarka
pasaulyje po pirmojo žmogaus
nusikaltimo vis dėlto yra paties
Dievo tvarka.
Mūsų gyvenimas pasiruošti
amžinybei

nių yra dar didesnis ui gyvulių
žiaurumą. Todėl Dostojevskis
savo Brolių Karamazovų veika
le Ivanovo pasikalbėjime su sa
vo broliu Alioša smerkia pasau
lio tvarką. Ivanovas Aliošai sa
ko, kad jis grąžina Dievui bilie
tą, su kuriuo jis įėjo į šį pasaulį.
Visi, kurie prarado gyvenimo
prasme, yra pasiruošę grąžinti
bilietą Dievui. Mes girdime
daug savižudybių jaunimo tar
pe. Jeigu neturi prieš akis
amžinybės, tai tada nėra pras
mės gyventi šiame pasaulyje.
Mūsų paskirtis yra visa Dievo
amžinybė. Mūsų gyvenimas,
toks trumpas, yra tik pasiruo
šimas amžinybei. O amžinybė
je, matyt, reikalinga blogio
patirtis, kad net pats Dievas
žmogaus kūne atėjo į šį pasaulį,
kad patirtų, kas yra žmogaus
gyvenimas, kas yra kentėjimas
ir mirtis. Nėra nė vieno žmo
gaus pasaulyje, kuris tiek daug
būtų iškentėjęs kaip Jėzus Kris
tus, Žmogus iš Nazareto. Jis bu
vo nuplaktas, išniekintas, nukryžiouotas kaip didžiausias
nusikaltėlis. O tas Žmogus buvo
pats Dievo Sūnus. Atrodo, kad
žmonija atsikeršino Dievui už
Jo tokią tvarką, kurioje mes gy
vename. Pagal mūsų galvojimo
ir veikimo standartus, jei gali
apsiginti, tai ginkis. O pagal
amžinybės standartus Visagalis
Dievas tapo bejėgis, kad atpirk
tų ir užtikrintų visiems net savo
priešams amžiną gyvenimą. To
kios meilės mes negalime su
prasti. Tai yra Dievo meilė, nes
Jis yra tikroji Meilė.

Daug kas mums šiame pasau
lyje nepatinka. Daug moterų bi
Žmonėms, kurie protauja, skai jo pelės. Visokios rūšies šliužai,
čiuodami pagal laiko sąlygas, plėšrieji gyvyliai mums tik bai
kas yra pirma ir kas antra, mę sukelia. O žiaurumas žmo
Kodėl nuodėmes
atrodo, kad Dievas nutarė at
paveldėjimas?
siųsti atpirkėją ir išgelbėtoją iš
Tai Šitokie tie mūsų pirmieji
nuodėmių po to, kai Adomas ir
Po
tiek
metų
negaliu
pamiršti
tėvai! Ai vis beveik kasdien pa
Ieva nusidėjo. Tai yra priešinga
Adomo
ir
Ievos
paveikslo.
Jau
sižiūrėdavau i iįą paveikslą. To
Dievo visagalybei ir Jo išmin
dėl vis daugiau ir daugiau iškilo jo nėra mūsų namuose, nėra net
čiai.
Dievas yra amžinas. Jo
man klausimų ir visokių abejo to namo, o aš matau jį atmin
amžinybėje
nėra nei vakar nei
nių. Jie Dievui nusikalto, o ko tyje. Ir vis tas patą klausimas,
rytoj. Jame yra tik amžinybės
kurį
bandėme
atsakyti
su
sene
dėl ir mes likome kalti? Kaip
momentas.
Tęsdama Šaulių sąjungos kul
senelis aiškino man, kad, jei liu. Kodėl nuo pirmųjų tėvų
toks
visuotinis
paveldėjimas?
Dievas galėjo pirmuosius mū tūrinės veiklos tradicijas, LŠS
Adomas ir Ieva būtų nenusikal
tę, tai mums visiems būtų labai Kodėl liko visa žmonija kalta sų tėvus apsaugoti, kad nenusi Moterų koordinacinis centras
gerai. Nereikėtų nei anksti kel prieš Dievą? Kodėl visa gamta kalstų, bet Jis leido gundytojui organizavo šauliikų saviveiklos
tis, kai taip labai norisi miego. tapo mums ašarų pakalne? Da veikti. Jis leido įvykti nuodė kolektyvų ir šaulių rankdarbių
Nereikėtų nei t ų gyvulių gany bar man atrodo, kad viskas nuo mei, leido tą žmogaus prigimties apžiūrą.
Atsižvelgiant į finansinius
ti. Nereikėtų nei to Rakštelio Dievo priklauso. Jis yra pasau blogį dėl didesnio gero, dėl įsi
lio
tvarkos
kūrėjas.
Jis
savo
sunkumus
ir atstumus, buvo
kūnijimo
paslapties,
per
kurią
žąsino bįjoti, kuris pasivijęs tave
kūrybą,
kaip
Šv.
Raštas
sako,
nutarta
apžiūrą
pravesti trimis
turėjo
įvykti
dieviškos
kūrybos
su sparnais r uia ir dar su sna
etapais, trijuose miestuose —
pu kandžioja. Kas tik man bloga įvertino kaip labai gerą ir atnaujinimas.
Alytuje, Utenoje ir Šiauliuose.
atsitikdavo, tai visada Adomas gražią. Visos blogybės atsirado
Visa kas yra danguje ir žemėje
pasaulyje
iš
gėrio
su
Dievo
LSS
Centro valdybos posėdyje
ir Ieva buvo kalti.
leidimu. Šv. Tomas Akvinietis yra per Jį ir Jam sutverta. buvo sudaryta ir patvirtinta
Pavasari, vasarą ir dar rudeni sako, kad, jeigu pasaulyje ne Atseit, įsikūnijęs Dievas ir
apžiūrų Vertinimo komisija,
mes visi vaikai basi lakstyda būtų blogio, tai pasaulis nebūtų žmogus iš Nazareto yra visos
kurią sudarė žurnalo „Trimi
kūrybos modelis. Per įsikūni
vom. Basi lauke dirbdavosi, tobulas.
tas" administratorė L. Užkurjimą Dievas gavo sau Motiną,
karves ganydavom, basi rugia
Visa Žmonįja ir visais smžiaiB Nekaltai Pradėtą Mergelę iš nienė (pirmininkė), komisijos
pjūtės metu rugius pjaudavom.
nariai — LŠS vadas R. MinRugiapjūtė trukdavo dvi savai šioje mūsų gražiausioje planeto Nazareto. Taigi Jis gavo tai, ko
tautas, šių eilučių autorius ir
tes. Rugius pjaudavom su pjau je nesijautė laiminga. Šitai labai visoj amžinybėj neturėjo. įsikū
LŠS Moterų koordinacinio cent
tuvais. Kaip gi kitaip? Reikėjo ryškiai ir meniškai atvaizduoja nijimo paslaptis visą dangų pa
ro vadovės pavaduotoja M.
viai
literatūriniai
veikalai,
judino. Angelai, sužinoję, kad
gerų šiaudų stogams dengti. Ir
Sėjūnaitė.
paprastai, kasmet prasidurda- poemos, poezijos, rašytojų psi žmogus iš Nazareto turės Die
chologiniai
ir
filosofiniai
ro
Lapkričio 30 d. Alytaus šaulių
vybės asmenybę, labai nustebo.
vau rugienose kojytes. Prie kul
nies padas pradėdavo tvinkti. manai. Jei nerastume juose blo Reikės angelams tą žmogų gar namuose įvyko Dzūkijos, Suval
Naktį tvinksėjimą, rodos, ir gir gio, kančios, per kurias herojus binti. Danguje įvyko prieš Dievą kijos ir Kauno zonų savi
di. Pakulius dega kaip ugnis. siekia išsvajoto gėrio, tai tie vei sukilimas. Liucferis (šviesos ne veiklininkų apžiūra, kurioje
Tada tai Adomas ir Ieva buvo kalai mums mažai ką reikštų šėjas) paskelbė, kad jis patsai dalyvavo Alytaus, Marijampo
Mes gyvename dieviškoje dra yra kaip Dievas. Su juo daug an lės, Dainavos, Kauno ir Vilka
labai kalti.
moje, kurioje ieškome Dievo.
gelų atsisakė Dievą garbinti. viškio rinktinių šauliai. Kelias
Vieną kartą anksti rytą, eida
Mūsų gyvenimo ir veikimo Dievas paskyrė prieš Liuciferį ir valandas čia skambėjo dainos,
mas į lauką, i akmeni labai su
standartai, tai ne Dievo stan jo pasekėjus kovoti Arkangelą muzika, šokių ritinai, buvo skai
mušiau dešinės kojos didįjį
dartai. Dievas yra mums nepa Mykolą su visa ištikimųjų ange tomos eilės, rodomi vaidinimai,
piritą. Turbūt nelabasis tą ak
siekiama tobulybė. Dievas yra lų armija danguje. Arkangelo kuriuos savo plojimais įvertino
meni man padėjo. Ai jo nema
begalinė ir tobuliausia grožybė. Mykolo ginklas buvo šūkis: apžiūroje dalyvavę šauliai ir
čiau. Taip pikta pasidarė, kad tą
Jis yra begalinė jėga. Jis yra „Kas kaip Dievas?!". Visi blo miesto gyventojai.
akmeni ai palikau. Tegul, sa
visa ko nepereinama pilnybė. gieji angelai pasijuto išmesti iš
Pirmoji vieta paskirta Alytaus
kau, ir kitas kas nors, o gal
Jis yra neišmatuojama išmintis dangaus. Kai mokiniai su A. Juozapavičiaus rinktinės
Jonukas, kuris vis nori muštis,
ir nesunaikinamas gailestingu- džiaugsmu Kristui kalbėjo, kad saviveiklininkama,
kurie
taip piritą nusimuša. Per visą
mas. Jis yra visos meilės pil jiems paklūsta net dem jnai dėl paruošė ir gausią programą, ir
dieną reikėjo grikius rauti. Va
nybė. Dievas yra amžinas. Jis Jo vardo, tai Jėzus atsiliepė: įdomią rankdarbių parodėlę.
kare, grįždamas namo, ir vėl
neturi pradžios. Jis nuo amžių „Mačiau šėtoną, kaip žaibą Žiūrovams ypač patiko šios
trenkiau su tuo pačiu piritu į tą
yra nutaręs įsikūnyti, tapti krintantį iš dangau" (Lk. 10, rinktinės moterų būrio šaulių
patį akmenį. Beveik visa koja
žmogumi ir gyventi tarp savo 18).
parodyta programa „Bobų šou
pajuodavo, o to piršto bįjau ir pa
žmonių. įsikūnijęs Dievas yra
— šauliškas Šiupinys", kurioje
liesti. Psrilubavau namo labai
tasai, per kurį visa yra atsiradę
Dabar Kristaus Bažnyčia mel buvo išjuokiami Lietuvos, Šau
nelaimingas. Mama paklausė:
ir be Jo neatsirado nieko, kas džiasi į Dievą prašydama, kad lių sąjungos ir buvusių rinkimų
— Tai kas gi atsitiko, kad taip tik yra atsiradę (Jn. 1,3). Jame
su Mykolo Arkangelo pagalba į Seimą negatyvūs reiškiniai. Po
šlubuoji? 0 gal Adomas ir Ieva sutverta visa, kas yra danguje
tikintieji pergalėtų visus pik ilgų vertinimo komisijos narių
vėl kalti?
ir žemėje - visa sutverta per Jį tosios dvasios gundymus ir siek debatų antroji vieta atiteko
- O kaip gi kitaip? Žinoma ir Jam (Kol. 1,15-16).
tų tik to, kas yra gera ir tei Vilkaviškio šaulių rinktinei,
kad kalti. Ai kojos pirščiuką du
singa. Šėtonas sugundė Adomą kuriai antrąją vietą lėmė jau
įsikūnijimo
paslapties
nutari
kartus labai susimušiau, va, vi
ir Ievą nepaklausyti Dievo. Jie nųjų Sauliuku pasirodymas.
me
glūdi
ir
visa
aplinka,
kurio
sas pajuodęs ir koja patinus.
je turės gyventi ir veikti įsi savo Kūrėjui Dievui nusikalto. Trečioji vieta paskirta Kauno
Mama paėmė didelį svogūną,
Šaulių
kūnijęs žmoguje Dievas. Glūdi Jie paklausė šėtono, kuris paža Vytauto Didžiojo
padegino jį ant ugnies. Nulupo
rinktinei.
Reikia
geru
žodžiu
tame nutarime ir įsikūnijimo dėjo, kad jie bus kaip dievai,
du sluoksnius ir uždėjo ant to
paminėti
šios
rinktinės
Prienų
tikslas. Pirmieji du žmonės Die sužinos, kas yra bloga ir gera.
sumušto pirščiuko. Aprisdama
vo kūrybos pradžioje sugadino O Dievas leido jiems nusikalsti, kuopos Birštono būrio vyrų
vis klausėsi, kai aš pasakojau,
tyrą ir nekaltą žmogaus pri numatydamas, kad ateis išgel seksteto pasirodymą, kuris savo
kaip viskas man su tuo piritu
gimtį. Jų nusikaltimo dėmė bėjimas ii įsikūnijimo paslap dainomis ir balsaia sužavėjo
atsitiko. Pamačiusi ir kulnies
tapo jų prigimties dalis, kurios ties. Taigi viso blogio pradžia susirinkusius.
buvusią žaizdą, pasakė:
— Tai, va, ir vargstame mes
prie tos mūsų prastos žemelės.
Tiek turime darbo, o naudos la
bai mažai.
Kalti dėl Adonio nuodėmes
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THE JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
COMMITTEE, INC.
2nd Conference o n Baltic Security and
U.S Policy in the Region VVashington. D C
March 7-9 1997
Speakers confirmed so far include H.F. Lavvrence Taylor, U.S. Ambassador to Estonia. H E . Alfonsas Eidintas, Lithuanian Ambassador to the
U.S., H E Ojars Kainms, Latv.an Ambassador to the U.S H.E.K. Enk
Tygesen. Danish Ambassador to the U.S.. Trevor Evans. Department oi
State. Brevvster Campbell, Baltic American Enterprise Fund, Paul Goble.
Radio Free Europe/ Rad'o Liherty dr J.Michael VValle; Amoricjff Foteign
Policy Ccuncil.
Some panel tities include: Security concems of the Baitic Ccurtries.
NATO expansion and the Baltics: Regionai Security and the Miiitary m
the Baltes; the FutureRole of Congress and Actr/ists m Foreign Policy:
Foreign Investment M the Baltics.
e A d m i n i s t r a t i o n Briefing
e V:s:ts to C o n g r e s s i o n a l O f f i c e s
Individuals mušt register vvith the Hotei - 1-800-223-1234,
by F e b . 14 for a r o o m rate of $ 9 5 . 0 0 :
H y a t t R e g e n c y C r y s t a l City,
2799 Jefferson Davis Hwy.
A r l i n g t o n , Virginia.
R e g i s t r a t i o n fee is $ 1 1 0 . 0 0 (per p e r s o n i
p a y a b i e by F e b r u a r y 14, 1997
A f t e r F e b . 14, f e e is $ 1 2 5 0 0 (per person)
C h e c k s p a y a b i e to J B A N C , 4 0 0 Hurley Ave.,
Rockville, M D 20850.
For further information please contact J B A N C
(301) 340-1954 of Fax (301) 309-1406 or e-mail jbanc@jbanc.org
JBANC is a VVashington based organization representing the interests
cf the Estonian American National Council, The American Latvian
Association and the Lithuanian Aroerican Council.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS
SAVIVEIKLOS VIENETŲ
APŽIŪROS
Antrasis apžiūrų etapas įvyko
gruodžio mėn. 7 d. Utenoje, kur
rinkosi vietos, Panevėžio, Uk
mergės, Vilniaus, Rokiškio
rinktinių bei Anykščių ir Za
rasų atskirųjų kuopų saviveikli
ninkai. Kaip ir tikėtasi, Utenos
šaulių namų salė buvo apypilnė
nuo susirinkusių miesto gyven
tojų, kurie susidomėjo Saulių
sąjungos saviveiklininkų pasi
rodymais. Gausi Panevėžio
rinktinės šaulių programa ir
rankdarbių parodėlė ir lėmė šiai
rinktinei pirmąją vietą. Antro
ji vieta už savos kūrybos literatūrinę-muzikine kompoziciją
„Nupinsime vainiką Lietuvai"
atiteko Ukmergės šaulių rink
tinės saviveiklininkams. Treti
liko Vilniaus Kar. Mindaugo
.^aulio L. Rirneikio šeimyninis ansambli:- atiieka programa Šiaulių miesto
šaulių rinktinės saviveikli
Šaulių namuose 1996 m gruodžio 14 d. apžiūros metu
ninkai. Tarp kolektyvų įstrigo
N'uotr .Jono Ivaškevičiaus
ir Anykščių Dariaus ir Girėno
atskirosios kuopos jaunųjų
tinimų komisijos nariai vien gramos buvo neblogo meninio
Sauliuku šokių kolektyvo pasi
balsiai pirmąją vietą skyrė lygio. Salėje į susirinkusius
rodymas. Vertinimo komisija
Šiaulių Gen. P. Plechavičiaus įkvėpė L. Rimeikos šeimyninio
sužavėjo ir Vilniaus Kar. Min
rinktinės s uliams. Antroji ansamblio pasirodymas, kurio
daugo rinktinės šaulio Kl. Meš
vieta atiteko Tauragės atski programoje buvo liaudies ir est
kos savo darbo ginklų kolekcija
rosios kuopos kaimo kapelai, radinės dainos, muzikinės kom
ir anykštėno ats. kapitono S.
kuri pasižymėjo meistriškumu. pozicijos. Jauniausioji an
Petraškos rankdarbiai.
Kapela su savo programa kon samblio dalyvė, kuriai penki
Paskutinis apžiūrų akordas certuoja ne tik Tauragėje, bet ir metai, ne tik dainavo ar pritarė
nuskambėjo gruodžio 14 d. Šiau kituose miestuose. Tauragiškiai savo tėčiui, bet ir grojo
lių Gen. P. Plechavičiaus šaulių su savimi buvo atsivežę ir įdo elektriniais vargonėliais.
rinktinės namuose. Čia atvyko mių r a n k d a r b i ų . Norėtųsi
Nuskambėjus paskutiniam
vietos, Klaipėdos ir Žemaitijos pažymėti šaulės nuo 1927 m. J. apžiūros akordui, LŠS vadas R.
rinktinių bei Tauragės atskiro S a k a l a u s k i e n ė s
į v a i r i u s Mintautas padėkojo apžiūrų šei
sios kuopos saviveiklininkai. mezginius ir siuvimus. Skiriant mininkams ir dalyviams. Kul
Dėl įvairių priežasčių į apžiūrą trečiąją vietą komisijos narių tūrinės Šaulių sąjungos tra
Šiauliuose negalėjo atvykti balsai ir nuomonės išsiskyrė. dicijos tęsiamos ir, kol Sąjunga
saviveiklininkai iš Šilutės ir todėl buvo nutarta trečiąją vietą gyvuos, tęsis. Apžiūrų nugalėto
Skaudvilės rinktinių. Šeimi- skirti d v i e m rinktinėm — jams buvo įteikti bendros Lietu
ninkai-šiauliečiai deramai pasi Žemaitijos ir Klaipėdos. Klaipė vos-Vokietijos UAB ..Gikama"
ruošė tiek apžiūros pravedimui, dos jūrų šaulių rinktinę šioje įsteigti pagrindiniai prizai —
tiek ir pačiai apžiūrai. Šiaulių apžiūroje atstovavo ansamblis kavinukai. Prizininkams ir da
Gen. P. Plechavičiaus šaulių „Sedula", kuris atliko lietuvių lyviams — Padėkos raštai ir
rinktinės programa buvo įvairi liaudies ir kompozitorių dainas. atminimo dovanos Alytuje.
ir gero meninio lygio, o rank Žemaitijos rinktinė apžiūrą Utenoje ir Šiauliuose LŠS vadas
darbių parodėlė buvo gaust savo a t s i v e ž ė Palangos
kuopos R Mintautas pasižymėjusiems
dirbiniais. Susirinkusiuosius .šaulio L. Rirneikio šeimyninį šauliams jteike valstybinius ap
savo virtuoziškumu žavėjo rink ansamblį, kuriame be tėvo dovanojimus — Lietuvos kariuo
tinės vado E. Mačiulskio duk dainuoja ir groja trys dukros, ir menės kūrėjų savanorių meda
ters Vilmos ir P. Velykio akor A. Karalių, grojantį elektro liūs.
deonistų duetas, savo dainomis vargonais, iš Telšių kuopos. Nei
Pavasarį Kauno Karininkų
— Bai8iogalos kuopos šauliu an K l a i p ė d o s , nei Žemaitijos
ramovėje
įvyks Šaulių sąjungos
samblis „Dainava" su žaviąja rinktinė apžiūrai nepateikė ne
choru
ir
orkestrų
apžiūra.
pranešėja, dainininke ir skai vieno savo dirbinio, todėl pre
tove G. Muchlickiene. savo bal
tenduoti į aukštesnę vietą nega
S. Ignatavičius
su — šaulys S. Žintelis. Ver- Įėjo. nors abiejų rinktiniu pro
LŠS vado pavaduotojas
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C L A S S I F I E D GUIDE

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

KUR YRA NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO AKTO ORIGINALAS?
1918 m. vasario 16-ji Lietuvai
yra istorine diena, nes tą dieną,
dar vokiečiams bešeimininkau
jant Lietuvoje, buvo paskelbta
Lietuvos nepriklausomybė. Tai
buvo šeštadienis. Vilniuje tą
dieną buvo nepaprastai šalta.
Lietuvių Tautos Taryba, netu
rėdama savo pastovaus būsto
nes j jos prašymus būstą gauti
vokiečių valdžia nekreipė dėme
sio), sutarė susirinkti savo posė
džiui Lietuvių Komiteto nuo ka
ro šelpti namuose, Pilies gatvė
je. Apie vidurdienį tų namų an
trame aukšte jau buvo susirin
kę visi 20 Tarybai priklausan
tieji nariui ir keletas svečių.
12:30 vai. buvo pradėtas Tary
bos posėdis, kuriam pirminin
kauti buvo išrinktas vyriausias
amžiumi narys dr. Jonas Basa
navičius. Jis atsistojęs balsiai
perskaitė jau iš anksto sutartą
su visais Tarybos nariais nuta
rimą, skelbianti Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimą. Vi
siems karštai plojant, nutari
mas buvo vienbalsiai priimtas.
Po to pirmasis šį aktą pasirašė
dr. Basanavičius. Po jo pasirašė
alfabetine tvarka ir visi nariai.
Pasirašymui asistavo minėto
komiteto sekretorius kuni. Povi
las Dogelis, o plunksnas pasira
šymui padavinėjo vilniškio
„Lietuvos aido" redakcijos ben
dradarbis Juozas Pajaujis, po
karo atvykęs Amerikon, kurį
taiką gyvenęs Aliaskoje, Va
šingtone, vėliau New York ir čia
mirė 1973 m. birželio 10 d. Visas
plunksnas atminimui pasilaikė
kun. Dogelis, bet jos dingo, kai

po metų, 1919 m. vasario 17 d.,
jis buvo bolševikų suimtas, bet
po pusmečio paleistas iš Smo
lensko kalėjimo, iškeičiant jį į
Lietuvoje sulaikytus komu
nistus.
Pasirašytas aktas čia pat
vietoje buvo nufotografuotas ir
tik šios nuotraukos faksimilė iki
šiai dienai yra naudojama. Sa
koma, kad patį akto orginalą
pasiėmė dr. Basanavičius ir
kažkur paslėpė, kad nepatektų
vokiečiams į rankas. Originalas
dar iki šiai dienai nėra surastas.
Spėjama, kad jis galbūt yra di
džiulėje Basanavičiaus bibliote
koje, kur nors tarp knygų
puslapių įdėtas. Ši biblioteka
yra išsilikusi, tad yra daromos
pastangos peržiūrėti kiekvieną
knygą ir surasti tą aktą.
Yra ir kita versija, kad Nepri
klausomybės akto signataras
Petras Klimas, tuometinis „Lie
tuvos aido" redaktorius, pasi
ėmė to akto originalą ir vėliau
perdavį Lietuvos prezidento
kanceliarijos archyvo viršinin
kui Pijui Bielskui. 1940 m.
birželio 15 d.. Raudonajai armi
jai okupuojant Lietuvą, sakoma,
kad jis pasiėmė šį aktą iš ar
chyvo ir iki savo mirties, iki
1958 metų, niekam neatidengė
paslapties, kur jis jį paslėpė. Dar
ir šiandien neaišku, ar tai buvo
paties akto originalas, ar tik
originalo pirmoji nuotrauka, pa
daryta aktą pasirašius.
Būtų įdomu išgirsti ir kitų
versijų dėl to akto originalo
likimo!
Kęstutis K. Miklas

4 0 - 2 4 2 3 5 St.
Douglaston, NY 1 1 3 6 3
Tel. 718-423-6161
800-77-VYTIS

350 N. Clark, Chicago, II60610
TcL 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

IŠN.Y.OFK)
Sausio 1 - kovo 19 $500
Kovo 20 - geg. 31 $631
Birž. 1 - rūgs. 30 $750

Iš Tampa, Orlando
Sausio 1 - birž. 9 $740
Birž. 10 - 23
$800
Birž. 24 - rugp. 31 $860

Iš Nevvark NJ
Sausio 1 - kovo 20
Kovo 21 - bal. 30
Geg. 1 - 31
Birž. 1 -rūgs. 15

Iš Los Angeles, Saniranc
Geg. 15 - birž. 8
$875
Birž. 9 - rugp. 31 $1,050

Plius mokesčiai. Skrydžiai
yra iš visu JAV miestų.
Iš Chicagos
Vietų skaičius ribotas.
Sausio 1 • kovo 20 $500
Jau paruošta
Kovo 21 - geg. 31 $663*
kelionių į Lietuvą ir
Birž. 1 - rūgs. 30 $778*
Pabaltijį brošiūra.

BUDRAIČIUI

Profilaktoriumas „Ravenswood"
Plačiai žinoma Čikagoje įvairiu medicinos sričių „Ravenswood"
ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo
amžiaus žmones i profilaktoriumą. „Ravensvvood".
•
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės
išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo.
•
Sveikatingumo judėjimo-žaidimų, muzikinė terapija.
Pratimai, kurie padeda atstatyti atmintį ir dėmesį.
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose.
•
Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos į Čikagą;
lietuvišku filmu peržiūra; konsultacijos ir paskaitos
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo
dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs.
Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. 3v.p.p.
jus nuveš ir parveš patogūs autobusai.
Registrafip t p U ^ n - 773-761-Osffl
Visi, kas turi m Medkare" ar Jvfedkaid"
dalyvauja programoje nemokamai!

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas
4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-838-1050

MAISTO
SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą.
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

**T&
AMTA

N 0ROAl>INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
PAVASARIO
KAINOS
Ten ir atgal

Belmont/Laramie

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020
OUT O F STATE

l-(800)-342-5315

Bclmont/Central

5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSIdc

3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth

4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$541
$581
$601
$478

| vien* puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

m*

5618W.7?St/Biarbax*,IL
gamina ir gražiai papuošia
tortus pagal užsakymu*.
čia taip pat nusipirksite
bandelių su lašinukais bei kt.
kepiniu. TeL 700-229-2800.
pirbame nuo antrad. iki M M *

I E 8 K O DARBO
llil — * — — • *

Imiiili liiln

leidimą, ietko darto. Gal protinta
ligoniu*, seneliui, padėta namu. motoje
ir gyventi kartu. Mok* vairuoti auto.
Darbą gali pradėti kovo 1 d.
TaL*b-t47-r-

Moterto vakarai* ir
savaitgaliai* ieško darbo.
Vylė teL 773-434-6164

$403
$423

HELP W A N T 1 D

$429
$403

B». 77*5164100
Fax.77*S«V3M7

Pagar 773-39MN7

RE/MAX
REALTORS
(773)586 8069
(706)425-7161
RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Oreliai Ir aąžiningaa patarnavimai
• MLS kompiuterių* FAX pagalba
• Nuosavybių jkainavimas veltui
• Perkama ir parduodame namus
• Apartnantus ir iema
• Pensininkams nuolaida

OskUea,
ASTAT.MKUNAS
REALTOR*

0LŠtttC0,IIC.
IIIIStitiStrMt

Bus. (704) 423-9111
(701)233-3374
(312)707-6120
Namų (700)423-0443

Mate**
pataata-

J K S CONSTRUCnON
„Sningle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 706-999-2658

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo
draudimą.
S. Benetis tel. 630-241-1912
KRAUSTOTČS 1 FLORIDĄ?
Juozas Stanaitis INVESTMENT
PROPERTIES siūto pagalbą
perkant namus, žemes ir verslą
TeL/Fax: 1-609-330-5478

Gediminas Pranckevlčlus
Greitai ir sąžiningai
užpildo pajamų mokesčius
(income tax)
Reikalui esant,
atvyksta i namus.

TeL 708-656-2550
arba 708-656-1293

Em* Omou m lnj**ndtn*r Oimml traOtmtfC

MARMSTONKAS
KMKOKRfALTOaS

7tn s. laiaM td.

Rutora
ftfjfcg

lm.70US7.7lOO
hs. 708.969.3732

43*5 &.ArdMf Ave.

DANUTĖ MA YER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer Ji professtonaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltu.

MISCELLANEOUS
CONfltUCnON 00.

RE/MAJC
HOME CENTER

(773) 7 3 5 - 6 0 0 0

iL

VIDAS
POŠKUS

l_ BB^kBOffetaaafd,

ltteu.sf^Bf4

Gail. seserų padėjėjoms kom-

• Profesionalus ir greitas
patarnavimas

darbininkėms. Galima gyventi

' Informacija paskolų,
investicijų klausimais

TeL: 773-767-1929
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2 3 4 6 W 69th Street
Tai.:
773-776-1466
AUTOMOBILIO, NAMU SVEIKATOS,
M GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Fr*r* Zapotts ir Ott Mgr Aukae
S. Kana kaba lietuviškai
FRANKZAPOUS
32flSifeWMtKthStnMt
Tai. (708) 484-9854
(312) M1-6SB4

SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių (Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčių formų
u2pik1ymą Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:
P R A N A S Q. MEILE, C P A
4931 W. 95th St.,
OskLawn.lL
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet Centre, Lemont

Tel.: rastine 709-424-4425
namai 709636-5347

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

ir namų

ruošos

išvykti. Kreiptis:

MISCELLANEOUS

ALLCARE
Employment Agency

Tel. 312-734-7900
ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagoa miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-4331

. piejm uuii|ni»n
i grynais arba
issimokėjimui.

TcL (815) 726-6919 diena
TeL (815) 729-3846 vakare
Kviesti Darbi
FOR RENT
Arti 66 St ir Kedzie Ave. pneJ
Marquette parką išnuomojamas
v-yresnio amžiaus imonėms gražus,
modemus butas nauįasniame name.
Yra šaldytuvas, virykla, skalbimo-

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRfTERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 8. Pulaeki Rd.
Tel. (773) 561-4111

džiovinimo masinos, vieta automobiliui
pastatyti.
lmtoa.butato7aKedzie
apyl. $366 į man. • „eeeumy".
Tai. 77».77$-14$1.
Apartment for icnt
2 rms., 2nd fl. furnished or unfurnlshed; 6816 S. VVestern Ave.
$275 a mo. • security.

Haw«i — nuotUbi aaU. Jei ruosutės
joje lankytis, siūlome apeistoti „Hale
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir
pusryčiai. Dėl informacijos skam
binkite: TeL 1-8M-32S-8169
"VĖTIŲ AINIAI" 5 metai kaip
pristato Jusu giminėms tik
aukičiausios kokybės rūkytos
mėsos produktus: 14A14k|.$98; 12A-l2kg.$8S; 10A10kg.$7O. Užsakyti iiuos
siuntinius skambinkite:
630-257-2034 arto* rašykite

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.;
ieitd, S v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uidaryta. Antrad. ir tre&l. su
sikalbėsite lietuviškai.

panijonems

kartu arba atvykti ( darbą ir

ftwww4aaf4**

*^^siaawsea^eoi4J vaae7*^ijv*

SEEEDCARSfrom$175.
Porsches, CadiUacs, Chevys, BMVV's,
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your
Area. Toli Free l-«00-218-9O00 Ext
A-2415 for eurrent listings.
SIŪLOME DARBUS!

attekami cemento, ..pturnbing" bei
Uti namų remonto darbai.

GOVTFORECLOSEDhomea
from pennies on $1. Delinquent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli Free
1-300-218-9000 Ext. H-2415
for eurrent listings.

'Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

Dengiami stogai, kalamas „siding",

Reikalingi JAV patirtį tusu įrankiais ir automobiliu.
Kreiptis:t«

*

omt-Ckero

INCOMETAX

'CindereUa

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

Patą mauįa įvairių nuosavybių

pirkime bei pardavimu, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite

*Pemakvo»iinas Londone

AMERICAJV^^LZ7-

BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate

Pinigai pervedami doĮ/priais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.

SKRYDŽIAI I VILNIŲ

$500
$700
$748
$939

•C02 S. PulasU I d .
CMcafoJl «©•29

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu i namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

Vytis Travel

1997

GREIT
PARDUODA

KAVINĖ
BUCE

REAL ESTATE

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS

DS Eagtaeertng, 12421 Archer
Ave., Lemont, IL 60439

CaU 773-476-3245
Prie 66 SL ir Kedzie Ave.
HBuomoĮamaj y i n T samti
butas su šiluma; $350 i mėn.
ir 5301 STahnan Ave.
išnuomojamas 6 kamb. butas
su šiluma, $500 i mėn.
TeL 708-767-1223

Hrruomojamaa 2 mkg. botam,
2835 VV. 71 St. $400 į mėn. su
Šiluma. Teirautis vakaran:
706-922-0403

TELEPHONE CALLS
TO LITHUANIA:
$0.62 PER/MIN
ANY OAY, ANY TIME, NO NEED TO SVVITCH YOUR
CURRENT TELEPHONE COMPANY, GREAT RATE9 TO
0THER COUNTRIES (RUSSIA $0.6$, GERMANY $0.31,
POLAND $0.51, UKRAINE $0.65, AND OTHERS)
For Information CmU AOF mtmmmthnal AT

(617)489-5952

JAV LB Krašto Valdyboa
Socialinių RafcaJų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, IHinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 '

UŽ DOVANA KALĖJIMAS

ŠALČIAI, ŠILUMA IR PINIGAI

pripiltų tam tikrų medžia
ginių uždengimų "craft" krau
tuvėse už keletą dolerių.
4. Neužbaigti rūsiai irgi
būna šalto oro, skersvėjų šal
tiniai. Paprastai skerevėjas
jaučiamas pro rūsio langus ir
išlaukines rūsio duris. Rūsių
langai, kurie neturi žieminių
langų yra suskilę, ar skylėti,
labiausiai praleidžia šaltį.
Dažnai rūsio durys neturi kitų

Šiaurės Amerikoje' neseniai Gražiausias estetiškai yra,
praėjo šalčio banga. Namų naudojant permatomą „caulk"
šildymo krosnys dirbo be sus kuriuo galima pripildyti ply
tojimo, o, gavus šildymo są šius lango rėme, viduje ir kur
skaitą, ne tik „šiurpas krėtė", stiklas įeina į rėmą.
bet ir „plaukai pasistojo". Nors Jei turite dvigubus langus
pirmoji žiemos pusė jau be (double-hung), jus irgi galite
veik praėjo, dar yra laiko im uždėti „duct tapė" ant plyšių,
tis priemonių sumažinti liku kur abi lango dalys nesueina
viduryje.
Pavasarį
siai daliai šildymo išlaidas. Ką lango
namo savininkas .išleis namo uždėkite "window sweeps" ant — antrų durų ir yra pagrin
šildymo
sutaupymui,
ne langų rėmų. Ne taip gražiai dinė šalčiui praeiti vieta. Grei
reiškia, kad tai bus astrono atrodančios butų langų nuo tas sutvarkymas rūsio langų
minės sumos, kurios atsi šalčio apsaugos priemonės yra tas pats, kaip ir kambarių
mokėtų tik po keliolikos metų. (window sealing kits), kurias plastika. Jei jums nereikia
Šildymo priemonių ekspertai galite nusipirkti už kelis do dienos šviesos ir nesvarbu
sako, kad keletas dolerių ir lerius geležies ar namų patai grožis rūsyje, tai galite uždėti
kelios valandų darbo gali su symo krautuvėse. Jas sudaro gerai išpjautą kartono gabalą
mažinti šildymo išlaidas 10% didelis permatomos plastikos ir pritvirtinti jį lipniom juos
iki 20%. Jie duoda keletą pa gabalas, lipni juostelė (tapė) tom (duct tapė).
V- klijai, kuriais galite plas
Rūsio durys, jei jų žiemą netarimų, kaip tai padaryti:
1. Antrieji langai (storm tiką pritvirtinti prie lango. naudojat, gali irgi būti užkli
windows). Patikrinkite kiek Nora ir negražios šios prie juotos lipniom juostom. Patik
vieną langą, kad antrieji lan monės, bet jos žymiai su rinkite išlaukinių rūsių durų
gai būtų gerai įdėti. Jei ne, mažins besiskverbiantį pro rėmą. Jei jaučiate praeinantį
padarykite tai dabar, ypač jei langus šaltį- Plastika ypač šaltį, tai tas vietas užklijuo
turite 3-jų dalių antrųjų lan tinka langams, kurie uždengti kite specialiai tam tikslui
skirta medžiaga, kuri par
gų ir sietinių rėmų kombina užuolaidomis.
ciją, kas įgalina jus pa
3. Išlaukinių durų apa duodama purškiančiose dė
prasčiausiai pastumti žemu čia. Tai kitas svarbus plyšys, žutėse. Atėjus pavasariui, su
tinį antrą langą žemyn ar pro kurį veržiasi šaltas oras taisykite rūsio langus ir du
aukštyn į savo vietą. Patik ir šaldo kambarius. Nieko ne ris, įsigykite rūsiui žieminius
rinkite, kad žiemienis langas kainuoja padėti prie durų — antruosius langus. Geriau
botų aklinai uždarytas. Jei jo apačios kilimėlį ar susuktą si langai yra, jei turite pinigų,
stiklas dreba, kai vėjas pučia, rankšluostį, kuris sulaikys kurie taupo šilumą, arba lan
žieminis langas neatlieka šalto oro skverbimąsi į vidų. gai iš stiklo blokų. Jeigu iš
savo paskirties, šaltas oras Galima nusipirkti ir smėlio rūsio yra durys į lauką, labai
pereina pro jį, sukelia skers /
vėjį, kambariai dėl to vėsesni
ir jos sukate termostatą
aukštyn. Greitas pataisymas:
panaudokite lipnią juostą
saugiai tiktai su
„duct tapė", kad pritvirtin
tumėte atsilaisvinusią žiemi
nio lango dalį. Panaudokite
IMPORT-EXPORT, I N C
„duct tapė" užklijuoti plyšiams
tarp lango ir jo rėmo, arba
* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
įskilimams bei skylėms stikle.
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Nors tai ir neatrodys gražiai,
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
bet sutaupys šilumą, kol ateis
pavasaris ir galėsite langus
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
tinkamai sutaisyti, plyšius
* Lemonko ir Marąuette parko apylinkėse
užtaisyti.
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
2. Vidaus langai. Jei netu
* Padedame įsigyti aatoaaobiliM varžytinėse;
rite žieminių langų arba
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
žieminiai langai praleidžia
šaltį, yra būdų tai sutvarkyti.
komercines siuntas bei baldus;

yra parašytas taip ne
Praeitais metais Amerikos
prezidentas, Kongresas ir įvai aiškiai, kad sunku pasakyti,
rūs politiniai kandidatai daug kaip gali būti. Advokatai tvir
kalbėjo, ir dar šiandieną kalba tina, kad Medicare įstatymai
bei planuoja įvairius pertvarky yra tokie komplikuoti (jie buvo
mus JSoc. Sec." ir Medicare-Me- komplikuoti visą laiką), kad jūs
dicade sistemoje. Norima su lengvai galite padaryti klaidą,
stabdyti išnaudojimus, per di visai nenorėdami. Praeityje vie
delį pinigų leidimą ir palaikyti nintelė bausmė už padarytą
šią sistemą — šį draudimą vei klaidą buvo finansinė: jums
kiantį dar ilgus metus. Buvo būdavo atmesti Medicaide pra
daug kalbėta, diskutuota, siū šymai tam tikram nustatytam
lyta, o kai kuriuose įstatymuose laikui. Dabar žmogus gali pa
daryta įvairių pakeitimų. Tarp kliūti į kalėjimą. Kad geriau
visų tų įvairių triukšmingų siū 8uprstumėte, kame reikalas,
lymų ir diskusįjų, ramiai, be šiek tiek paaiškinimų iš praei
triukšmo ir diskusijų, pereitais ties.
metais buvo priimtas vienas
Prieš keletą metų atsirado
įstatymas, kuris gali padaryti nauja teisės šaka, kad tvarky
tam tikrą jūsų palikimo tvar tų, kaip tada atrodė, vis di
kymą kriminaliniu veiksmu. dėjančią vyresnio amžiaus žmo
Šis įstatymas, tai dalis Kassen- nių problemą: turto praradimą
baum-Kennedy draudimo refor dėl sveikatos apdraudų. Kai vy
mos, kuris sako, kad turto per resnio amžiaus žmonių tktiiAiTU
davimas ar paaukojimas gali pradėjo didėti (pagal cenzo sta
būti kriminalinis nusikaltimas tistiką, 86 ar daugiau metų
asmeniui, jei jis trejų metų gyventojų dalis gausėja greilaikotarpyje prašys Medicade čiausiai), pradėjo didėti ir vyres
paramos. Sis įstatymas, kuris nio amžiaas žmonių skaičius
prieš priimant nebuvo disku įvairiuose slaugos namuose. Ka
tuotas jokiame susirinkime, gali dangi slaugos namų metinė
senelių namų (nursing home) priežiūra kainuoja nuo 35,000
gyventojus padaryti krimi iki 70,000 dol, vis didesnis vy
naliniais nusikaltėliais. Šis resniųjų skaičius išnaudojo savo
įstatymas įsigaliojo nuo šių me visas gyvenimo santaupas labai
tų sausio 1 dienos. Taip, kaip tas trumpu laiku. Ypač sunku buvo
įstatymas buvo parašytas, yra vedusiems, kai vienai pusei
galimybė, kad asmenys gali reikia slaugos namų, o kita pusė
patekti į bėdą pačiu blogiausiu yra sveika ir gyvena namie.
laiku dėl neaiškių taisyklių, kai Pagal federalinius Medicaid
jie yra ligony s ir nebegali patys įstatymus, vyras ar žmona ga
lėjo gauti Medicaid tik tada, kai
savimi pasirūpinti.
„Močiutė gali patekti į kalė vedusieji išleido beveik visas
jimą", buvo to įstatymo drama santaupas, pasilikdami sau tik
tiškas jvertinimas, išreikštas truputi, o tai reiškė, kad gyvas
The Institute ofCertified Finan išlikęs vyras ar žmona pasidarė
cial Planners. Advokatai mano, vargšas. Vadinamieji vyresnių
kad žmonės nebus baudžiami jų teisių advokatai atėjo į pa
kalėjimu jau vien dėl to, kad galbą, padėdami taip planuoti
kalėjimai yra perpildyti ir nėra palikimą, kai dirbtiniu būdu
jokio tikslo į juos siųsti ligotus buvo nuturtinami vyresnieji,
ir susimaišiusius žmones, kurie leidžiant naudotis savo pinigais,
gal ir sulaužė įstatymą. Bet ad bet oficialiai turintiems teise į
vokatai taip pat pastebi, kad šis Medicaid. Tos advokatų naudo
įstatymas buvo šalto vandens jamos priemonės visada buvo
kibiras ant palikimų planavimo kontroversinės, net vadinamos
valdžios apgavimu, bet daug vy
įstaigų.
resniųjų laikė tai išgelbėjimu
Advokatai, kurie dirba su vy- nuo elgetystės. 1993 metais val
resniaisis, sako, kad šiuo metu džia susidomėjo šia problema.
nieko negalima pasakyti, kas Buvo padaryta pagrindinė refor
bus toliau. Vadinamasis Medi- ma, Medicaid taisyklės buvo pa
caid planavimas beveik visai keistos, leidžiant gyviems iš
sustojo, tad niekada negalite likusiems vyrui ar žmonai, ar
žinoti, ar tai, ką jūs planuojate, invalidams vaikams pasilaikyti
yra legalus veiksmas. Yra ban daugiau turto. Civilinės baus
doma atšaukti šį įstatymą. Bet mės buvo taikomos tik tiems,
dabar advokatai ir fin«n«ini«i kurie savo turtą atiduodavo
planuotojai stengiasi kaip nors kitiems, prieš prašydami Medi
įspėti savo klientus, kad nekal caid paramos. Taisyklės sakė,
tai atrodantis palikimų plana jei, prieš eidami į slaugos na
vimas, jų tarpe neapmokestina mus, jus pervedėte grynais, ar
mos dovanos jūsų vaikams ar akcįjas, ar nekilnojamą nuosa
vaikaičiams, gali jus padaryti vybe, asmeniui, kuris nesikva„kriminalistais".
lifikuoja, ty., kitam negu žmo
Visas šis triukšmas sukasi nai/vyrui ar invalidui vaikui,
apie keletą paragrafų „Health jūs negautumėte Medicaid mo
Insurance Portability and Ac- kėjimų tam laikotarpiui, kuris
countability Act", kuris buvo atitinka mėnesių skaičiui, ui
priimtas 1996 metais rugpjūčio kurį jūsų dovana kitiems būtų
mėn. Tie paragrafai pakeičia galėjusi mokėti ui jūsų buvimą
federalinius Medicare įstaty slaugos namuose. įstatymas sa
mus, skirdami kriminalines ko, kad Medicaid pareigūnai
bausmes tiems, kurie perleidžia gali peržiūrėti trejus metus ii
savo turtą kam nors, o vėliau praeities, kad nuspręstų, ar
prašo pagalbos iš federalinės jums negali būti taikomos Me
sveikatos apdraudos, teikiamos dicaid bausmės. Teoriškai,
vargšams ir žinomos Medicaid mažų mažiausia, jūsų mokesčių
vardu. Teoriškai įstatymas tvarkytojas galėjo patarti mokė
nepakeičia to, kas yra leidžia ti už jūsų vaikaičių taeimokslima. Bet jis nurodo, kad tie, ku nimą 1995 metais, kai jūs buvo
rie pažeidžia Medicare taisyk te sveikas ir turėjote pinigų. Bet
les, gali būti baudžiami kaip nu 1997 metais jūs susirgote, turi
sikaltėliai iki vienų metų kalė te dideles išlaidas ir staiga jums
jimu ir 10,000 dol. bausme, reikia ilgalaikės priežiūros slau
įstatymas įsigaliojo nuo sausio gos namuose. Jei Medicaid nu
1-os ir dviem atvejais taikomos spręstų, kad jūsų dovana vai
bausmės: turto pervedimas ir kaičiams buvo neleistinas jūsų
prašymas Medicaid pagalbos. turto pervedimas, galite tapti
Ar galėtų būti taikomos jums įstatymų laužytoju. Medicaid
kriminalinės bausmės, jei jūs įstatymų žinovai sako, kad
parvedėte turtą praeityje, bet problemą sudaro komplikuoti ir
prašote Medicaid 1997 metais ar techniški Medicaid įstatymai.
vėliau? Galimas dalykas, sako Dainai jūs tikrai nežinoto, ar
specialistai advokatai: įstaty-
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gerai būtų įdėti antrąsias du
ris. Nepamirškite sutvarkyti
ir tų durų apačios, kurios
veda iš rūsio į kambarius.
Geriausias investavimas yra
„door 8Weep", kurį galima
prie durų pritvirtinti už kelius
dolerius. Padarykite ta patį su
durimis, kurios veda j prie
namo prijungtą nešildomą
garažą.

5. Sieninės drabužinės
kurios yra prie išorinių sienų.
Tai paprastai neapšildomos
vietos. Jei jos naudojamos,
kaip sandėliai ir jums nesvar
bu šalti rūbai, uždarykite du
ris ir uždėkite ant durų „door
sv/eeps", kad šaltis pro jas ne
atverstų į kambarius.
6.
šildymo
krosnies
vamzdžių plyšiai. Jei jūsų
namas yra šildomas pučiamu
šiltu oru, prarandate daug
šilumos, jei vamzdžiai, pro ku
riuos eina šiluma, turi plyšius,
ypač kampuose ar pasisu
kimuose. Patikrinkite, ar pro
juos kur nesiveržia šiltas oras.
Tada tas vietas užklijuokite
specialiais klijais ar „duct
tapė".

GAIDAS -

Directors of Eudcikis Tuneraf Home (EST 1908)

SERVICES AVAHABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4330 So. Calrfornia

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E .

* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
MfJSŲ ADRESĄ*
12301 New Av., Suite D
2719 West 71 Street,
Lnasat.IL 60439
Ckkags, IL 60629
Tek 630-243-16M
Tek 773-434-2121
Fsx 630-243-1678
Fsx 773-434-9024
Skambinkite nemokama tel.l-Stt-775-SEND
JOSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-325-3888, rTTTSBURGH 412-381-8859
Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 VV. 35 ST.
LEMONT12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345

VASARIS- GERIAUSIAS LAIKAS SIUNTINIAMS PER

BALTIA EXPRESS CO LTD.,

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

BALTIA EKPftESS CO LTD
8327 8. PULASKI RO
CHICAOO, IL 00*62

Patarnaujame

lietuviams

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

ir p a d i d i n t a

įj SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO,1424 S. 5 0 AVENUE
j
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT

laidojimo įstaiga

ALL PHONES

nuo 1916 tn.
Naujai pertvarkyta

J-aok &* <£on±

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

* Paruošiame iskvietisias ir vbos pratesimo
dokumentus;

BALTIA EXPRESS/ANDma RUNKA AMBER OROUP/BALTIA EXPftE8S
504 GUANO AVE.
40S THOMAS DRIVE
ORAMO RAPlOS. M 48601
BENSENVILIJL IL 80108
818^841728
.SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-8004a>ARNAI 1-800-772-7824
VELYKMUS SJUNTRaUS KOKIA paSTATYTI • » !

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS

ATLANTA

•GARANTUOTAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS PRIEŠ VELYKAS BE MUITO;
•AMERIKJETI5KI MAISTO SIUNTINIAI;
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI TIESIAI GAVĖJUI J NAMUS
PRI«TATYKITt aiUMTINIUS JUMI PATOOIU ADHESU-

Aldona Smulkitienė ir
Birutė Jasaitienė

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

P* ATLANTĄ

pervedimas bus pripažintas, ar
ne. Dabar, jei padarysiu ne tą
žingsnį, jūs ne tik gante prarasti
galimybe gauti Medicaid, bet
galite būti patraukti į teismą
dėl padaryto kriminalinio nusi
kaltimo. Gari norai čia nesvar
bu, įdomu, kaip šis įstatymas
bus įgyvendintas. Tuo pačiu jau
kyla balsai ir yra stengiamasi
įstatymą atšaukti persvarstyti,
pataisyti. Tikėkimės, kad taip
bus padaryta.
Naudotasi medžiaga ii „Chi
cago Tribūne", 1997.02.04.

7. Mažai naudojamos pa
talpos. Geriausias būdas su
taupyti šildymo išlaidas yrasumažinti šilumą tuose kam
bariuose, kurie retai naudoja
mi. Pvz., jei turite svečių kam
barį ar prausyklą,kuri yra re
tai naudojama, uždarykite
angas,- pro kurias eina šiltas
oras ir tuo būdu daugiau šilto
oro pateks į kitus kambarius.
8. Kai išvykstate iš namų
kelioms dienoms ar ilgiau.
nustatykite termostatą ties
55 laipsnių F. ar mažiau. Jei
gu turite užprogramuojamą
termostatą, nustatykite jį
taip, kad jis užšildytų kam
barius vieną valandą ar dvi.
prieš jums sugrįžtant namo.
Jeigu išvykstate ilgesniam
laikui, sumažinkite šildymo
temperatūrą ir vandens šil
dymo tanke. Kaip matote,
maži dalykai, kurie daug ne
kainuoja gali jums sutaupyti
nemažai dolerių. Tik reikia
truputėlį padirbėti.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" 1997.01.31.

1-708-652-5245

FUNERAL HOME &CREMATION CENTER

JimirRonLack

GAIDAS-PALOS

DtTtktomn

FUNERAL H O M E

708-430-5700
9236S.RobertsRo«a«HickoryHiIlt,

"Chicagoland's Rnest Funeral Service'

PALOS HILLS
11028 S. Soutlnvcst Hwy.

Mūsų laidojimo įstaiga patarnauja
jums visuose Čikagos priemiesčiuose.

(OTMER LOCATIONS AVAILABLE)

MAROJJETTE PARK LOCATION - 8541 S. KEDZIE

1-708-974-4410

\k
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

R I E D A KNYGOS LIETUVON
Ne taip seniai užsienio lietu
vių dienraščio „Draugo" vyr.
redaktorės Danutės Bindokienės, administratoriaus Igno
Budrio bei „Transpak" firmos
vadovo Romano Pukščio inicia
tyva, buvo paskelbtas vajus
„Spauda Lietuvai". Iš įvai
riausių Lietuvos bibliotekų
gavome daugybe laiškų. Kai
kurie jau spausdinti „Draugo"
laiškų skyriuje.
Amerikos lietuvių, o ypač
Čikagos, visuomenė taip pat la
bai noriai atsiliepė į šį vajų. I
„ D r a u g ą " pradėjo plaukti
gausesnės ir kuklesnės aukos.
„Draugo" ir „Transpak" dar
buotojų bei aukotojų dėka, į
Lietuvą jau iškeliavo nemaža
pirmoji knygų siunta.

Lietuvos bibliotekose.
Labai daug knygų vajui
,,Spauda Lietuvai" skiria
„Draugo" spaustuvė, tačiau
joms išsiųsti reikalingos lėšos.
Kol kas už suaukotus pinigus
galėjome išsiųsti tik žmonių
padovanotas knygas bei žurna
lus. Daug vertingų knygų laukia
galimybės iškeliauti į Lietuvą,
tad, dėkodami tiems, kurie jau
prisidėjo prie šio vajaus,
tikimės, kad taip entuziastingai
prasidėjusi Lietuvos bibliotekų
turtinimo veikla išeivijoje išleis
tomis knygomis, dėl lėšų stokos
nenutrūks.

Dėkojame aukojusiems kny
gas ir pinigus: Mikšys Paul A.
Juno Beach, FL, Pargauskas
Juozas, Toronto Ont, Canada,
Geležius Maria, St. PetersKai kurie aukotojai ėmėsi burg, FL, Pakštas Emilija,
savo iniciatyvos ir, knygas Chicago, IL, Škėma Stasys, To
supakavę, tiesiog per „Trans ronto, ON, Canada, Valiu
pak" firmą išsiuntė į savo kevičienė Marija, Sun City,
gimtųjų m i e s t ų , miestelių, CA, Valiuškis A., Barrington,
kaimų bibliotekas. Kiti savo pa RI, Kiaupaitė-Vodopalienė
aukotas knygas bei pinigus Lidija, Oak Park, IL, Penpatikėjo „Draugui". Ypatingą č y l a k ė Danutė, Chicago, IL,
padėką norime pareikšti Stasei Vaičiūnienė Laima, Chicago,
Mikelevičienei, Hometown, EL, IL, Janutienė Danutė, Beruž Jurbarko Švč. Trejybės keley, CA, Tiškus Agota, Le
Bažnyčios klebonui dekanui mont, IL, Račiūnas Kazys, BeKazimierui Gražuliui paauko verly Shores, IN, Matonis
tus Lietuvių enciklopedijos ir Regina, Burbank, IL, SkaisgiLietuvos Katalikų Bažnyčios rys Casinur, Beverly Shores,
kronikos rinkinius bei kitas t IN, Kenter Gražina, Danbury,
k n y g a s . B r o n i a u s Kviklio CT, Daugirdas Ona, Hinsdale,
„Mūsų Lietuva" ir Juozo Kapo IL, Kartanas Ona, Omaha,
čiaus „Lietuvių enciklopedija" NE, Jasaitienė Elena, St.
yra labai pageidaujami leidiniai Petersburg, FL.
P L J a u n i m o sąjungos Čika
g o s s k y r i u s r a g i n a jaunimą,
dalyvaujantį lietuvių jaunimo
veikloje, atstovauti mūsų vie
tovei P U Kongrese, š.m. liepos
17-27 d. vyksiančiame rytinia
me JAV pakraštyje. Paremsime
juos finansiškai. Atstovai gali
būti asmenys nuo 18 iki 35 m.
amžiaus. Informacijai kreiptis
- Nida Bichnevičiūtė, tel. 630852-0460.

Vasario 16-tosios minėji
m o iškilmės, šį sekmadienį,
vasario 16 d., ALTo rengiamos
Maria aukštesniosios mokyk
los salėje (California ir Marąuette Rd. kampas), pradeda
mos 2 vai. p.p. Šiuomi
patiksliname ketvirtadienio,
vasario 13 d. laidoje, iš
spausdintos „Grandies" an
samblio šokėjų nuotraukos
paraše pasitaikiusią klaidą.
Visi kviečiami į minėjimą. ^Nesivėluokite, nes išilmės bus
pradedamos punktualiai, ly
giai 2 vai. p.p.

D i e n o s i š v y k a , kovo 21 d.,
penktadienį, ruošia Vyresniųjų
lietuvių centras. Vyksime į
U.I.C. Pavillion — Čikagoje
pamatyti dailiojo čiuožimo
Vytautas Kamantas, PLB
įdomią programą. Išvyksime fondo pirmininkas, kalbės LB
autobusu nuo „Seklyčios" 9:15 Lemonto apylinkės valdybos
vai. ryte, sugrįšime apie 2 vai. rengiamame Vasario 16-sios mi
popiet. Sugrįžus „Seklyčion", nėjime šį sekmadienį, vasario
pietausime (su papiginimo 16 d., vyksiančiame PLC, Lekuponu). Norintieji vykti su monte. Pradžia 12 vai.
grupe, prašomi registruotis
asmeniškai ar telefonu — 773Illinois Lietuvių respub
476-2655.
l i k o n ų lygos metinis susirin
kimas šaukiamas vasario 23
Tradicinės s k a u t ą ir skau
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p.,
č i ų Kaziuko m u g ė s atidary
Pasaulio lietuvių centro, Lemą Šįmet praves „Nerijos" jurų
monte (14911 127th Str.) Bočių
skaučių tuntas. Kaziuko mugė
menėje. Valdybos nariai pa
Jaunimo centre rengiama sek
darys pranešimus, bus renka
madienį, kovo 2 d. Oficialus
ma nauja valdyba ir pasitaria
atidarymas — 11:15 vai. ryto.
ma dėl ateities veiklos. Po
Visi — maži ir dideli, jauni ir
susirinkimo—pabendravimas.
garbaus amžiaus sulaukusieji,
kviečiami atsilankyti, pasižmo
IX P a s a u l i o L i e t u v i ų
nėti, su seniai bematytais pažįs J a u n i m o kongresas š.m. lie
tamais susitikti, su jais pabend pos 17-27 d. vyks JAV ryti
rauti vaišinantis kavinėse ar niame pakraštyje. Atstovais ir
valgykloje, įsigyti skautiško na- dalyviais kviečiamas lietu
gingumo sukurtų rankdarbių, viškoje veikloje dalyvaująs jau
išbandyti laimę laimėjimuose. nimas 18-36 metų amžiaus. In
Savo atsilankymu paremsite formacijai kreiptis: PLJK, P.O.
lietuviškojo jaunimo auklėjimo Box 283, Manhaseet, NY 11030.
organizaciją. Visi laukiami
Tel. 51^358-6103.

z NAMAMS PIRKTI" P AJ
SKOLOS duodamos mažais mė-'
nosiniais įmokėjimais ir prieil
^ " ~ T = ^ ^ ^ ^ ™ " namais nuošimčiais. Kreipkitės
z „Saotatė", Lietuvos vaikų I į Mutual Padarai S a v i n g s ,
globos būrelis, dėkoja u i aukas! 8118 Weat Cermak R o a d . TeL
padėti našlaičiams, invalidams r(8U) 847-7747.
vaikams ir daugiavaikėms iei- L
(sk)
moms Lietuvoje: Lemont Naz J u o s e * B a c e v i č i u s padetional Bank and Trust per John da įsigyti v a i r a v i m o t e i s e s
Benk $86, Allstate Insurance TeL 1.706408-7334,
(sk)
per Mark Havlik $86, Sigita ir
z Prieš u ž s i s a k y d a m i pa
Gediminas Damaaiai $100,
Lack and Sons Funersl Direc- minklą, aplankykite St. Casimir Memorialą, 8814 W. l l l t h
Aldona Riškutė $140 tęsia ber SL Turime dideli pasirinkimą:
niuko metme paramą, G. Callan matysite granito spalvą, dydi h*
$80 t a . Jflseph Telkaisdro atm. Lt. Gaminame paminklus mūsų
Dalia Jodvralis $36, WMX dirbtuvėje pagal jūsų pageidaTechnologiss per Ramoną Povi- vimą, brėžinius. Prieš pastatant
laityte $100. Labai ačiū! paminklą, galėsite apžiūrėti ir
„Saulutė", 418 Weidner Rd-, įsitikinti, kad jis padarytas,
Buffak> Grove, IL 80088, teL kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
(847)637-7948, T A Z I D #36> Lilija ir V i l i m a s N e l s o n a i .
8008888.
(«k) TeL 3 1 3 4 3 3 4 3 3 6 .

Skelbimai

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629

z Vasario 5 d. „Draugo"
laidoja, šeimos padėkoje a.a.
TEL: 312-585-9500
Bronei Ū s a i t e i P a k š t i e n e i
mirus, įvyko klaida viename
paragrafe, kurį čia pataisome:
ŽIEMOS DOVANOS DRAUGO
„Dėkojame šeimos ilgametei
draugai
sol. Genovaitei Mažei
FONDE
kienei u i ypatingai grasų gie
dojimą gedulingu iv. Mišių
Žiemos vėjo nešiojamos snai
S u 200 dolerių:
metu, atsisakius honoraro. Ačiū
gės, nors ir be žiemos vajaus,
Aleksas ir Elena Karaliūnai, laidotuvių dir. D. A. Petkui, Sr.
atnešė ir keletą naujų įnašų į Lemont, IL.
u i toli gyvenančios Genovaitės
Draugo fondą. Labai džiugu,
a t v e i i m ą i bažnyčią". U i
kad „Draugo" skaitytojai prisi
S u 100 dolerių:
klaidas atsiprašome.
mena Draugo fondą gimtadie
Jonas ir Jozefina Žebrauskai,
nių bei malonių sukaktuvių pro
z TRANSPAK
praneJa;
garbės
nariai, iš viso 1,400 dol.
ga ir taip pat liūdnose valan
„Vienas Lietuvos gyventojas
Chicago,
IL.
dose, atsisveikinant su arti
Gediminas ir Birutė Biskiai, per metus išgeria 20 litrų
maisiais, draugais, juos palydint
iš
viso 500 dol., Clarendon Hills, absoliutaus alkoholio arba 46
į amžinybę. Gėlės greit nuvys
W
litrus degtinės, todėl 'Baltų,
IL.
ta ir sušąla, likę ant kapo.
Kun. Antanas Bertašius, gar ainių' duomenimis Lietuvoje
Aukos Draugo fondui nuolatos
yra per 160 tūkstančio alko
žydi ir šviečia lietuvišku žodžiu b ė s narys, iš viso 1,100 dol.,
(sk)
x Jei šiemet grįžtate į
holiku".
Pinigai, siuntiniai i r
dienraščio „Draugo" pusla Paterson, N.J.
Lietuvą, siūlome apsigyventi
z DĖMESIO! V I D E O APA
Laima Vaičiūnienė, iš viso komercinės siuntos į Lietuva.
piuose.
Vilniuje. Dėl sąlygų kreiptis: RATŲ SAVININKAI! Norė
Maisto
siuntiniai.
T
R
A
N
S

500 dol., Chicago, IL.
teL 818-790-0411.
dami tikrai kokybiškai išversti
Žiema su šalčiais ir pusnynais
(ik)
Dr. Justinas Dėdinas, iš viso PAK, 4646 W. 8 3 S t , Chicago,
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jau verčiasi į antrąją pusę. 400 dol., Oakbrook Terrace, IL. IL 80888, teL 7776*88-1080.
z Dėmesio, pirmą kartą
jamos
PAL sistemos į amerikie(sk) umksiiHams namas! Galite
Pagal Kristijoną Donelaitį —
tiškąją
NTSC ir atvirkščiai,
z A a . Albinos Cepėnienėa, pasinaudoti privačiu fondu,
, jau saulelė vėl atkopdama bu
S u 50 dolerių:
kreipkitės
į INTERVIDEO.
mamos atminimą pagerbdami,
dina svietą". Netrukus atbildės
Melrose Parko Lietuvių klu duktė Ina ir Vytautas Užgiriai, kuris leidžia nusipirkti namą Mūsų adresas: TNTERVIDEO,
ir pavasaris. Su juo atskubės ir bas, per R. Rakauską, iš viso
įmokėjus t i k $1088. Dėl
Worcester MA, apsiėmė globo konsultacijos ir parduodamų 3633 8. Archer A v e „ Chicago,
Draugo fondo pavasario vajus, 550 dol.
IL 80808. TeL 312-927-9001.
ti dar vieną Lietuvos našlaite
kad po žiemos pertraukos vėl
Lucia Tarvydas, iŠ viso 150 atsiųsdami $160. Dėkojame! namų sąrašo kreiptis į Vidą •8av. Petras B e r n o t a s .
stipriau ir efektyviau parem dol., Edi na, Miss.
Poškų, Re/Maz Home Cent
0»k
„Lietuvos Našlaičių globos"
tume Draugo fondą, kopiantį į
ter,
teL 778-!
LKV „Ramovė" Chicagos sky komitetas, 1711W. 719L, Chi
(sk) z Dėmesio radijo klausyto
milijono dolerių kapitalą. Iki jo
rius, per V. Valkavicką, iš viso cago, IL 80629.
z
F
S
8
Čikagos
skyriaus
su jai! ŽEME L PRODUCTIONS
(sk)
kelias dar tolimas, tačiau, vi
250 dol.
eiga
įvyks
š.m.
vasario
88
d.
U praneša, kad W N D Z 750 AM
siems prisidėjus su naujais įna
z A-a. Adolfo Lietuvninko
Emilija Tutlys, iš viso 150
vaL p.p. PLC posėdžių kamba yra dvigubai stipresnė — dieni
šais, dar neatsiliepusiems
mirusio Chicagoje atminimą
dol., Arlington, WA.
ryje. Išgirsime įdomią inf. P. nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai
„Draugo" skaitytojams įstojus į
pagerbdamas, Stasys Petrulis,
Vaicekausko paakaitą. FSB sky gera žinia tiems lietuviams, gy
atsiuntė
$10
Lietuvos
Draugo fondą nariais, ta „šviesa
S u 25 doleriais:
riaus nariai kviečiami gausiai venantiems Illinois, Indiana,
našlaičiams. Reiškiame užuo
tunelio gale" greitai priartės.
Michigan ar Wisconsin vais
Izabelė Burkauskas, iš viso 75 jautą artimiesiems, o auko dalyvauti.
tuose,
kurie iki šiol turėjo sun
dol., Chicago, IL.
z JUOZAS BACEVIČIUS
tojams dėkojame! „Lietuvos
kumų
aiškiai girdėti 750 AM.
Aleksas
ir
Vena
Lauraičiai,
iš
Nauji įnašai fonde
Našlaičių globos" komitetas. patarnauja pajamų mokesčių
Kviečiame
įsijungti kasdien nuo
viso 125 dol., Palos Hts., IL.
(sk) (INCOME T A D užpildyme
pirmadienio iki sekmadienio
Ramunė Kubiliutė, a.a. dr. J.
Su 1000 dolerių:
1^708)408-7884.
z Sie gerieji Lietuvos vaikų
(sk) nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
Pranas Mačernis, a.a. žmonos Reinio atminimui, ir viso 250 globėjai globoja po du našlai
WNDZ. Informacinės radijo
Rožytės atminimui, garbės na dol., Evanston, IL.
x
Automobilio,
namų
ir
li
čius.
Pratęsdami
globą
sekan
laidos S T U D I J A R darbo
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
riai, Chicago, IL.
gos draudimas atvykusiems iš dienomis, šeštadieniais istorinė
tiems
metams,
jie
atsiuntė
po
Fondo iždininkas
8800: N e m i r a Š u m s k i e n ė , Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip VERSMĖ, bei sekmadieniais
Chicago IL 60629; Lietuvos tis pas A. Lauraitį, A. & L. In kultūrinis pramoginis VAIRAS
prieškario
vilniečiai
yra
suda
PAS VILNIEČIUS
Vyčiai
Maspeth Council 110, surance Agency, 9438 S. Ked- — tai tikrasis Lietuvos bei išeiŠiuo metu visas mūsų rę vilniečių klubą ir turi 80
per
Ann
Morilssiy, New York rie Ave., Evergreen Plu, IL vįjos veidrodis. L l t h u a n i a n
dėmesys yra nukreiptas į lie narių. Klubo pirmininku yra
NY;
dr.
Algimantas
Kelertas, 60806-2336. TeL 708-4333466. N e w s RadJo, P O B o z 1161,
dr.
St.
Trepšys.
Narių
amžius
tuviškų mokyklų padėtį Vil
Brookfleld,
IL.
Dėkojame
glo
—
tarp
80-90
metų.
Šelptinų
Jsk) Oak Park, IL 80304. R e d . teL
niaus krašte ir į senyvo
bėjams
u
i
jų
paramą!
„Lietu
yra
net
15.
Kai
kurių
mate
7084884)666.
amžiaus prieškario vilniečių
z Greit parduodu vienos b*
vos
Našlaičių
globos
komi
rialinė
padėtis
labai
sunki,
(sk)
materialinę būklę.
tetas,
(sk) dviejų šeimų namus Chicagoje
Vilniaus Krašto lietuvių tiesiog neturi pinigų nusipirk
z
Velykiniai
s
i
u
n
t
i
n
i
a
i
pa
ir apylinkėse. Skambinkite
sąjungos Čikagos skyrius pa ti maisto. V.KX.S-gos Čika
R£/MAXREALTORS,Rbnas s i e k s L i e t u v ą t i k r a i prieš
gal išgalę per „Vilnijos" drau gos skyrius, žinodamas jų
Stankus, teL (311) 6866868 ar Velykas, jei pristatysite juos į
z „A.a. Marijos Končienės,
giją Vilniuje jau keli metai re sunkią padėtį, parėmė pini
B a r a a E z p r e e s i k i v a s a r i o 18
ba
(708) 435-7161.
mia
lietuviškas
mokyklas gais, o prieš Kalėdas nusiuntė mūsų mylimos mamytės, vardu
d. Amerikietiški maisto siun
(sk)
Vilniaus krašte. Iš gavusių 4 standartinius maisto siun siunčiame aukas, kurios buvo
tiniai
tik $38. Pristatykite siunz Tik 63 centai į Lietuvą!
paramą gautos padėkos. Vie tinius per „Baltijos" firmą. Dr. dovanotos jos prisiminimui",
tinius
į Baitia Ezprame 8837 S.
na iš jų — tikrai jaudinanti, o St. Trepšys visą tą labdarą rašo Končių šeima, atsiuntusi Neįtikėtina, tačiau taip yra! P u l a s k i R d . , C h i c a g o , I L
tai Buivydiškių mokyklos, kur išdalino. Dabar rūpinamasi, $100 „Saulutei", Lietuvos Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 80863. D a u g i a u sužinosite
mokytojai ir mokiniai iš tos kaip paremti juos prieš Vely vaikų globos būreliui. „Sau įkainiai sumažėjo. Kada be neskambinę nemokamu tele
kuklios paramos kiekviena kas. Visi jie labai dėkingi, kad lutė" nuoširdžiai dėkoja už auką skambintumėt, dieną ar naktį, fonu: 8 0 0 - S P A R N A I arba
klasė skyrė po 100 litų moky jų nepamirštame, bet daugu ir reiškia užuojautą a.a. Mari savaitės metu, ar savaitgaliais, 800-773-7834.
mo vaizdinėms priemonėms ir ma yra ligoniai ir jau nevaldo jos Končienės giminėms ir arti kaina visad ta pati — tik 62 cen
(sk)
miesiems,
(sk) tai už minute. Atminkite, ne
metodinei literatūrai įsigyti. plunksnos.
reikia
persirašyti
iš
vienos
z Baltic M o n u m e n t e , Inc.,
V. Gasperienė
Be to, 1996 m. balandžio 1 d.
kompanijos į kitą. Jokių mėne 2621W. 71 Street, Chicago, IL.
mirus Čikagos skyr. pirminin
z Marijos Kapacinskienės sinių mokesčių. Jokių regist Tel. (313) 478-3883. Visų rūšių
kui a.a. mokytojui Petrui No
80-to
gimtadienio proga, jos racijos mokesčių. Jokių įsiparei paminklai, žemiausios kainos,
reikai, šeimai pageidaujant,
Atkreipkite dėmėsi i Pa keturi vaikai suaukojo $400, gojimų. Tarifas galioja tik esa
visos laidotuvių metu surink
geriausiomis sąlygomis.
s a u l i o Lietuviu Bendruo kuriuos jos vardu padovanojo miems ir būsimiems mūsų
tos aukos, buvo paskirtos Pa(sk)
m e n ė s adresus: PLB valdy „Saulutei", Lietuvos vaikų glo klientams. Informacija lietu
ringio mokykloms, Ignalinos
ba: 14911 127th Str., Lemont, bos būreliui padėti vargstan viškai pirmd., ketvd. vakarais z Gabu padėti legaliai gau
rajone, iš kur a.a. Petras No
IL 60439, tel. 630-257-8714, tiems vaikams Lietuvoje. „Sau nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, ti J 3 0 C . SECURITY" kortele,
reika yra kilęs.
fax 630-257-9010; PLB atsto lutė" sveikina Mariją Kapa- 708-3864)666. Ekonomiškiau vairavimo leidimą (driver's
V.K.L. S-gos centro valdy vybė Lietuvoje (Seimo tech
činskiene, dėkoja u i suką ir šias telefoninis ryšis su Lietuva ttcense) ir vizų pratesimą. Ed
bos pirmininko Broniaus Sa- niška organizatorė), Gedimino
linki Dievo palaimos, sveikatos ir pasauliu - tik per CYBER- Šumanas, teL 1-708-348-8341.
plio rūpesčiu, 1996 m. lapk pr. 53, 215 kamb., Vilnius,
ir daug saulėtų dienų.
LINK lietuvių atstovybe!
(sk)
ričio 17 d. Paringio bažnyčioje
Lietuva, tel. 61034-41, fax 22(«k)
ADVOKATAS
buvo aukotos šv. Mišios už 68-96; PLB seimo programosOKTANAS P. ČEPtMAS
a.a. Petrą ir visus mirusius komisija—11 Wincott Dr., Apt.
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
paringiškius, dalyvaujant jo 910, Etobicoke, Ont, M9R
(1II
M. i Šiaure nuo Balzekn muziejaus)
giminėms, „Vilnijos" atstovui
2R9, Canada, tel. 416-246Tel.: 773-582-4500
dr. St. Trepšiui ir "Vorutos" 9506. Besikreipiančius prašo
laikraščio redaktoriui J. Ver14325
S. M! Rd., Lockport, IL60441
me naudotis Šiais adresais.
cinkevieiui.
Tel. 70S-301-4S66
Pranešime apie PLB seimą
Valandos pagal susitarimą
(vasario 12 d.) PLB įstaigos
Prie „Vilnijos" d-jos buvę
Tėvynės Sąjungos atstovų rinkimams
Lemonte fakso numeris pas
Advokatas Jonas Gibattis
kelbtas klaidingai.
į Lietuvos savivaldybes

TĖVYNES SĄJUNGOS RĖMĖJŲ
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ)
Čikagos .Skyrius
1997 m. kovo mėn. 23 d. Lietuvoje
Aukoju:

VilniĮos' klubo susirinkime. Vilniuje I «•>! viduryje — pirmininkai! dr St TreSys
Nuotr Algimanto Žltiuno

z Dėmesio, lietuviai! Naujas
JAV imigrarijos vizų tikrinimas
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti.
Žmonės iš kitų valstijų gali
pasiųsti man duomenis paštu.
Ed S u m a n u , 5701 Linden,
L a G r a n g e , IL 40636, tel.
1-708-848-8281.

(sk)

Pavardė, Vardas

!
Adresas
i
|
Čekius rašyti: „Tėvynes Sąjunga" vardu ir siųsti:
! Mt Tadas Bukmrrckms, 3700 W. 82 St., Chicago, IL 60652
Gautas aukas reikia perduoti | Lietuvą iki 1997 m. kovo 1 d

Civilinis ir kriminalinės bylos
•247 S. Kedzie Avenue
Chicago, I L 60629
T e l . 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Sejtad 9v r iki 1 vai p.p

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4534 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo „ D r a u g o " )

TeL: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą,

