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Seimas žada nenusileisti
ginčuose dėl gen. prokuroro

Pasaulio
(Remiantis DPA. Reuter.

naujienos
BNS I.\TERFAX. ITAR-TASS.

BelaPAN žinių agentūrų pranešimais;
čiausiojo teismo pirmininkas ir
teisingumo ministras.
Roma. JAV Gynybos mini
P a s a u l i o B a n k a s ;r Tarp
Trečiadieni prezidentas Algir
stras VVUliam Cohen p e n k t a  tautinis Valiutos fondas (TVF)
das Brazauskas sustabdė šį įsta
dienį užsitikrino Italijos pa ketina suteikti Albanijai fi
tymą ir grąžino Seimui jj pakar
ramą ginče su Prancūzija dėl nansinę
pagalbą,
siekiant
totinai svarstyti. Nutarime jis
NATO pietinių pajėgų paval baigti žlugusių investicinių
teigė sutinkąs atsisakyti proku
dumo. Šiaurės Atlanto sąjun bendrovių sukeltą krizę, Ma
ratūros vadovo siūlymo teisės ir
gos Pietų regiono vadavietė dride pranešė Pasaulio Banko
atiduoti ją Aukščiausiojo teismo
Neapolyje, kur dislokuotas 6- prezidentas James VVolfenpirmininkui.
asis JAV laivynas, yra pavaldi sohn.
Tačiau Seimo statutas nesu
Amerikos admirolui. P r a n c ū 
teikia komitetams teisės teikti
V a r š u v a . Lenkijos parla
zija, prieš sugrįždama į NATO
parlamentui kandidatūras tų
mente
ketvirtadienį prasidėjo
karinį sparną po tris dešimt
pareigūnų, kuriuos skiria Sei
debatai
del to, a r paskelbti
mečius trukusios p e r t r a u k o s ,
mas, pažymi prezidentas.
slaptus dokumentus, kuriuose
reikalauja, kad šio regiono
surašyti buvusieji komunis
A. Kubilius mano, kad nesi
NATO pajėgoms vadovautų
tinės slaptosios policijos agen
skiria esminė prezidento ir Sei
prancūzas ar bent jau europie
tai
ir kolaborantai. Naujai pa
mo nuostata — Generalinį pro
tis.
ruošto įstatymo, kuris leistų
kurorą turi skirti Seimas. „O
M a s k v a . Rusijos preziden visuomenei susipažinti su šių
Nuotr.: 1990 m. kovo 11-oji. Pasirašytas Lietuvos Ne p dausomos Valstybės Atstatymo aktas. Tuometinės
kas teikia kandidatūras ir kaip
kol kas įslaptintų dokumentų
jas teikia — tai nėra pats svar Aukščiausiosios Tarybos nanai a š kaires; Kazimieras V lieka Juozas Kuzmickas, Vytautas Landsbergis, tas Boris Jelcin ketvirtadienį
įspėjo Europą neprovokuoti turiniu, rėmėjai sako, jog poli
biausias dalykas", sakė jis, pri Česlovas Stankevičius ir Aloyzas Sakalas
Rusijos dėl NATO plėtimo į tikų ir visuomenės veikėjų
durdamas, kad prezidentas pats
Die reikalų ministrai 1918 rytus. J i s patvirtino Rusijos praeitis turi būti žinoma. Dau
supranta, kad jo pasiūlymai gali
1940 m." ir pristatyta knyga' nVigiamą _ r^ū'rį^"'NAfo"plė
guma dešiniųjų politikų, prie
nesulaukti paramos Seime.
„Žygis į Vilnių'', Kurioje apra timąsi, sakydamas, jog tai iš kurių prisidėjo ir valdančio
šomi 1939 m. spalio 27-29 d. naujo padalins Europą. „Aš sios koalicijos Valstiečių parti
įvykiai. Kovo 11-ąją Vytauto jums primenu — be Rusijos, ir ja, teigia, kad daugelis slap
Didžiojo
karo muziejaus sode juo labiau prieš ją, d a r n i e k a m tuose dokumentuose minimų
V i l n i u s - K a u n a s , kovo 7 d.
Lietuvos Nepriklausomybės
lyje
įvyks
iškilmingas vėliavos Europoje nepavykdavo ir nie žmonių d a b a r užima valsty
(BNS) — Antradienį jau sep- dienai paminėti skirti rengiV i l n i u s , kovo 6 d. (BNS) — dos pastatai. Kai kuriuose pa tintą kartą Lietuva švęs Ne- niai Kaune prasidės j a u šeš- pakėlimas, startuos mokslei kad nepavyks sukurti veiks binius postus ir dėl to yra at
Apstulbintas padėties Rytų sienio postuose nėra ne tik priklausomybės atkūrimo die- tadienį moksleivių turistiniu vių ir jaunuomenės šiai dienai mingos saugumo sistemos", viri šantažui.
Ketinimams
skirto bėgimo dalyviai. Lais teigė prezidentas m e t i n i a m e paskelbti slaptosios policijos
pasienyje, Seimo narys Egidi būtinos technikos, bet ir van ną. Šia proga dar kovo 10 d. žygiu.
vės alėjoje koncertuos mo pareiškime parlamentui. Mes kolaborantu sąrašus priešina
j u s Bičkauskas mano, kad sie dens bei elektros.
Martyno Mažvydo bibliotekoje
kyklų tautinių šokių kolekty damas įspėjamą akibrokštą si buvę komunistai — valdan
Pirmadienį
Vytauto
Didžiojo
nos apsauga turėtų tapti vie
„Tai yra ne tik pasienio pa bus atidaryta Vlado Vitkausko
vai,
..Laisvės" kino teatre bus JAV ir jų sąjungininkėms, B. čioji Demokratinės kairės są
karo
muziejuje
įvyks
mokslinė
nu svarbiausių valstybės rū reigūnų, bet ir parlamento ir fotografijos paroda „ .Laisvės
demonstruojami
„Lietuvos Jelcin sakė, kad nė vienai ga jungos partija.
konferencija
„Iš
Lietuvos
dip
pesčių. Pasienio policijos vado vyriausybės problema, o ši ke žygis' nuo Gedimino kalno iki
kronikos"
sukurti
1989-1996
lomatijos
istorijos",
bus
atida
vybė tikisi, kad sienos apsau lionė kaip tik ir bus problemos Everesto". Kovo 11-osios die
lybei neturi būti leista vieš
ryta paroda .TĮJĮumii užsie- m. dokumentiniai filmai.
Š v e i c a r i j o s prezidentas
ga pagerės j a u šiemet.
patauti pasaulyje.
pajudinimas", teigė parlamen nos renginius Vilniuje pradės
Arnold
Koller pasiūlė įsteigti
Ketvirtadienį, lankydamiesi taras.
iškilmingas Lietuvos Seimo
Lima. Peru kairieji suki
5
mlrd.
dol. fondą holokausto
prasčiausiai saugomame Lie
Pasak E. Bičkausko, bus posėdis, o vidurdienį Neprik
lėliai ketvirtadienį n u t r a u k ė
aukoms. Kalbėdamas parla
tuvos i r Baltarusijos pasieny galvojama apie pasienio kon lausomybės aikštėje bus pa
derybas su vyriausybės atsto
mente prezidentas nurodė,
je, grupė Seimo narių teigė trolės postų kompiuterizavi kelta valstybės vėliava.Vidurvais, apkaltinę policiją bandy
kad fondui galėtų būti naudo
Vilnius,
kovo
7
d.
(BNS)
Štabų
vadovai
taip
pat
paren
įsitikinę, kad pasieniečių bui mą, pastatų įrengimą.
dienį Arkikatedroje bus auko
mu iškasti tunelį, siekiant iš
jami
Šveicarijos aukso rezer
Trijų
Baltijos
šalių
kariškiai
gė
klausimus,
kuriuos
gegužės
tinės ir tarnybinės sąlygos
jamos
šv.
Mišios,
po
jų
pras
Neseniai pasienio policija
laisvinti Japonijos ambasado
vai. Šveicariją spaudžia tarp
verčia neatidėliotinai imtis gavo pirmąją radijo ryšio prie idės linksmoji šventės dalis. parengė bendrą oro erdvės kont viduryje Rygoje aptars Lietuvos,
riaus rezidencijoje Limoje lai
tautinės grupės, tvirtinančios,
konkrečių veiksmų.
taisų siuntą iš Vokietijos, lau Rotušės aikštėje koncertuos rolės sistemos kūrimo projektą. Latvijos ir Estijos kariuomenių komus 72 įkaitus.
kad valstybės bankuose tebe
Jis
bus
pateiktas
šalių
vyriausy
vadai. Tai — Bendro taikos pa
„Tai ne tiek lėšų, kiek vals kiama pusantro šimto visurei pučiamųjų orkestrai, prasidės
J
A
V
V
a
l
s
t
y
b
ė
s
sekretorė
laikomas nacių aukų turtas.
bėms.
laikymo bataliono BALTBAT
tybės prioritetų klausimas", gių. Iki šiol užsienyje ieškoma „Žaidimų teatro" šurmulys
Madeleine
Albright,
kalbė
Dokumentas
galutinai
sude
tolimesnis
likimas,
jam
grižus
iš
sakė Seimo centro sąjungos ir patikimos sienų apsaugos ant Rotušės aikštės grindinio,
B a l t a r u s i j o s prezidento
frakcijos seniūnas Egidijus technikos.
kur vaikai kreidutėmis pieš rintas, kai šią savaitę Rygoje pirmosios taikos palaikymo mi dama JAV Kongreso klausy Aleksandr Lukašenko įsaku
muose, pareiškė, k a d Euro
Bičkauskas. „Džiaugiuosi, kad
Vidaus reikalų ministro „Lietuvos pavasarį" ir A t e i  susitiko Lietuvos, Latvijos ir sijos, jungtinės minų laivų es
šalyje įvedama nauja valsty
k a r t u važiavo įvairių partijų įsakymu pertvarkius Vilniaus ties miestą", koncertuos įvai Estijos kariuomenių generali kadros „Baltron" kūrimas, poje, kuri y r a nepadalinta
binė šventė — „Baltarusijos ir
ginkluotųjų pajėgų moderni sienų, pačios Rusijos saugu
ir frakcijų atstovai, ir manau, pasienio policijos
rinktinę, rios populiariosios muzikos nių štabų viršininkai.
Rusijos tautų vienybes diena",
mas
sustiprės,
o
pasikeitusi
Lietuvos štabo viršininkas zavimas.
kad bendromis jėgomis mes Lietuvos ir Baltarusijos sieną grupės, valstybinėje filhar
kuri bus pažymima balandžio
NATO
taps
jos
bendradarbe.
galime kai ką pakeisti", sakė saugos nebe viena, o trys pa monijoje — kultūros ir meno pulkininkas leitenantas Anta
2 d., susitarimo del Baltarusi
Pasak
jos,
naujoji
NATO
nesu
jis.
Šventi nas Jurgaitis penktadienį sakė,
sienio policijos rinktines — premijos laureatai.
jos
ir Rusijos Bendrijos pasi
daro grėsmės nė vienai valsty
Kiek uždirba
P a s a k E . Bičkausko, susi Naujosios Vilnios, Visagino ir nius renginius Vilniuje už k a d projektą vyriausybėms
rašymo
metinių dieną.
bei, priešingai — remia de
pristatys jį rengę karinių oro
baigs fejerverkai.
mąstyti verčia vien tai, k a d Varėnos.
vyriausybės
mokratijos ir integracijos j ė 
M a s k v a . Deputatų grupės
pajėgų specialistai. Drauge bus
kaimyninės Baltarusijos p a 
gas. NATO vidaus p e r t v a r k a „Rusijos regionai" atstovas
nariai?
pateiktas
ir
sutarties
projektas
sieniečiai įsikūrę „kaip tikri
bus tęsiama, bus stiprinami Ramazan Abdulatipov mano,
dėl Baltijos regioninio oro
valstybės atstovai", o lietuviai
ryšiai su Ukraina ir Rusija.
jog
Boris Jelcin kovo 6 d.
erdvės
kontrolės
centro
veiklor
Vilnius,
kovo
7
d.
(BNS)
dirba d a r 1990 m. įrengtose
perskaitytas pranešimas Feir
buvimo
vietos.
Premjeras
Gediminas
Vagno
būdelėse, nešildomi net Pasie
M a s k v a . Kovo 7 d. Krem deraliniame Susirinkime pa
rius vasario mėnesį uždirbo
nio policijos rinktinės užkarliuje
įvyko Rusijos ir Baltaru rodė, kad ..prezidentas iš tik
Liberalai ragina
3,855 litus, atskaičiavus mokes
Vilniun, kovo 7 d. (BNS) - akcentavo, jog Lietuva turi būti
sijos prezidentų Boris Jelcin ir rųjų nežino, kas vyksta, neat
čius, gavo 2,607 litus.
Seimo pirmininkas Vytauto Landsbergio atstovė garantuota dėl savo galimybių
policininkus eiti
Aleksandr Lukašenko ..turi simena, ką žadėjo, ir neturi
Ministro pirmininko kabineto
spaudai Loreta Zakarevičienė patekti į NATO, net jei ir nebus
ningas, nuoširdus, broliškas" nei komandos, jei sąjungi
ir J A V ambasadorius kategoriškai neigia Seimo pir priimta pirmajame sąjungos plė
į gatves
kancleriui Kęstučiui Čilinskui
susitikimas, kurio m e t u buvo ninkų įgyvendinti tai. apie ką
už vasario mėnesį išmokėti
mininką pareiškus, kad Lietu timosi etape.
NATO aptarė
numatyta koordinuoti abiejų jis kalba kasmet". „Prezi
Vilnius, kovo 5 d. (BNS) neva nėra labai svarbu, ka
Jos manymu, iš Briuselio laik Lietuvos liberalu sąjunga kvie 1,643 litai, o vyriausybės šalių užsienio politiką, pa
Lietuvos f augumo vai
dentas pranešime parlamen
da ji bus priimta į NATO.
raščiui atsiųstoje medžiagoje su tė piliečius paremti ją akcija sekretoriui Adolfui Savičiui — brėžtas vienodas požiūris į
tui daro vienintelę teisingą
perspektyvas
„Tai yra netiksliai interpre dėti visiškai neteisingi akcen „Policininkus iš kabinetų j gat 2,127 litai.
NATO plėtimąsi ir s a n t y k i u s išvadą — dabar Rusijoje yra
Vyriausybės nariai, išskyrus su Europos Sąjunga.
tuoti žodžiai, netiksliai perduota tai. „Nebuvo jokių sakymu, kad ves".
ne valdžia, o jos imitacija",
Dilu—lis, kovo 7 d. — Lietu informacija", sakė ji BNS kores Lietuvai tas pats, kada ji pateks
užsienio reikalų ministrą Algir
Vilniaus
Savivaldybės
aikštė
vos Seimo pirmininkas Vytau pondentui.
G r o z n a s . Antradienį va tokj įspūdį prezidento prane
dą Saudargą, kuriam mokamas
į NATO, bet pažymėta, kad Lie
je kovo 5 d. vakare suregtoje priedas už diplomatinį titulą, kare Čečėnijos sostinėje buvo šimas paliko Rusijos liberalio
tas Landsbergis ketvirtadienį
Dienraštis „Lietuvos rytas" tuva nesižudys, jeigu ir nepa
Briuselyje susitiko su JAV am ketvirtadienį išspausdino savo teks pirmajame etape", sakė V. je akcijoje savivaldybių rinkimų gauna po 2,302 litus.
pagrobti keturi rusu žurna sios demokratų partijos vadui
Vladimir Žirinovskij.
liberalų kandidatai prašė vil
basadoriumi NATO Robert korespondento Briuselyje me Landsbergio spaudos atstovė.
Vyriausybės patarėjų ir kon listai. Dėl šio įvykio Rusijos
niečius klijuoti lipdukus tr.se sultantų — aukščiausios rašti žurnalistų sąjunga
Hunter.
pasiūlė
džiagą, kurioje cituojami Lietu
miesto vietose, kur gyventojai nės, vyriausybės raštinės valdi „paskelbti Čečėniją už infor
Susitikime daugiausia dėme vos parlamento pirmininko žo
KALENDORIUS
arba
ju artimieji patyrė smurtą. ninkų darbo užmokestis svyruo macijos ribų" — nekomandi
K a u n o kunigai
sio buvo skirta Lietuvos saugu džiai po susitikimo su NATO ge
Tokiu
būdu
liberalai
tikisi
nu
mo klausimams.
ja nuo 1,300 iki 2,200 litų, ruoti žurnalistų į Čečėniją, ka
neralinio sekretoriaus pavaduo į k ū r ė Kredito uniją
Kovo 8 d.: Šv Jonas Dievo,
statyti pavojingiausias Vilniaus pranešė vyriausybės spaudos dangi kas ten vyksta, visi ir
Ambasadorius R. Hunter pa toju Sergio Balanzino, kad „na
vienuolis
(1495-1550 Ispanijoje);
vietas ir paraginti atsakingas tarnyba.
taip žino: viešpatauja krimi B e a t a , Kovas. V a i ž g a n t a s ,
žymėjo, kad Lietuva daug pa rystė dabar ar narystė vėliau,
V i l n i u s , kovo 6 d. (BNS) - institucijas sustiprinti patrulia
siekė per neilgą laiko tarpą. Vy tai nėra toks didelis skirtumas, Lietuvos bankas ketvirtadien
Premjero ir ministrų atlygi nalinė stichija, tad nėra dėl ko Gaudvile. Tarptautinė Moters
tautas Landsbergis, atsakyda dėl kurio reikėtų labai daug dis įregistravo Kauno arkivysku vimą jose, jrent;:i apšvietimą, nimai buvo nustatyti dar 1994- rizikuoti
diena.
imtis kitu priemonių.
mas į tai, pabrėžė, kad darbas kutuoti".
95 m. ir nuo to laiko nepakito.
Kovo 9 d.: Šv Pranciška Ropijos kurijos kredito uniją
V
a
š
i
n
g
t
o
n
a
s
.
J
A
V
prezi
Akcijos metu buvo pla
dar nebaigtas ir būtina Lietuvai
Dabar vyriausybės raštinėje dentas Bill Clinton
mietė (1384-1447); Domininkas,
Lietuvoji
Komentuodamas šį praneši Tai keturioliktoji
trečia
užsitikrinti kuo daugiau saugu mą, buvęs užsienio reikalų mi kredito unija ir pirmoji, ku tinama anketa, prašant vilnie yra 163 etatai, iš jų 12 — vals
dienį pareiškė ..neturįs prie Žygintas. Visgaila.
čius pareikšti nuomonę, kasga
mo. Robert Hunter patvirtino nistras LDDP narys Povilas Gy rioje dalyvaus kunigai.
tybės konsultantų. Metų pra^ žasčių manyti" kad kuri nors
Kovo 10 d.: G< raidas. Kan
lėtų sumažinti nusikalstamumą
JAV įsipareigojimą padėti Lie lys apkaltino Seimo pirmininką
džioje buvo sumažinta 14 etatų. užsienio šalis turėjo Įtakos didas. Visvydas. Žibuole 1949
J Kauno arkivyskupijos ku Vilniuntuvai įstoti į Vakarų struktūras. Vytautą Landsbergį savavališ
Mažinamas etatų skaičius ir mi Baltųjų Kūmų politikai, finan m. mirė kompozitorius, akto
rijos kredito uniją susivienijo
Susitikimo metu buvo pasi kais bandymais pakeisti Lietu 51 pajininkas. Minimalus uni
nus. patvirtino 3 metų unijos nisterijose: Ūkio ministerijoje jų suodama pernykštę Demok rius, visuomenininkas Antanas
keista nuomonėmis dėl Kara vos strategiją, siekiant NATO jos kapitalas — 15,000 litų.
sumažėjo 36 proc., Teisingumo ratų partijos rinkiniu kampa Vanagaitis.
veiklos planą.
liaučiaus srities
— 37 proc., Kultūros — 30 proc.. nija, tačiau tokie kaltinimai
narystės.
K o / o 11 d.: Lietuvos Ne
praneša Lietuvos bankas.
Visame pa.-aulyje esama
Susisiekimo
— 20 proc
p
r
iklausomybės atstatymo
yra
..rimti",
ir
ju
esmę
teks
iš
Kredito
unijos
steigiamasis
L.
Zakarevičienė
pažymėjo,
Loreta Zakarevičienė
kunigų įkurtų kredito unijų, o
Kitose
ministerijose
darbuoto
švente
(nuo 1990 m ) Konstan
siaiškinti,
sake
B.
Clinton
žur
kad
susitikime
su
NATO
vado
susirinkimas
jau
patvirtino
Seimo pirmininko
ypač jos paplitusios kaimy
jų skaičius sumažės 20-30 proc. nalistams.
tinas. Aura. Žiedimas. Eiguste
atstovė spaudai vo pavaduotoju, V. Landsbergis unijos įstatus, valdymo orga- ninėje Lenkijoje.

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) Seimas greičiausiai ir toliau lai
kysis savo nuostatos ginče su
prezidentu dėl generalinio pro
kuroro teikimo tvarkos.
Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas konservatorius
Andrius Kubilius teigia, kad kol
kas dar nepriimtas valdančio
sios frakcijos sprendimas dėl
prezidento sustabdyto Seimo
įstatymo. „Tačiau mūsų princi
pinė pozicija yra laikytis to, ką
jau esame pasiūlę anksčiau",
sakė jis.
Praėjusia savaite Seimas pri
ėmė Prokuratūros i r Teismų
įstatymų pataisas, kuriomis pa
keitė generalinio prokuroro
teikimo tvarką. Pataisomis ge
neralinio prokuroro siūlymo
Seimui teisė atimama iš prezi
dento i r suteikiama parlamen
to teisės ir teisėtvarkos komite
tui, kuriam turi patarti Aukš

Parlamentarai reikalaus
sustiprinti sienų apsaugą

Lietuva paminės
Nepriklausomybės atkūrimo
dieną

Baltijos šalių kariškiai
laukia politinio sprendimo

Laikraštis neteisingai
interpretavo V. Landsbergio
pasisakymą dėl NATO

.
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė
411 East Lynnvvood Ave.
Arlington Heights, IL 60004

ATEITININKŲ NEPAPRASTOJI
KONFERENCIJA
Šio šimtmečio pradžioje, Lie
tuvos inteligentija pradėjo sa
vintis nihilistines bei marksis
tines idėjas iš rytų. Dėl šių
idėjų dauguma Lietuvos inteligentijos ir mokslus einantis
jaunimas pradėjo nutolti nuo
Lietuvos širdies — kaimo, kur
tikėjimas ir pasitikėjimas Die
vu buvo pati aukščiausia ver
tybė. Grupė studentų susi
rūpino tais Lietuvos inteligen
tijos posūkiais ir ryžosi kovoti
su antikrikščioniškomis idė
jomis, nihilizmu ir bedievybe.
Tai buvo pirmieji Lietuvos
„kariai" už Dievo karalystę
žemėje, tai buvo ateitininkijos
pirmūnai, tai buvo ateitininkų
sąjūdžio pradžia. Ateitininkų
sąjūdis greitai plito krašto
mokyklose, gimnazijose, aka
demijose, universitete.
Nuo sąjūdžio pradžios —
1910 metais, iki komunistų
okupacijos ateitininkija augo,
klestėjo ir kėlė
Lietuvos
krikščionišką dvasią. Tai buvo
aktyvieji Lietuvos dvasinio at
gimimo dalyviai. P e r trumpą
trisdešimt penkių (35) metų
laikotarpį, ateitininkija atliko
svarbų
vaidmenį
Lietuvos
kultūriniame, socialiniame ir
visuomeniniame gyvenime bei
valstybės formavimo darbuo
se. Nepaisant įvairių truk
dymų bei varžymų (1930 me
tais, tautininkų valdžia, iš
sigandusi ateitininkų populia
rumo ir įtakos jaunimui, buvo
uždraudusi j ų veiklą mokyk
lose) ateitininkai tapo viena
gausiausia nariais Lietuvos
jaunimo organizacijų. Ateiti
ninkija buvo pati ryškiausia
jaunimo auklėjimo jėga ir ko-

mybe.
Po karo, ateitininkai, pasi
traukę į Vakarus, vėl susior
ganizavo ir tęsė veiklą jau už
Lietuvos ribų. Pokario metais,
tiek Vokietijoje, tiek išvykusi į
tolimuosius užjūrius ilgalai
kiam apsigyvenimui, ateiti
ninkija rūpinosi jaunimo auk
lėjimu, j ų tautiniu išsilai
kymu, jų tautine sąmone, j ų
dvasiniu t a u r u m u . J i e ruošė
jaunimą
gyvenimui
krikš
čioniškų principų šviesoje ir
visad skatino nepamiršti savo
šventos pareigos rūpintis pa
vergtos tautos likimu. Ateiti
ninkijos vadai mokė, kad
išeivijoje gyvenantys lietuviai
turi būti Lietuvos rankos, ku
rios beldžiasi į laisvųjų valsty
bių vadų duris, turi būti Lie
tuvos kojos, kurios vaikšto po
laisvųjų kraštų įstaigas, po
didmiesčių
gatves
demon
stracijose; turi būti Lietuvos
lūpos, kurios skelbia neteisėtos
okupacijos įvykius ir daromą
begalinę
skriaudą
Lietuvos
žmogui.

1985 metais, vienuoliktojo,
deimantinio Ateitininkų Kon
greso m e t u , j a u matėsi pro
t a m s i u s okupacijos debesis
retkarčiais prasiskverbiantys
vilties ir laisvės spindulėliai.
Nors o k u p a n t o varžtai po tru
putį buvo atleidžiami, tačiau
niekas nesvajojo, kad už keletos m e t ų žlugs Sovietų imperi
j a , Lietuva paskelbs nepri
klausomybės
atstatymą, o
1989 m e t a i s vėl atsikurs atei
tininkai Lietuvoje ir stos gydy
ti tautiečių, ypač jaunimo,
sužalotas sielas. Tad 1989
metais ateitininkija grįžo į
votoja už tiesą, gėrį, grožį ir viešą Lietuvos gyvenimą. Nors
krikščioniškuosius principus. ateitininkai atsikūrė Lietu
Tai ateitininkijos klestėjimo ir voje, tačiau vyriausioji vado
augimo metai.
vybė liko išeivijoje.
Antrojo Pasaulinio karo au
Prabėgo septyneri metai nuo
dros užklupo Lietuvą. Vėjai iš tos ateitininkijai istorinės die
rytų ir iš vakarų pūtė be nos, kai į Lietuvos Moksleivių
gailosfio ir naikino visus, rūmus Vilniuje 1989 metų
drįsusius priešintis okupan lapkričio
25-26
dienomis
tui. Ateitininkija, kurioje buvo sugūžėjo tikintis jaunimas, jų
susibūrusi pajėgiausia krikš vadovai ir išlikę nepriklauso
čioniškoji inteligentija, tapo mybės laikų ateitininkai. Rin
viena pavojingiausių jėgų oku kosi entuziazmo ir vilties pil
pantams. Bolševikams trau nas j a u n i m a s , jaunimo auk
kiantis iš Lietuvos (1941 me lėjimo darbui pasiryžę vyres
tais), nemaža dalis ateitininkų nieji, tremties ir okupacijos
įėjo į laikinąją vyriausybę, da išvarginti žilagalviai ateitinin
lyvavo birželio sukilime ir ak kai, dvasininkai, vyskupai,
tyviai reiškėsi pogrindžio veik garbingi svečiai ir eminencija
loje. Pokario metais organiza kardinolas Vincentas Sladke
cijos nariai buvo aktyvūs vičius, likęs ateitininku nuo
partizanines rezistencijos da jaunystės dienų. Nuo tos die
lyviai.
nos ateitininkija
Lietuvoje
Todėl, ateitininkijos nariai, išaugo ir skaičiais, ir darbais;
vpac vadovai, rytų ir vakarų idėjiniai sustiprėjo, išsiauklėjo
"Kjpantų buvo tremiami, kal idėjiškai puikių jaunimo glo
inami, kankinami bei žudomi. bėjų bei vadovų. Ne tik Lietu
Ateitininkijos
nariai,
kaip vos visuomenė, bet ir vyriau
ir visa lietuvių tauta, buvo sybės
institucijos
teigiamai
išblaškyta po platųjį pasaulį. įvertina ir remia šį gražų ir
Vieni buvo ištremti į Sibiro kilnų
jaunimo
auklėjimo
taigas vargui, kančiai ar darbą. Galime tvirtinti, kad
mirčiai Kiti. likę Lietuvoje, ateitininkų kūrimosi laikotar
MIVO priM-rsti eiti į pogrindį ir
pis Lietuvoje turėtų baigtis.
trn.ii. aktyviai a r pasyviai, Dabar ateitininkija Lietuvoje
:est; savo veikla. Okupantui turėtų drąsiai ir su pasiti
.-usekus. didesne dalis pokėjimu išeiti į viešąjį Lietuvos
er.ndžio dalyvių buvo ištremti
gyvenimą.
arba sunaikinti Aktyvi ateiti
Nuo tada, kai ateitininkija
ninkijos
veikla
okupuotoje
atsikūrė Vokietijoje, vėliau
Lietuvoje negalėjo būti tęsia
persikėlė į tolimuosius kraš
ma. Tretieji, gelbėdami savo
tus,
visų tikslas buvo tarnauti
gyvybes, pasitraukė į Vaka
ir
dirbti
Lietuvai, auklėjant
rus Cia jie rado palankias
tautiškai
ir
dvasiškai susipra
sąlygas veiklai ir kovai sie
tusias
jaunąsias
kartas. Per
kiant sugražinti Lietuvai lais
visą
okupacijos
laikotarpį,
ve ;r valstybine nepnklausoateitininkijos, kaip ir visos lie-

Organizacines struktūros komisijos n a r i a i i d a . s posėdžiauja K a u n o k u r i j o s p a t a l p o s e , 1997 m .
sausio 12 dieną. Iš kaires ; dešine: dr A u d n u g Polikaitis — A t e i t i n i n k ų federacijos tarybos vicepir
mininkas, kun. G i n t a r a s Grušas - Ateitininku federacijos t a r y b o s n a r y s i r Lietuvos V y s k u p u
konferencijos sekretorius. Vidas Abraitis — Ateitininkų federacijos t a r y b o s ir Lietuvos Ateitininkų
federacijos pirmininkas.
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MažiAant paito išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is
jo mokesty pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
Mmetų 3 mėn.
metams
$35.00
$55.00
$95.00
JAV
$40.00
$60.00
Kanadoje ir kitur
(US) $110.00
Tik šeštadienio laida:
$30.00
$40.00
JAV
$55.00
$35.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
Užaakant į Lietuva;
$55.00
(Air cargo)
$100.00
Tik Šeštadienio laida
$55.00
Užsakant i užsieni
$250 00
oro pairu
$500.00
$85.00
Tik Šeštadienio laida
$160.00

ateitininkų principais. Ateiti vykstančiųjų
skaičius, kad
ninkijos esmė lieka t a pati, ne galėtų iš anksto parūpinti pa
Vyriausia redaktorė - Danute Bindoldenė
paisant k u r mes ar vyriausioji t a l p a s nakvynėms. Vykstan
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
vadovybė bebūtų.
tieji užsienio ateitininkai y r a
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nedirba.
Visų šių organizacinių klau p r a š o m i skubiai registruotis
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 400. Šeštadieniais nedirba.
simų
sprendimui
ir pri Ateitininkų federacijos adre
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiudamos,
ėmimui, bei naujos Ateiti su, n e vėliau kaip iki ba
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų st raipsnių
30 dienos. Regist
ninkų federaajos vyriausios landžio
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją
vadovybės išrinkimui, šių me ruojantis pažymėkite a r pa
tų liepos 11-13 dienomis P a  geidaujate viešbučio a r ben
• 1906 m. kovo 29 d. Kaune
langoje šaukiama viso pasau drabučio kambarį, o gal pri rijos Nepaprastoje Konferenciįkurta Šv. Grigaliaus vargoni
lio ateitininkų Nepaprastoji v a t ų butą. Rengimo komitetas J°JeGarbė Kristui!
ninku draugija (pirm. Juozas
konferencija. Tokios nepapras bandys j u s patenkinti.
J u o z a s Polikaitis
Naujalis). Draugija veikė iki
tos konferencijos yra šau
P e r ateinančius kelis mė
Ateitininkų Federacijos
1914 m.
kiamos g a n retai (1917, 1927, nesius organizacinės struk
Vadas
1947, 1951 ir 1986 metais). J ų t ū r o s komisija paruoš me
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
tikslas y r a pažymėti arba da džiagą iš anksto ir pasiųs
Kab. tai. 773-471-3300
JOKSA
ryti specialius sprendimus, rinktiems atstovams, todėl la
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
•441 S. PutaaM M . , Chicago, IL
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
iškylančius ypatingu laiku. bai svarbu gauti visų atstovų
Raz. 704-422 7907
7722 S. Kadai* Ava.,
Reikalas turi būti svarbus ir s ą r a š u s .
Kab. (1-773) 592-0221
CHjcae*. IL 6 0 6 6 2
ypatingas. Šių metų Palangos
Nepraleiskime šios istorinės
Valandos susitarus
Nepaprastoji konferencija bus progos dalyvauti Nepaprastoje
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
D R . V . J . VASAIT1ENĖ
tuo svarbi ir ypatinga, kad jos konferencijoje, šią vasarą P a 
D A N T Ų GYDYTOJA
metu bus sugrąžinta Ateiti langoje vyksiančioje liepos 114617 W . 6 3 St., B u r b a i * , IL
au Chattaa K. Oani, D.O.S.
ninkų federacijos būstinė į 13 dienomis. Tai istorinis mo
209 6. CateaiBt M .
Tai. 706-423-6114
Lietuvą, bus išrinkta naujoji m e n t a s . Lygiai po septynias
Valandos pagal susitarimą
Ateitininkų federacijos valdy dešimt (70) metų nuo Reorga
Kab. (219) 929-1632
Valandos pagal susitarimą
ba Lietuvoje, bus persvarstyti nizacinės Nepaprastos kon
DR. BUOMUS S 5
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA
ir priimti organizaciniai ir ferencijos Palangoje (1927 m.
DAUA A. CEPELE, D.D.S
15505—127 24.
struktūriniai k a u s i m a i . B e t liepos 15-20 dienomis), ateiti
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171at • visų reikšmingiausias momen ninkijos centras iš užsienio
Tai. 915-726-1964
Ttetey
•arti, IL 90477
tas bus tai, kad užbaigiame sugrįžta į Lietuvą, k u r ji ir
7909 W. CoMiai Or.
(769)9144971
ateitininkijos
istorijos
du kilo.
Valandos pagal susitarimą
Tat. 709-391-0919
prasmingus tarpsnius ir pra
Verta paminėti, kad Pasau
DR. DALIA JOOWAUS ~
dedame naująjį, kuris turės lio Lietuvių Bendruomenės DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAŠ
DANTŲ GYDYTOJA
vesti ateitininkija į krikščio Seimas vyks Vilniuje liepos
DANTŲ GYDYTOJA
3699 HaaMand Ava., Sta. 291
9359
6.!
nybės trečiąjį tūkstantmetį ir mėnesio pirmąją savaitę. To
(skersai gatvės nuo
Hpcfcocy I
Good Samaritan ligoninės)
ateitininkijos antrąjį
šimt kiu būdu bus galima dalyvauti
Tat. (709) 596-2131
Paanata Orava, H. 96616
metį. Mes ypatingu būdu ir Seime, ir Ateitininkų federaValandos pagal susitarimą
Tai. 796 669 1113
pažymėsime, kad j a u baigiasi
Valandos susitarus
DR. V I U U S MIKAITIS
išeivijos ateitininkų vadovavi
Nijolė Stankevkkttė, M . D .
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
DR. VILMA KeMELYTE mo laikas. Tuo pačiu bus
Board < ertified, Intemal Medicinc
PAMH.Y M9JMCAL CUNrC
Chiropraktinis
gydymas, sveikos
1 SMS—127 M., Lemam. H. aa4M
Valandos jūsų patogumui
pabrėžta, kad Lietuvos ateiti
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
Priklauso Palos Communrty Hoaprtal
Holy Cross Professional Pavilion
ninkai baigia kūrimosi tarpsnį
7271 6. Marlsai, ta
SHver Cross Hotprtal
3fl. South
ir pereina į vadovavimo pas
Valandos pagal susitarimą
Lithuaman Plaza Ct. at Califomia Ave.
Tat. (799) 297-9999
Valandos pagal susitarimą
Chicago. IL 60629
kirtį. Ateitininkija Lietuvoje
773-471-7879
Šis persiorientavimo proce j a u yra pakankamai pribren
DR. ALGIS PAULIUS
Skausmo gydymo tpeciallatai
sas prasidėjo su ateitininkijos dusi išeiti į Lietuvos visuome
JONAS V. ntUNSKK. MO
ARAS ŽUOBA, M . D.
ORTOPEDINES LIGOS
atsikūrimu
Lietuvoje. J i s nę į mokyklas, gimnazijas,
TIRUI
DALIAS PftUMSKrS, MO
INDRĖ
RUDAITIS,
O.O.
CHIRURGUA
sparčiai pažengė pirmyn 1994 universitetus ir pradėti veik
CHteaao 773-729 9999
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
liau
reikštis
Lietuvos
visuo
1185DundaaAva.,Ekjm,B-60120
metais įvykusio XII Ateiti
i 947-551-1212
1020 E. Ogden Ave . Suite 310
Tat (708) 742-0256
1915-693 5996
ninkų
Kongreso
Vilniuje meniniame, kultūriniame, bei
Naperville, IL 60563
i l k Orava 647-716-1212
Valandos pagal susitarimą
metu. Nors mums tada nepa socialiniame gyvenime. Už
(630) 5 2 7 - 0 0 9 0
sienio
ateitininkijai
reikės
3825 Highland Ave . Tower 1. Suite 3C
vyko išrinkti naujos vyriau
4132 6. Kaeate Ava.
Dov»ners Grove, IL 60515
sios Ateitininkų federacijos persiorientavimo ir naujo už
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
CMcaao, H. 99929
sidegimo
išvystyti
ideologinę,
(630)
4
3
6
0
1
2
0
valdybos Lietuvoje,
tačiau
4947 W. 163 S*., Oah Laam, IL
Tai. 773-436-7700
Pirmas apyl. su Norttnvasttm un-to
mums pavyko išrinkti naująją kultūrinę, visuomeninę bei
K*b. !•• 773-509-3149
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
jaunimo auklėjimo
veiklą,
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
Mamų 947-391-3772
ir bendrą Ateitininkų federaci
S. PRASAO TUMMALA, M.D.
prieinamą kainą Pacientai priimami
pagrįstą krikščioniškais bei
DR. PETRAS ŽUOBA
jos tarybą. Jos sudėtyje yra
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
absoliučiai punktualiai. 6uaRarla*Ml
tautinio sąmoningumo pagrin
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
septyni (7) ateitininkai iš
(kalbėti angliškai) tai. 790-4224299
6745 WMt *3rd tU—t
dais. Ateinančių savaičių ir
užsienio ir aštuoni (8) iš Lietu
Vai
pirmd
ir
ketvd
3
v
p.p.
6
v
p.p
DR. ARVYDAS J. DAILIDE
DR. A. B. OLEVECKAS
mėnesių slinktyje per spaudą
Kitomis dienomis — susitarus
vos. Tai pirmas toks bandy
DANTŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bus teikiama pilnesnė infor
SPECIALYBĖ - AKIŲ UOOS
21479 5. Mate 24.
mas ateitininkijos istorijoje.
macija.
T * . 709-952-41 St atsakoma* 24 vai
W. M U. TeJ. (7«t) 4214141
Matttaatw.lt 99443
Taip
pat, šis kongresas
Konferencijos praktišką renOR. PETRAS KISIELIUS
TaL 799-7 99 9633
įpareigojo naująją Ateitininkų
Pimvj 3v p p -7v.v;arttrd 12:30-3v p.p.
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
Valandos pagal susitarimą
traCd. uždaryta, ketvd. 1 - 3 v. p p
federacijos tarybą sudaryti or- g i m ą ^ ^ 3 p e c i a l i k o m i s i j a
1443 6o. SOtti Ava., Cicero
psnktd ir Ssstd 9 v r - 12 v. p p
DR. L. PETREIKIS
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
ganizacinės struktūros ir sta- L i e t U voje. bendraujant su PaDANTŲ GYDYTOJA
4132 6. Katate Ava., CMsaaa
Išskyrus treod.; ieild 11 - 4 v. p.p..
tuto peržiūrėjimo komisiją, l a n g o g k l e b o n u k u n Vytautu
(773) 779-9999 arba (773) 499-4441
1 mylia Į vakarus nuo Harlam Ava.
DR. K. JUČAS
kurios paskirtis būtų peržiūrėti Petrausku bei Palangos ateitiDR. DANA M. SAUKUS
TaL (799) 999-4999
ODOS
LIGŲ
SPECIALISTAS
DANTŲ GYDYTOJA
esamą struktūrą, pasiūlymus n į n k a į s
Valandos pagal susitarimą
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
ir pakeitimus (jeigu tokių rei- Ateitininkų federacijos konIŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Waateheatar. IL M1B4
OR. LEONAS SEIBUTIS
kėtų) ir pritaikyti statutą nau- s t į t u c į j a vadovaujantis, visuoKOSMETINĖ CHIRURGUA
Tai. (705) 344-1M4
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
jai siūlomai struktūrai. Toks s e v į e n e t U O s e turės būt renkaValandos pagal susitarimą
CHIRURGUA IR GYDYMAS
DR. JOVITA KERBUS
peržiūrėjimas yra reikalingas, mi atstovai. Todėl šiuo metu
9133 6. Kasate
UNAS A. SIDRYS, M.D.
Vai.: antrd 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v. p.p.
turint mintyje, kad ateitinin- būtina nedelsiant atsiųsti visų
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Kab Chtcagoja uždarytas
Ssstd. pagal susitarimą
9630 t . RMaaland Ava.
kija tampa pasaulinio masto vienetų ir sąjungos
narių
9525 S. 79th Ava.. Hicfcory Mills IL
K a n a i s tat. 773 779-1
CMcago
RMge.
IL
M41S
organizacija. Svarbu, kad mes sąrašus Ateitininkų federaciTai. (799) 669-6191
709-9394422
Valandos pagal susitarimą
visi žinotume kokia santvarka jos valdybai. Sąrašus reikia
4145 W. «3rd t t .
EDMUNDAS VtŽINAS, M.D., S.C.
ir kokiais organizaciniais prin- pristatyti iki 1997 metų kovo
773 73S.77M
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
DR.
PETRAS
V.
KISIELIUS
cipais vadovausimės. Būtina 31 dienos. Užsienyje, toli nuo
Kalbama lietuviškai
Kab 773-735-4477
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
pastebėti, kad sąjūdinė, idė- lietuviškų telkinių gyvenantys
4197 6 Archer Ava. (prie Austn)
Na*. 709-244-0047 arba 799-244-4991
gydymas bai chirurgija
Valandos pagal susitarimą
jinė sąvoka nesikeičia. Mes ir jokiam ateitininkų vienetui
DR. E. DECKYS
172 iehalir 9L. nmtmm, 9,99129
TaL 773-866-7766
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
visi vadovaujamės tais pačiais nepriklausantys
ateitininkai
799-941-2999
NERVŲ
IR
EMOCINĖS
LIGOS
D
R
.
K
BNNETH J . YBRKES
Valandos
pagal
susitarimą
principais, ta pačia ideologija, gali registruotis Federacijos
6449 t o . Pulaakl ftoaa)
Vikarą* .r stvarkjahais tat 7 9 H M 1129
D
r
.
BOS D O K H A N C H I
tuo pačiu siekiu „Visa atnau- valdybos adresu: 1209 CounValandos pagal susitarimą
Dantų Gydytojai
SURENMR LAL, M.D.
jinti Kristuje". Mus gyve- try Lane. Lemont, IL 60439 .
^prizininkams nuolaida
DR.
DOMAS
LAPKUS
Specialybė
—
Vidaus
ligos
nančius skirtingose vietovėse. Atstovų rinkimo taisyklės bus
4(>07 W 59 St Criicaoo IL
7722 6. Katate Ava.,
Vidaus ir plaučių ligos
skiria tiktai vietos ir laiko rei- paskelbtos ir pasiųstos visoms
Tai. 773-735-5669
CMcaao. H, 90952
1 6 3 0 0 Wa*t Ava., Orland Perk
kalavimai ir mūsų aplinkoje sąjungoms vėliau,
4707 S Gilbert LaGrange IL
Tai
773-424-21»
706-349-8100
TaL 799 399 4497
.t
esamų gyvenimo klausimų
Rengimo komitetui yra labai Į Valandos kasdien. ržsKyrus savaitgalius
Vaiandoa pagal susitarimą
sprendimas
vadovaujantis svarbu žinoti iš užsienio at-

tuvių išeivijos akys buvo nu
kreiptos į Lietuvą. Išeivija
rūpinosi Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimu, žmogaus tei
sių pažeidimu ir tautiečių
laisvės varžymu. Po daugelio
pastangų, su Dievo Apvaizdos
pagalba, Lietuva atgavo ne
priklausomybę. Todėl nėra jo
kios priežasties kodėl ne
turėtume sugrąžinti ateiti
ninkijos centrą, jos būstinę ir
vyriausiąją vadovybę į Lie
tuvą, į savo tėviškę, iš kur ji
yra kilusi. Šis ateitininkijos
ąugrįžimas į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą yra visai
natūralus organizacinės veik
los procesas, dėl kurio ateiti
ninkijai užsienyje reikės per
siorientuoti. Vietoj vadova
vime visam ateitininkų sąjū
džiui, ji didesnį dėmesį turės
kreipti veiklai ir darbui savo
aplinkoje, savose vietovėse,
pritaikant prie vietos ir laiko
sąlygų. Tai nereiškia, kad
užsienio ateitininkai
pasi
trauks iš aktyviosios veiklos.
Mes turime užtikrinti, kad
ateitininkijos veikla užsienyje
būtų tęsiama. Ne tik tęsiama,
bet
ir stiprinama. Mes,
užsienio ateitininkai, 'turime
sutelkti visas jėgas ir nauju
pasiryžimu, nauju užsidegimu
auklėti jaunimą lietuviškoje ir
krikščioniškoje dvasioje. Vidu
rinioji karta turi grįžti aktyvion veiklon su naujomis idė
jomis. J i turi dalyvauti, vado
vauti ir orientuoti ateitininkija
ir visą lietuvišką visuomenę
krikščioniškųjų principų švie
soje.
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Rimties valandėlė

Danutė

NUKRYŽIUOTOJO GALIA
Gavėnios metu imamės at
gailos, kad atsikratytume sa
vanaudiškumo ir apšvarin
tume savo troškimus nuo
kūniškumo, nes norime savo
kasdieniškame gyvenime gi
liau jausti mumyse Dievo vei
kimą. Šios dienos antrame
skaitinyje šv. Paulius tą iš
reiškė taip: „Mes esame... sut
verti geriems darbams, ku
riuos Dievas iš anksto paskyrė
mums atlikti". Suvokti Dievo
šventą valią ir ją čia pat vyk
dyti, reiškia, kad veikiame
spontaniškai pagal Dievo va
lią, o tam reikia tyros ir
įvairių ydų bei baimių ne
varžomos širdies. Todėl at
gailą reikia suprasti, ne kaip
„apsimarinimą", o priešingai
— kaip gyvastingumą atnauji
nančią praktiką. Malda —
mąstymas apie Šv. Rašto skai
tinius
—
padeda
mums
apšvarinti savo mintis nuo ne
protingų, egoistiškų, savanau
diškų norų ir įkvepia mus
naujomis, gyvybę nešančiomis
mintimis bei troškimais. Mąs
tymas apie Dievo žodį tad yra
priemonė jį įkūnyti mumyse,
kad jis taptų mus veikianti,
naujos kūrinijos gyvybine, ku
riamoji jėga.
Šio, ketvirto Gavėnios sek
madienio, vadinamo „Gaudė
te" <t.y. „džiaukitės") Šv. Rašto
skaitiniuose turime mąstymo
apie Šv. Raštą pavyzdžius.
Pirmame skaitinyje iš antro
sios Kronikų knygos <2 K m
36:14-16. 19-23) cituojamos
Jeremijo ir Karalių knygos;
Jono Evangelijoje (Jn 3:14-21)
cituojama Skaičių knyga, o
laiškas Efeziečiams (Ef 2:410), manoma, kad gali būti šv.
Pauliaus raštų antologija, gal
net jo paties surinkta.
Kai Šv. Rašte cituojamos ki
tos Jo dalys, tai nedaroma rai
diškai tiksliai. Pavyzdžiui, pir
mame skaitynyje cituojama
Jeremijo
garsusis
posakis
apie septyniasdešimt metų
tremties yra apvalus skaičius,
paimtas dėl jo panašumo į
Ša'bb įstatymą (t.y. „Šventą —
arba septintą — dieną švęsk").
Pagal jį reikėjo ir laukams
leisti „pailsėti" — būti nedir
bamiems kas septyneri metai
(Kunigų 25:4). Tad. anot Jere
mijo, tremtis turi užtrukti
visą septynis kart dešimt
metų laiką, kad žmonėms
būtų pakankamai laiko suvok
ti, kas atsitiko ir ką tai
reiškia. Bet ir pats Jeremijas
septyniasdešimt metų skai
čiaus nelaikė griežtu, rai
diškai tiksliu duomenim. Dve
jose kitose vietose jis minėjo,
kad tremtis prasidėjo skirtin
gais metais: vieną kartą rašo,
kad prasidėjo 665 m. <Jer
25:1). kitą kartą — kad pras
idėjo 593 metais iJer 28:1. 2910). Bet pamoka mums ta
pati. kad ir mes turime
pailsėti, kad suvoktume Dievo

veikimą savame gyvenime.
Kaip Senojo
Testamento
pranašai ir autoriai, tai ir
Jėzus, Senajame Testamente
duotą įvaizdį pritaikė, kad jis
tapo gyvu jame pačiame, ka
bančiame ant kryžiaus, rašo
šio sekmadienio skaitinius ko
mentuojantis
kun.
Carro!!
Stuhlmueller. Tad ir mums
kyla klausimas, skambantis
šio sekmadienio Evangelijoje:
kai
matome
Jėzų
ant
kryžiaus, ar kai izraeliečiai
žvelgė į bronzinį žaltį dyku
moje — kas tuomet yra
tikėjimo objektas? Tai labai
svarbus klausimas, nes evan
gelistas Jonas rašo: „kad kiek
vienas, kuris jį tiki, ne
pražūtų".
Tiek
bronzinis
žaltys, tiek ir Jėzus a n t
kryžiaus simbolizuoja nuodė
mę (Skaičių 21:4-9: 2 Kor
5:21)! „Tikėti" reiškia, kad ma
tome baisius savo nuodėmių
padarinius Jėzuje ant kry
žiaus ir dėl to pripažįstame
nuodėmės baisią kainą ir mu
myse pačiuose. Bet Jėzaus gili
ramybe ir tvirta ištikimybė
Tėvui išgydo ir perkeičia
mūsų silpnumą.
„Dievas taip pamilo (savo
sukurtą) pasaulį", kad at
siuntė savo Sūnų jame gyventi
žmogumi — mirtingu ir silp
nu. Tokiu būdu šviesa ateina į
pasaulį. Šviesa, kuri padeda
mums matyti save. kitus ir
visą pasaulį tokį, koks jis yra.
Bet dabar, kadangi jie yra
Jėzuje, kai mūsų nusikaltimai
dabar matome. Jėzaus plieskiančioji šviesoje, pajėgiame
juos daug greičiau ir tvirčiau
atmesti ir jų atsisakyti. O tuo
pačiu, kai pasirenkame gėrį,
pasirenkame Jėzų. Tada jau
galime eiti gerų darbų keliu,
kurį „Dievas <nums iš anksto
paskyrė". Bet. kaip apie viską
Šv. Rašte, taip ir apie Jėzaus
pavyzdį turime mąstyti ir pri
taikyti savo gyvenimui, savo
laikų statomoms problemos,
mūsų gyvenimo kelio įsipa
reigojimams viltims ir lūkes
čiams.
Tai buvo daroma pirmame
skaitinyje iš antrosios Kro
nikų knygos, kai pagonis
persų karalius Kyras, leidęs
izraelitams sugrįžti į savo
žemę, buvo suprastas, kaip
Dievo pranašysčių išpildymo
įrankis.
Ir mes, persiėmę Dievo tei
singumo ir dorumo idealais,
išsakytasi Šv. Rašto pasako
jimuose, turime žvelgti į mūsų
laikų problemas ir politinio
bei ekonominio pasaulio aplin
kybes, siekdami suvokti, ko
Dievas norėtų drąsiai ieškoti
būdų ir veikti, kad tai būtų
įgyvendinta. Tai neįmanoma
be gilios maldos, be atgailos,
kuri apšvarintų mus nuo sa
vanaudiškumo
ir
baimes
klystkelių. Tuomet suvoksime,
kad iš tikrųjų esame „išgelbėti
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Niekas jų nenori

Prisimenant 1988. 1989 ir vėlesnius mt-iu^. kai minko betuviij Vilniuje vieningai reikalavo laisves savo tėvynei.

AR IŠSKLAIDYS NETIESOS DEBESIS?
EDMUNDAS SIMANAITIS
Lygiai prieš penkiasdešimt
metų, lapkričio 29 d., Vilniuje
kruvinasis teisėjas MGB papul
kininkis Chaliavin ir jam talki
nantys seržantas Dapšys, Jasai
tis teisė vienuolikos jaunuolių
grupę iš Marijampolės. Pro
kuroro kėdėje sėdėjo MGB ma
joras Čuikin. Sekretoriavo Panomariova. Didžiu greičiu va
rytas „teismo" procesas vyko
rusų kalba. Teisiamieji prastai
mokėjo okupanto kalbą, todėl
vertėjavo Sostauskas.
Dar 1945 m. rugpjūčio 15 d.
Skardupių klebonijoje, netoli
Marijampolės, įvykusiame stei
giamajame pasitarime buvo nu
tarta įkurti „ T a u r o " partizanų
apygardą, susidedančią iš pen
kių rinktiniu. „Patrimpo" rink
tinė turėjo veikti Marijampolės
mieste ir apylinkėse. Jos vadu
buvo paskirtas V. Kulboką —
„Vytenis".
1945 m. spalio 22 d. buvo su
imti apygardos vadas L. Taunys
— „Kovas" ir dar 16 pogrindi
ninkų, tarp jų ir „Vytenis",
nespėjęs suorganizuoti „Patrim
po" rinktinės. Štabo pavedimu,
kai „Tauro" apygardai vadova
vo Z. Drunga — „Mykolas-Jo
nas", štabo ryšininkas K. Ma
tulevičius — „Vaidila" pradėjo
organizuoti „Vytenio" būrį iš
besimokančio jaunimo. Jo ant
ruoju vadu 1946 m. balandžio
mėn. buvo paskirtas Jonas Va
laitis — „Žaibas" Būrys buvo
pavaldus ..Tauro" apygardos
štabui ir veikė Marijampolės
malone per tikėjimą, ir ne iš
savęs, bet tai yra Dievo dova
na" Tuomet s u p r a s i m e , kad
Nukryžiuotasis
Jėzus
iš
tikrųjų yra naujam Dievo at
kuriamam pasauliui gyvybinė,
kuriamoji galia, ir, matydami
kryžių, galėsime džiaugtis,
kaip Bažnyčia kviečia į šį ke
tvirtą. „Gaudėte" pavadintą,
sekmadienį.
Aldona Zailakaitė

Mirties bausmė keturiems vymieste bei jo apylinkėse. Kon
teniečiams
buvo įvykdyta Vil
taktai buvo palaikomi ir su „Ge
niuje
1947
m.
kovo 26 d. KGB
ležinio vilko" bei „Vytauto"
rinktinių vyrais. Rinktinių vei pastato, kuriame dabar įsikūrę
Lietuvos Respublikos teismai.
kimo zonas skyrė Šešupė.
Būrio išdavystes pradėjo par rūsyje šūviu į pakaušį ir pri
tizanas V. Cekaitis — „Mėnu baigiant kirviu. Nužudytųjų pa
lis". Jis buvo dar 1945 m. laikai atrasti Tuskulėnų duobė
užverbuotas okupanto saugumo se ir atpažinti. „Vyšnelio"
agentas „Reisas". MGB papul kiauše dviejų kirvio kirčiu
kininkis Burylinas vadovavo angos, „Lizdeikos" — viena.
„Vytenio" būrio likvidavimo „Kimo" smilkinys išlaužtas...
operacijoms. Jos vyko 1946 m.
„Balandis ir ..Aras" mirė
liepos 19-24 d. Buvo suimti 12 1947 m. lageryje, išsekinti alkio
„ V y t e n i o " būrio narių. Po ir katorgiško darbo Magadano
žiauraus tardymo Vilniuje su aukso kasyklose.
laikytas būrio vadas J. Valaitis
„Sidas". „Žaibas" „Viesulas"
— „Žaibas" buvo užverbuotas ir ir „Vinetū" mirė. sugrjžę į Lie
paleistas su užduotimi — nusta tuvą. Pirmieji du katorga atlityti, kur yra apygardos štabo
būstinė. „Žaibas" netarnavo syklose.
priešui, bet pasitraukė į mišką
Iš ..Vytenio" būrio šiandien
ir, pakeitęs slapyvardį į „Vie
jau
laisvoje tėvynėje tebegyve
sulą", partizanavo „Vytauto"
na:
Vilniuje
— „Husaras". Kau
rinktinėje. 1947 m. spalio 24 d.
ne
—
,,Akmenėlis",
o Jonavoje
sužeistas pateko nelaisvėn.
šio rašinio autorius, jaučiąs mil
Karo nusikaltėlis papik. Cha
žinišką moralinę skola Anapilin
liavin yra nuteisęs mirti ir
išėjusiems bendražygiams. Sko
vyskypą V Borisevičių. Jis nu
los našta palengvėtu, jei Seimas
teisė mirties bausme sušaudant
pasipriešinimą okupantui pripa
keturis vyteniečius: būrio adju
žintų konstitucine, teisėta tau
tantą Algimantą Gustaitį —
tos savigyna. Ir tai ne asmeninis
„Kimą", skyriaus vadą Jurgį
autoriaus noras, o iki šiol nė
Bekampį — „Šalmą", skyriaus
vienos kadencijos parlamentarų
vadą Alfonsą Žukauską — „Liz
nesuvokta priederme pasirū
deiką", kovotoją Vincą Baroną
pinti teisingumo atkūrimu Lie
— „Vyšnelį".
tuvoje.
Kitiems būrio nariams: Ka
„Man labiausiai skauda širdį,
ziui Rainiui — „Akmenėliui".
kuomet
pamatau žalumynus ir
Sigitui Akelaičiui — „Vinetu".
pajuntu
atgijusios gamtos kva
Juozui Kiniauskui — „Balan
pą
—
tai
man primena tėviške,
džiui", Justinui Vosyliui —
jos
laukus
ir gražiausias dienas,
„ S i d u i " . Kaziui Klimui —
praleistas
joje".
— rašė Justinas
„Arui". Stasiui Gudaičiui —
„ H u s a r u i " ir šių eilučių au Vosylius — „Sidas" 1954 metais
toriui, turėjusiam „Meilučio" iš lagerio savo tėvams Jo tėvo
slapyvarde. '>«upacinis baudėju Motiejaus. Lietuvos savanorio
teismas atseikėjo po dešimt kūrėjo sodyboje Skaisčiūnu kai
me 1945-46 metais buvo įrengta
metu lagerio katorgos.
Baudėjai vadovavosi ne Lietu slapta ..Vytauto" rinktines
vos, o Rusijos teisena. Kaltini vadaviete.
mas vienas i r t a s pats — „tėvy Ir šiandien ne vienam skauda
nes išdavimus". Ne vienas iš širdį del neišsklaidytu. dar vis
teisiamųjų nesijautė išdavęs tebetvyrančiu tamsios netiesos
debesų virs Lietuvos.
savo tėvynę.

Petro ir Povilo bažnyčios pirmasis vikaras (Carroll,
Iowa). jau dideles sielovados darbo praktikos tiek Lie
tuvoje, tiek ir užsienyje turį*kunigas.

S e p t i n t a s i s Šv. K a z i m i e r o parapijos k l e b o n a s
kun. Simonas Morkūnas

Atvykęs į Šv. Kazimiero parapiją, rado ją labai
pasikeitusią negu buvo prieš 36 metus. 1915 m. para
pijoje buvo apie 1.000 j a u n ų , sveikų ir vien tik lietu
viškai tekalbančiųjų tėvynainių. Nūnai. 1951 m., para
pijos statistiniai duomenys rodė štai ką: 40 dar gražiai
lietuviškai kalbančių, bet jau spėjusių pasenti lietuvių
šeimų: 52 šeimos jau buvo mišrios; 11 šeimų — kita
taučiai. Jei seniau dar buvo 300. tai dabar teliko tiktai
103 šeimos. Stovėjo lietuvių lėšomis ir rūpesčiu pasta
tyta graži bažnyčia ir klebonija, bet stigo lietuviškos
dvasios, kuri taip ryškiai degė ir tiesiog liepsnojo
bemaž prieš keturiasdešimt metų. Ne tik dvasiška:,
bet ir materialiai parapijos reikalai buvo nekokie. Vis
be paliovos ir dažniausiai del menkniekių būdavo
ginčijamasi su klebonu. Todėl jau iš parapijos spėjo
pasitraukti ir nuo bažnyčios atšalti nemažai žmonių.
Kasoje naujasis klebonas rado 7.600 dol.. bet ir
nemažai skolų.

1951 m. balandžiu 6 d. orinei klebonui Jurgiui
Cosnni. mm tu pačiu metu balandžio M d. parapijos
administratorium tapo Simonas Morkūną*, buvę? Šv.

Pragyvenimo atžvilgiu gyvenimas tuo metu dar
buvo geras. Mat 19W m. dar nebuvo uždarytas
didžiausias Sioux City fabrikas ..Cudahy". Dar visi
darbininkai jame dirbo. Tačiau surinkti pinigų tik

Per tris dienas, kurias keliaujanti Nekalčiausios
Mergeles statula išbuvo Šv. Kazimiero parapijoje, ap
silankė daugiau nei 3,000 maldininkų ne tik iš Sioux
City. bet ir iš gretimų Nobraskos. Pietų Dakotos bei
kitų valstijų. Be jau minėtų svečių, šiose iškilmėse
dalyvavo vietos generalinis vikaras, apaštališkasis
protonotaras Ed. J. Smith. kancleris prel. . B. Bauer ir
daug kitų dvasininkų. Vyskupas, kunigai ir šimtai pa
sauliečių pasirašė Marijos statulą lydinčioje knygoje.
Kai keliaujanti statula viešėjo šioje lietuviškoje para
pijos bažnyčioje, kasdien šimtai žmonių eidavo
išpažinties ir pelne prie Mergelės Marijos kojų visuo
tinius atlaidus.

Bindokienė
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Kaip laikai pasikeitė! Jokia
pasaulio valstybe nenori įsi
leisti teroristų, nors jie save
vadina kilniais „laisves kovo
tojų" vardais. Tam tikra pras
me tai labai teigiamas posū
kis, kuris galbūt ilgainiui
privers tuos „kovotojus" (savo
kovos metodais daug labiau
papiktinančius, negu suran
dančius pritarimą) atsisakyti
smurto, nuo kurio daugiausia
nukenčia nekaltieji.
Geras tų naujų pažiūrų į
teroristų veiksmus pavyzdys
yra pernai gruodžio 17 d. Peru
sostinėje Limoje įvykęs Japo
nijos ambasados užpuolimas
ir įkaitais paėmimas visų sve
čių, tuo metu buvusių amba
sados ruoštame priėmime. Ka
dangi šis smurto veiksmas pa
lietė tiek daug žmonių, ne tik
didžiulį būrį įkaitų, bet ir už
sienio valstybes, kurių pi
liečiai tuo metu buvo Japoni
jos ambasadoje, pasipiktini
mas ir protestai pasipylė iš
visų pusių. Juo labiau, kad
artėjo Kalėdos, tad pagrobtųjų
ir jų šeimų rūpestis bei skaus
mas buvo dar labiau jaučia
mas.
Teroristų grupė, susidedan
ti iš 20 gerai ginkluotų, komu
nistinių pažiūrų vyrų, reika
lavo įvairių lengvatų, „tei
sių", o taip pat paleisti iš ka
lėjimo jų idėjos draugus. Ka
dangi Peru valstybės kalėji
mai pasižymi ypatingai griež
tu režimu (kai kas vadina są
lygas juose „nežmoniškomis"),
teroristų reikalavimai paleisti
kalinamuosius užėmė pirme
nybę.
Ilgą laiką Peru vyriausybė
atsisakė derėtis su grobikais,
o Jungtinių Tautų vadovybė
ir kone kiekvienos kitos val
stybės vyriausybė griežtai pa
smerkė teroristų smurtą, rei
kalaujant nedelsiant paleisti
įkaitus. Tiesa, nemažai pa
grobtųjų ir buvo išleista iš
ambasados, bet ne dėl pra
šymų bei grasinimų, o vien
dėl to, kad sąlygos patalpose
darėsi vis sunkesnės, amba
sadą laikant kietame kariuo
menės bei policijos apsupimo
žiede. Tačiau iki šiai dienai
ambasadoje teroristai tebelai
ko 72 įkaitus.
Kadangi vienas reikalavimų
buvo surasti grobėjams saugią
vietą už Peru valstybės ribų,
prezidentas Alberto Fujimori
ir kiti vyriausybes nariai
pradėjo ieškoti, kuri valstybe
priimtų ginkluotų komunistų
gaują, jeigu pavyks juos iš
vilioti iš ambasados ir iš
laisvinti įkaitus. Čia ir prasi
dėjo sunkumai: norinčių tero
ristus įsileisti į savo teritoriją
neatsirado, nors buvo belstasi
į daugelio duris. Pasirodo,
kad pasaulio pažiūros į tero
ristinius veiksmus, nepaisant.

kokiais tikslais savo veiklą
mėgina dangstyti tokie „par
tizanai", jau pasikeitusios ir
šalininkų bei simpatijų tero
ristams nedaug beliko, galbūt
labiausiai del to, kad tokių
smurto veiksmų metu dau
giausia nukenčia nieku dėti
pašaliečiai, o įvairių kraštų
vadai vis nenoriau ryžtasi
derėtis ir nuolaidžiauti gink
luotiems grobikams.
Kažkada saugios vietos savo
teritorijoje suteikimas buvo
įprastas dalykas. Pvz., 1970
m. Japonijai pavyko atsikraty
ti būrio Raudonosios armijos
partizanų, išskraidinant juos
į Š. Korėją; 1980 m. Švedija,
Belgija ir Prancūzija suteikė
globą grupei tos pačios Peru
valstybes sukilėlių, o ir 1990tajame dešimtmetyje nuolat
girdime apie lėktuvus pagro
busių reikalavi'; us nuskraidyti juos tai šen, tai ten, kad
galėtų išvengti bausmes už
savo darbus.
Kai daugelį pasaulio tautų
buvo pavergusi sovietų impe
rija, dažnai taip pat pasitaiky
davo ypač lėktuvo pagrobimų
(net buvo atvejų, kai grobejų
rolėje atsidūrė lietuviai, tame
procese nušovę lėktuvo patar
nautoją), bet anuomet žmones
buvo daugiau linkę pateisinti
iš desperacijos ar nenugalimo
laisvės troškimo
gimusius
veiksmus. Taikos metais tas
jausmas gerokai išblėsęs, o
juo labiau, kai teroristai yra
komunistinių pažiūrų. Tiki
ma, kad pakankamai pasaulis
nukentėjo nuo komunistines
sistemos ir dabar, beveik vi
sur jai virtus skeveldrų krū
va, nėra reikalo toleruoti ko
munizmo pasekėjus, neįsten
giančius atsikratyti seno rau
go.
Nenuostabu, kad Peru tero
ristams prieglaudą sutiko su
teikti Kuba, Karibų salų tau
tos ir galbūt Dominikonų Res
publika. Kuba stengiasi lai
mėti Pietų Amerikos valstybių
palankumą, nes ieško sąjun
gininkų prieš JAV. Antra ver
tus, tai senųjų komunistinių
valdų liekana, diktatoriui Fidel Castro tebesilaikant įsiki
bus į Markso ir Lenino mok
slo skvernus. Kuba jau ne
kartą ir anksčiau buvo pri
glaudusi komunistų simpatikus, kai jiems skubiai reikėjo
rasti užuovėją nuo ..kapita
listų" bausmes. Dominikonų
Respublika taip pat praeityje
yra lengvai atvėrusi duris su
kilėliams, teroristams, parti
zanams,
kuriems
savuose
kraštuose buvo ..karšta". Da
bar tenka tikėtis, kad Peru
teroristai, sutiks priimti „sve
tingų" valstybių kvietimą, pa
leis likusius įkaitus ir užbaigs
šią šiurpulingą dramą.

viltis. Juk tokią centralizuotą mokyklą kur kas leng
viau išlaikyti ir. žinoma, lengviau galima atsirinkti ge
resnius, tinkamesnius mokytojus. Anuomet ; 1965 oa.1
naująją mokyklą lanke 1.430 mokiniu Iš Šv Kazimie
ro parapijos jų būta 18. Per vėlesnius du dešimtmečius
Šv. Kazimiero p a r a p i j a — vyskupijos
minėtą mokyklą baigė keliasdešimt jaunuolių.
rinkliavos p i r m ū n ė
Pastačius minėta aukštesniąią Sioux mokyklą, vi
Po 10 metų (1958 > vėl pradėtos rinkti lėšos mokyk soms miesto parapijoms pagal šeimų skaičių buvo pas
lai padidinti. Deja. tuomet Sioux
City jau buvo kirstyti mokesčiai jos išlaikymui. Šv. Kazimiero para
uždarytas pats didžiausias maisto fabrikas „Cudahy" pijai kas mėnesį reikėdavo mokėti po 254.37 dol. Kiek
ir jau gerokai buvo sumažėję Šv. Kazimiero parapijos vėliau, patrigubejus mokinių skaičiui, reikėjo samdyti
lankytojų skaičius. Šv. Kazimiero parapija turėjo su ir daugiau mokytojų, ypač pasauliečiu. Kiekvienai pa
rinkti 30,000 dol. (19,428 dol. — aukštesniajai mokyk rapijai mokesčiai atitinkamai vėlei buvo padid'nti. Šv.
lai padidinti ir 10.571 dol savos mokyklos statybai). Kazimiero parapija jau turėjo mokėti kas mėnuo po
Dabar pinigus emesi rinkti klebonas kun. S. 691.57 dol. Vos pradėjęs darbą Šv. Kazimiero parapi
Morkūnas. Padedamas adv. Jono Vizinto. o neretai ir joje, kun S. Morkūnas, komitetui pateikė savo klebo
navimo trejų metu darbo ir veiklos planą. Apie tokius
pats vienas, ejo iš namo \ narna l'nlus rinkėjas
pasiūlymus ir užmojus komiteto nariai jam pasakė.
sėkmingai atliko savo uždavinį: IŠ viso surinkti 45.634
kari visiem- tiems užmojams įgyvendinti reikėsią bent
dol. Taigi 15.634 dol. daugiau nei skirta. §v. Kazimie
40 metų. arba galu gale jie visiškai nebus įvykdyti
ro parapija vyskupijoje laimėjo pirmąja vieta.
•Jiems atrodė, kad štai klebonas, ros tik atvažiavęs iš
Kuropos. visai nepažįsta Amerikos gyvenimo, todėl
Kiti d a r b a i ir veikla
mano. kad cia gali- švaistytis, kaip jam patinka ir pa
siryžęs neįmanomu darbu įgyvendinti
Vietos vyskupo mintis — statyti aukštesniąja mo
kykla dešimtu- parapijų vaikams
pateisino dėtas
riausiai nepasisekė todėl, kad ne itin rūpestingai buvo
organizuota rinkliava. (Jai tam dar buvo ir kitokių
priežasčių.
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LIETUVOS UNIVERSITETO
KAUNE DEIMANTINIS
JUBILIEJUS
1997 m. vasario 16-ją suka
ko 75 metai, kai Kaune buvo
įkurtas Lietuvos universite
tas. Ši sukaktis yra brangi ne
tik intelektualams. Universi
tetas buvo pirmoji Lietuvos
aukštoji mokykla, kurioje stu
dijos vyko lietuvių kalba. Jis
parengė nemažai išmokslintų
darbuotojų, atnešė daug nau
dos ugdant tautinę kultūrą ir
švietimą, tapo nacionalinės
savimonės puoselėjimo vers
me. Penkių
aukštųjų mo
kyklų, gavusių pradžią K a u n e
1922 m. įkurtame Lietuvos
universitete Kauno technologi
jos (KTU), Vytauto Didžiojo
(VDU) ir Žemės ūkio (LŽŪU)
universitetų bei Medicinos
(KMA) ir Veterinarijos (LVA)
akademijų rektoriai s u r e n g ė
puikią deimantinio jubiliejaus
šventę.
Kaune j a u 1996 m. spalio
mėnesį prasidėjo kultūros ren
giniai, skirti Lietuvos univer
siteto Kaune įkūrimo 75mečiui. Iškiliausi šventes ak
centai įvyko 1997 m. vasario
12-16 dienomis. Vasario 12-ją
įvyko penkių minėtų aukštųjų
mokyklų iškilmingi
senatų
posėdžiai. Po jų buvo šven
tiniai renginiai fakultetuose,
kur buvo pagerbti Kauno aka
deminės bendruomenės iški
liausi asmenys.
Vasario 13 d. restauruotoje
KTU pirmųjų rūmų auloje (A.
Mickevičiaus g. 37), k u r 1922
metų vasario 16-ąją įvyko Lie
tuvos universiteto K a u n e ati
darymo iškilmės,
surengta
mokslinė konferencija „Uni
versitetas ir valstybė". Čia fi
losofinį požiūrį į universitetą
pateikė VDU profesorius B.
Vaškelis. Pranešimą „Lietuvos
universitetas istorinės tradici
jos dalybų metais. 1922-1997
m.", parengė VDU prorekto
rius profesorius E. Aleksan
dravičius. Apie medicinos pro
blemas valstybėje pranešimą
perskaitė KMA profesorius A.
Mickis, o apie technikos moks
lų įtaką pramonei kalbėjo
KTU Senato pirmininkas pro
fesorius R. Bansevičius. Apie
žemės ūkio. veterinarijos ir
gyvulininkystės mokslų raidą
Lietuvoje apžvalgą p a t e i k ė
LŽŪU profesorius A. Stane
vičius. Temą „Išeivija ir Lietu
vos universitetas" gvildeno
KTU garbės d a k t a r a s , JAV
Kolumbijos universiteto profe
sorius R. Vaičaitis. Visų pra
nešimų tekstai yra jubiliejinės
konferencijos 95 puslapių me
džiagoje, kurią gražiai iš
spausdino „Technologijos" lei
dykla.
Po konferencijos Vytauto Di
džiojo karo muziejuje buvo
atidaryta ekspozicija „Lietu
vos universitetui Kaune 75-
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en". Ją kartu su minėtų pen
kių aukštųjų mokyklų atsto
vais padėjo rengti vyriausioji
muziejininke R. Balynienė. O
vasario 13-osios vakare KMA
V. Lašo auditorijoje surengtas
veteranų ir kitų absolventų
sambūris. Čia svečiavosi Aus
tralijoje, JAV, Kanadoje ir ki
tur bei mūsų šalyje gyvenan
tys Lietuvos universiteto Kau
ne auklėtiniai, kitų Kauno
aukštųjų mokyklų atstovai.
Jie pasidalijo savo atsimini
mais.
Pagrindinis jubiliejinių ren
ginių akcentas buvo vasario
14 d. Kauno arkikatedroje ba
zilikoje aukotos šventos Mi
šios. Po jų nuo Rotušes aikštės
Laisvės alėja iki KTU pirmųjų
rūmų vyko studentų ir dės
tytojų šventinės eitynės. Vė
liau prie pastato A. Micke
vičiaus g. 37 įvyko susirinki
mas. KTU rektorius prof. K
Kriščiūnas perskaitė 1922 m.
vasario 13 d. Lietuvos Mi
nistrų kabineto nutarimą, ku
ris skelbė: "Ministrų kabine
tas, vadovaudamasis Vilniaus
universiteto įsteigimo įsta
tymu ir, turėdamas omenyje
Steigiamajame Seime svar
stomąjį universiteto Statuto
projektą ir universiteto ati
dengimo klausimo pribren
dimą ir reikalingumą, nutarė
1922 metų vasario mėn. 16
dieną atidengti universitetą
Kaune". Po nutarimu pasirašė
tuometinis Ministras pirmi
ninkas E. Galvanauskas. Pa
minklinę lentą atidengė Lietu
vos prezidentas A. Brazaus
kas, ją pašventino VDU Teolo
gijos fakulteto dekanas kuni
gas docentas V. Vaičiūnas.
Buvo sukalbėta malda „Tėve
mūsų". Ji primins, kad šiuose
rūmuose 1921 metais veikė
Aukštieji kursai. 1922 m. va
sario 16 d. buvo atidaryta pir
moji aukštoji mokykla Kaune
— Lietuvos universitetas.
Vėliau minėtų KTU pirmųjų
rūmų antro aukšto fojė buvo
atidengta memorialinė lenta
"In acternam memoriam. Aka
deminės bendruomenės na
riams,
žuvusiems Lietuvos
okupacijų laikotarpiu kovoje,
tremtyje, kalėjimuose". Šią
lentą atidengė ir Seimo pirmi
ninkas profesorius V. Lands
bergis. Abiejų memorialinių
lentų, pagamintų iš bronzos,
autorius — Kauno skulptorius
R. Antinis. Lenta, papuošusi
eksterjerą, simbolizuoja moks
lo koloną, peraugančią į medį
su penkiom šakom — penkio
mis aukštosiomis mokyklomis.
Kiek kitokia traktuotė bron
zos kūrinio, papuošusio pasta
to interjerą: joje
iškaltos
įdubos — tarsi ženklai ir
duobėto kelio, kurį teko praei
ti lietuvių tautai.

Baigiamasis Lietuvos uni
versiteto Kaune 75-mečio ak
centas buvo iškilmingas mi
nėjimas Vytauto Didžiojo uni
versitete. J jį susirinko gausus
būrys visų penkių aukštųjų
mokyklų VDU, KTU. LŽŪU,
KMA ir LVA — akademinės
bendruomenes narių, buvusių
absolventų, savo dalyvavimu
profesūrą ir studentus pa
gerbė Lietuvos Respublikos
prezidentas A. Brazauskas,
Seimo pirmininkas prof. V.
Landsbergis, grupė Lietuvoje
akredituotų užsienio šalių am
basadorių. Seimo ir vyriau
sybės narių. Vilniaus ir Kauno
arkivyskupai metropolitai J.
A. Bačkis ir S. Tamkevičius.
Į minėjimo dalyvius bei
svečius kreipėsi LR preziden
tas A. Brazauskas: „Lietuvos
universiteto Kaune 75-metis
— labai svarbus įvykis mūsų
mokslui, kultūrai, istorijai, —
sakė jis. — Gerai, kad šios su
kakties reikšmingumą
su
pranta ne tik akademinė vi
suomenė, bet ir visa inteli
gentija. J ū s ų šventė sutampa
su Vasario 16-ąja — Vals
tybės atkūrimo diena. Simbo
liška, kad atsikūrusi Lietuvos
valstybė neįsivaizdavo savo
ateities bei universiteto —
taip Kaune gimė Aukštieji
kursai, vėliau universitetas".
Jo Ekselencija prezidentas,
k a l b ė d a m a s apie istorines
aplinkybes ir sąlygas, kurio
mis gimė universitetas Kaune,
akcentavo: tuomet tai buvo
vienintelė lietuviška Alma
Mater, kurioje studijavo ga
bus, žinių ištroškęs jaunimas,
dirbo daug šviesių ir garbingų
mokslo bei kultūros žmonių.
Ir po įvairių istorijos ir laiko
vingių, kai Vytauto Didžiojo
universitetas buvo suskaldy
tas, sakė prezidentas, pozity
vią jo įtaką yra pajutusios vi
sos
Lietuvos
aukštosios
mokyklos. „Atgimimo vėjai",
— sakė A. Brazauskas, —
įžiebė dar vieną kultūros
židinį Kaune — universitetą.
Jam teko atsakomybė — jis
paveldėjo Vytauto Didžiojo
vardą". Pasveikinęs profesūrą,
studentus, visus VDU ir kitų
aukštųjų mokyklų absolven
tus su jubiliejumi, prezidentas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ketvirto laipsnio or
dinus įteikė profesoriams ha
bilituotiems daktarams M.
Jankauskui (LŽŪU), M. Plaščiauskui (VTU), penkto laip
snio ordinus — A. Matukoniui
(KTU), V. Sadauskui (KMA) ir
B. Vaškeliui (VDU). Grupė
dėstytojų
bei
mokslininkų
buvo apdovanota Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino
medaliais.
Penkiais pumpurėliais, taip
gražiai sužaliavusias iš vieno
kamieno, pavadino visas aukš
tąsias mokyklas jubiliates,
Seimo pirmininkas prof. V.
Landsbergis, kuris, beje, yra
ir VDU Garbės daktaras.
„Lietuvoje ypač svarbus uni
versiteto ir valstybės ryšys
kaip valstybės gyvybingumo
išraiška, — sakė Seimo pirmi-
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Mackų šeima 1943 m. Vilniuje Ii kaires: Marcele, .sunūs Algimantas ir
Jonas.

CICERO LIETUVIŲ TELKINIO
VETERANAI
Gausus lietuviais buvo Cice
ro miestelis prie Čikagos. Čia
atvykus 1949 m. rudenį, jame
radau nemažai senosios emig
racijos lietuvių, o taip pat ir
naujai atvykusių, vadinamų
„dypukų", kurių skaičius kiek
vieną savaitę vis didėdavo. Ci
cero lietuviškasis gyvenimas
virte virė. Klestėjo Šv. Antano
lietuvių parapija su lietu
viškomis mokyklomis ir lietu
viškais renginiais parapijos
salėje. Čia gerai laikėsi lietu
vių krautuvės, kepyklos ir
kitų rūšių verslas. Na, ir lietu
viškų smuklių netrūko.
Tada ir daug žymių bei gar
sių tautiečių turėjome. Dabar
jų jau mažai beliko; vieni
ninkas. — Kas naikino Lie
tuvą kaip valstybę, naikino <r
universitetą.
Švietimas
ir
aukštasis mokslas — vals
tybės prioritetai, svarbiausia
investicija į ateitį, kurią ku
riame sau ir savo vaikams".
Arkivyskupas metropolitas S.
Tamkevičius perdavė Jo Emi
nencijos kardinolo V. Sladke
vičiaus, taip pat visų Lietuvos
vyskupų sveikinimą. „Bažny
čia pasiruošusi būti universi
teto bendradarbė ir bendrake
leivė, kad mūsų mokslo šven
tovės parengtų Lietuvos atei
čiai labai šviesius ir taurius
žmones", — sakė arkivysku
pas.
Renginyje kalbėjo Kolumbi
jos universiteto profesorius R.
Vaičaitis.
visų
Lietuvos
aukštųjųa mokyklų rektoriai.
J ų vardu žodį taręs Rektorių
konferencijos pirmininkas J.
Antanavičius sakė: „Atvykome
į savo akademines šeimos, į vi
sos Lietuvos
inteligentijos
šventę. Tai ne tik Kauno sa
vastis, bet ir visos Lietuvos
turtas. Penkios mokyklos —
tai visi vienos rankos pirštai.
Jais ir sėsi, jais ir derlių
imsi..."
Po iškilmingo minėjimo di
delį koncertą surengė visų
penkių aukštųjų mokyklų stu
dentų meno kolektyvai.
Išspausdinti keli jubiliejiniai
leidiniai. Su „Technologijos"
leidyklos
ženklu
pasirodė
stambi 460 puslapių knyga
„Nuo Aukštųjų kursų Kaune
iki Kauno technologijos uni
versiteto 1920-1997 m." (su
darytojas — profesorius A.
Matukonis. Jos kaina 15 USA)
ir X. Lietuvninkaitės knygelė
..Kauno technologijos universi
teto antrųjų rūmų istorijos
bruožai". .Aiverono" akcinė
bendrovė išspausdino leidinėlį
apie KTU, VDU. LŽŪU, KMA
ir LVA. Su juo galima susi
pažinti INTERNET tinkle.
Taip pat galima įsigyti jubilie
jinį medalį, ženkliuką ir kitos
atributikos: kreiptis Lietuvoje
Kaune, technologijos universi
tete 'K. Donelaičio g- 73. fak
sas 1370.71 202640).
Dr. doc. Vilius Misevičius
Lietuvos universiteto
75-mečio organizacinio
komiteto narys

pabėgo tolėliau į vakarus, o
kiti spėjo iškeliauti amžiny
bėn. Ir dabar dažnai nebūna
savaitės, kuomet nepalydėtume kurio į „kazimierines" ar
kitas kapines. Liūdnai visai
neseniai atsisveikinome su
vienu žymesniųjų Cicero lietu
vių veikėju bei kultūrininku
akt. Juliumi Balčiu. Tik dr.
Petras Kisielius čia vis dar su
kasi kaip vijurkas: ne vien tik
savo kabinete tautiečių paš
lijusią sveikatą taiso, bet jį
rasi įvairioje lietuviškoje veik
loje beplušantį.
Reikia pasakyti, kad tuos
tautiečius, kuriuos čia radau
atvykęs iš Vokietijos stovyklų
1949 m. rudenį, jau galima
ant rankų pirštų suskaičiuoti.
Ojų čia tais laikais buvo gero
kai daugiau negu tūkstantinė.
Iš tų dienų šiandien labiau
siai atmintyje įstrigusi Mackų
šeima, čia atkeliavusi 1949 m.
birželio mėnesį. Tai Jonas ir
Marcelė (Gailytė) Mackai su
savo jaunamečiu sūnumi Algi
mantu, kuris vėliau išaugo į
gan garsų poetą, kultūrininką,
„Margučio" žurnalo redaktorių
ir to paties vardo radijo pro
gramos vedėją. Tik gaila, kad
nelemta automobilio avarija jį
išbraukė iš gyvųjų
tarpo
pačiame kūrybiniame žydė
jime, sulaukusį tik 32 metų
(jis žuvo 1964 m. gruodžio 28
d.)
Reikia pasakyti, kad nuo
pat atvykimo Amerikon su Al
gimantu yra tekę nemaža ben
drauti. Kartu dirbome Cicero
„Tauro" lietuvių sporto klube;
net padėjau suredaguoti ir
išleisti pirmąjį jo eilėraščių
rinkinį, kuris vadinos „Elegi
jos" (išėjo Algimanto Pagėgio
vardu, kadangi Pagėgiai buvo
gimimo vieta).
Su liūdesiu reikia pažymėti,
jog šiandien iš tos puikios
Mackų šeimos yra likusi tik
viena Marcelė. Jonas Mackus
mirė palyginti jaunas, nuo ne
tikėto širdies priepuolio, dar
Algimantui esant gyvam —
1962 m. gegužės 25 d. K
gyvųjų tarpo 1980 m. iškeliavo
ir Cicero gyvenęs Marcelės bro
lis — Alfonsas Gailius.
O pati Marcelė Mackuvienė,
gimusi 1904 m. spalio 17 d.
prie Volgos upės Rusijoje, vie
nintelė iš Mackų giminės da
bar tebegyvena mano kaimy
nystėje. J ą dažnokai tenka
aplankyti ir ji pasipasakoja
apie praeitį, prisimena sūnų
Algimantą. Iš jos pateiktų
duomenų būtų galima net at
skirą knygą parašyti. O pasa
koja ji vaizdžiai, lyg prieš
Pirmąjį pasaulinį karą vykusieji nutikimai tik vakar būtų
atsitikę.
Marcelės gyvenimas įvai
riuose kraštuose, nuspalvintas
ryškių ir nekasdieniškų' nuo
tykių, nelabai įtikėtinų isto
rijų. Tad trumpai pakeliau
kime su j a į praeities dienas.
Jos tėvas — vaistininkas Dor
pate (Estijoje) baigęs farmaci
jos mokslus, kuris vėliau Rusi

joje buvo nusipirkęs vaistinę.
Iš ten, jau su mažąja Marceliuke dar caro laikais sugrįžo į
Lietuvą ir Židikų miestelyje
vėl pirko vaistinę. Kadangi jos
motina mirė jauna dar gyve
nanti Rusijoje, tėvas čia antrą
kartą vedė. Tuomet jaunutė
Marcelė turėjo progą bendrau
ti su garsiais žmonėmis, kurių
tarpe buvo ir žymi rašytojaŠatrijos Ragana.
Kai Marcelei reikėjo pradėti
lankyti gimnaziją, visi kėlėsi į
Liepoją, bet tada greitai pra
sidėjo I pas. karas ir reikėjo
vėl grįžti atgal į Lietuvą, ne
trukus — vėl važiuoti Latvi
jon, o tuomet — judėti į Rusi
jos gilumą. 1915-1920 metais
gyventa Maskvoje tik su pa
mote, nes su tėvu karo metu
pasimesta. Tada teko iškęsti
ir šaltį, ir vargą, ir badą.
Tačiau visus traukė Lietuva
ir atsirado galimybė vėl čia
sugrįžti: pradžioje į Mažei
kius, vėliau — Kretingon, kur
Marcelė lankė gimnaziją. Ta
da sugalvojo įstoti į telefonotelegrafo kursus ir juos baigu
si 1925 metais, pradėjo dirbti
Klaipėdos pašte. Ten ir susi
pažino su to pašto darbuotoju
Jonu Mackumi. Vienas kitam
patiko ir jie nutarė sukurti
šeimą. Tas įvyko 1930 metais,
kuomet jie buvo perkelti dirbti
į Pagėgius, Klaipėdos krašte.
Čia 1932 m. vasario 11 d.
jiems gimė sūnus, kuris vie
tinėje katalikų bažnyčioje pak
rikštytas
Algimanto Viktoro
vardais.
Pagėgiuose Mackų šeima
išgyveno iki Klaipėdos krašto
okupacijos
— 1939 metų,
kada reikėjo kraustytis į Tau
ragę, o iš ten trumpai dar ir
Vilkaviškį. Kuomet Lietuvai
buvo grąžintas Vilnius, J.
Mackus buvo paskirtas Lietu
vos sostinės Šeštojo pašto
viršininku, o Centriniame
pašte tarnavo ir Marcelė. Čia
Mackai išgyveno rusų ir vo
kiečių okupacijas, o Vilnių
apleido, tik bėgant nuo antrą
kartą
Lietuvon
artėjančių
komunistų. Pradžioje nutūpė
Berlyne, kur vokiečių pašte
dirbo. Po karo, pateko į pa
bėgėlių stovyklas, ilgesnį laiką
išgyvenant Wiurzburge, o po
to — Schw. Gmiunde.
M. Mackuvienė, spalio 17 d.
atšventusi savo 92-jį gimta
dienį, šiandien gyvena vieniša
— viena didokame bute. Ji
taip pat papasakojo apie savo
darbus Amerikoje. Čia jai
reikėjo keisti profesiją — iš
pašto tarnautojos persikvalifi
kavo į siuvėjos. Šioje profesi
joje bedirbdama, sulaukė pen
sininkės
amžiaus.
Dabar,
gaudama pensiją, gali nuomo
ti butą ir dar vieną kitą dolerį

juodai dienai pasidėti. Kartais
turėdama atliekamų pinigų,
aukoja lietuviškiems reika
lams, nes ji pati daug vargo
mačiusi ir kitus į bėdą pakliu
vusius atjaučia.
Marcelė džiaugiasi, d a r ga
lėdama (nors ir su padidina
muoju stiklu) skaityti „Draugo"
dienraštį, kurį Mackų šeima
pradėjo prenumeruoti 1949 m.
vasarą. Iš šio laikraščio ji
sužino apie Lietuvos ir pasau
lio įvykius. Visada ji buvo ir
„Draugo" rėmėja, todėl neseniai
pas ją apsilankius, ji davė
didoką auką „Draugo" reika
lams ir prašė, kad nuvežčiau į
administraciją.
Liūdnoka yra jai šiomis die
nomis — daugumas draugių ir
pažįstamų j a u išmirė, o ji pati
negali niekur nueiti ar nu
važiuoti. Tačiau kartais telefo
nu su viena kita pažįstama
dar pasikalba, būna dienų,
kad kas nors ją namuose
aplanko. Džiaugiasi, kad kar
tais užsuka ir moterys iš Lie
tuvos Dukterų organizacijos.
Aną dieną, apsilankius jos
bute, prisiminėme Algimanto
65-jį gimtadienį, kuris buvo
vasario 11 dieną. Peržiū
rėjome albumus ir radome
nemaža su Algimanto gyveni
mo susijusių nuotraukų. Dalį
jų buvau iš jos pasiėmęs kiek
anksčiau ir jos greitu laiku
iškeliaus į muziejus bei archy
vus Lietuvon.
M. Mackuvienė
nuliūdo
sužinojusi, kad mirė jos gera
draugė — Vanda DaugirdaitėSruogienė, kurią dar labai
norėjo aplankyti. J a u buvome
sutarę, kuomet f "k orai kiek
atšils, pas ją
nuvažiuoti,
tačiau taip ir nesuspėta tai
padaryti — ji j a u prieš tai
iškeliavo amžinybėn.
Norisi palinkėti Cicero lietu
vių telkinio, veteranei M.
Mackuvienei dar daug, daug
malonių jos gyvenimo sau
lėleidžio dienų. Jos dėka dar ir
šiandien bent telefonų knygoje
randame
gyvą
Algimantą
Mackų...
Edvardas Šulaitis

BUVUSIO MOKINIO
DOVANOS MOKYKLAI
JAV gyvenantis verslininkas
Simas Velonskis A. GiedraičioGiedriaus mokyklos mokslei
viams padovanojo 10 naujų
kompiuterių, ii kurių bus gali
ma sukomplektuoti kompiute
rių klase. Simas Velonskis pats
mokėsi šioje mokykloje. Jis dar
padovanojo 40 tomų enciklope
diją anglų kalba, muzikinį cent
rą. Kasmet jis skiria 1,000 dol.
premija geriausiai besimokan
tiems moksleiviams.
(LR, 02.14)
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American Travel Service
SPECIALIOS KAINOS \ VILNIŲ IKI
VIDURIO BIRŽELIO MĖN. BE NAKVYNĖS!
CHICAGO
DENVER
DETROIT
LOS ANGELES
MTNNEAPOUS
ORLANDO
SAN FRANCISCO
TAMPA

$785.00
$825.00**
$785.00
$875.00
$825.00
$775.00
$875.00
$775.00

Bilietai turi būti išpirkti iki kovo 31 d. Prie bilieto kainos rei
kia pridėti mokesčius.
** Skrendant iš Denver, rėkia pernakvoti.
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kirų
miestų įvairioms datoms.
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į
mūsų raštine.. Maloniai Jums patarnausime.

American Travel Service
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
FAX 708-422-3163

deracijos veiklai vystantis,
1953 m. įsikūrė ir Čikagos klu
bas. Buvusios šio klubo pirmi
ninkes: J. Linkuviene, Stase
Semėniene, Marija Krauchuniene, Kazimiera Leonaitienė, Matilda Marcinkienė, Jolanda Kerelienė, dr. Vilija Kerelytė, Aleksandra Likanderienė ir Albina Ripskienė. Ka
zimiera Leonaitienė ir Alek
sandra Likanderienė yra jau
mirusios. Šiuo metu klubui
pirmininkauja dr. Vilija Kerelytė.

Mūsų šeimose
ILGAS GYVENIMO KELIAS
P r a n a s Šapalas, ilgametis
Lemonto gyventojas vasario
mėnesį šventė savo 93-0iąjį
gimtadienį ir 63-jų metų vedy
binę sukaktį.
P r a n a s gimė Gorainių km..
Tauragės apskrityje — Že
maitijoje. Šeimoje buvo aš
tuoni vaikai, bet užaugo tik
keturi. Ten pat susitiko ir
savo būsimą žmoną Horten
ziją Dumbryte ir ją vedė 1934
m. Šeimoje augo keturios duk :
relės, iš jų trys dabar gyvena
Lemonto apylinkėje, o viena
Floridoje.
P r a n a s Šapalas, nuo mažens
pamilęs žemę, paūgėjęs ir su
sitaupęs pinigų, netoli Plun
gės nusipirko ūkį, kiek vėliau
ir antrą. Nepasitenkino vien
tik ūkininkavimu, bet mieste
lyje dirbo buhalteriu. Pergyve
nęs pirmą okupaciją, antrą
kartą jau to pergyventi nebe
norėjo ir 1944 m. spalio 13 d.
su šeima, frontui artėjant.
traukėsi į vakarus, tikėdamas
greitai sugrįžti. Bombų sprogi
mai lydėjo juos sunkioje ke
lionėje, o viena bombos skevel
d r a pataikė ir sužeidė Prano
kaklą. Pasitraukimas buvo
pilnas rūpesčių, vargų, nes
šeima buvo dar labai jauna.
Vyriausia dukra vos devyne
rių metų. Keliantis per Elbės
upę, šeima buvo išskirta.
Mama liko su mažamečiais
vaikais, o vyresnė' dukra ir
tėvas kažkur dingo. Praslin
k u s kuriam laikui, mama nu
t a r ė susiieškoti savo vyrą ir
dukrelę Aldoną. Susirado pa
žįstamą moterį, pas ją paliko
savo vaikus ir pėsčia per lau
kus išėjo ieškoti savo vyro ir
vaiko. Nujautimas sakė. kad

reikia eiti arčiau tų vietų, kur
buvo perskirti. Tai kokie atsi
tiktinumai, laime ir Dievo pa
laima, lydėjo ją. Eidama lauko
keleliais, iš tolo mato — vyras
pjauna šieną.
„Galvoju ir
ūgis. ir judesiai atrodo visai
kaip mano vyro, nenoriu net
tikėti. Draugė sako, pašauk
vardu. Sušukau — Pranai ir
žmogus atsisuko, pribėgome
— tikrai tai mano Pranas. Ir
taip vel visa šeima kartu.
Dėkoju Dievui. Vokietijoje il
giausiai gyvenome Memingeno stovykloje. Gyvenimas ne
pastovus, pradėjome galvoti,
ką toliau darysime. Prisi
minėme mamos pasakojimus,
kad Amerikoje gyvena tolimi
gimines. Susiradome juos ir
tie giminės išsikvietė mus į
Ameriką. J Ameriką atvykome
1949 m. spalio 13 d. Pranas
Šapalas sako. kad skaičius
trylika j a m labai laimingas.
Kurį laiką pagyvenę pas gi
mines nerimome. norėjome gy
venu, kur daugiau lietuvių.
Čikagoje Pranas gavo darbą,
susirado butą ir parsivežė visą
savo šeimą. Kiek vėliau apsi
gyvenome Marąuette
Par
ke. Nusibodus kitiems dirbti,
nusipirko restoraną. Verslas
sekėsi labai gerai, tai nusipir
ko antrą restoraną ir gėrimų
parduotuvę. Daugelį metų vis
kas buvo labai gerai, bet atsi
rado troškimas daugiau že
mės, laukų oro, medžių ir
žalumos. Ieškodamas daugiau
žemės, užklydo į Lemonto apy
linkes, nusipirko didelį plotą
žemės, pasistatė namą ir nuo
1966 m. čia gyvena. Čia man
labai patinka, maždaug taip,
kaip tėviškėje".

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo men. 8 d.

Metų bėgyje Lietuvių mote
rų klubų federacijos Čikagos
klubas ruošdavo tradicinį Ve
lykų stalą, paprastai Atvely
kio sekmadienį. Šis renginys
sutraukdavo arti 300 žmonių.
Kitas renginys, tapęs gražia
tradicija ir iki šiol rengiamas,
tai abiturientų supažindinimo
su visuomene pokylis.
Pranas Šapalas tirpina medų savo virtuvėje

O Pranas kalba: ,.Net ir da
bar, sulaukus šio amžiaus, ne
galiu būti be darbo. Mėgstu
medį ir iš jo drožinėju kryžius,
koplytėles, gėles ir Lietuvos
ženklą — Vytį. Mėgstu ne tik
žuvauti, bet ir valgyti žuvį.
Lietuvoje žuvaudavau tinklais
o čia su meškere. Mano ir pa
vardė gimininga žuvims. Nuo
bodžiauti netenka, nes šeima
labai
padidėjo. Turiu
17
anūkų ir 22 proanūkus. Duktė
Aldona Šoliunienė, su savo
šeima, gyvena tėvelių kaimy
nystėje, gretimame name. Šios
gražios gamtos prieglobstyje
užaugo gausi, darbšti ir labai
lietuviška Šoliūnų šeima. Ap
linkui dar daug žemės, o di
džiųjų medžių ošimas, paukš
telių giesmės tikrai primena
tėviškę.

kryžius ir teka tas pats srau
nus šaltinėlis. Lietuva aplan
kiau keturis kartus, jei svei
kata leis, norėčiau dar kartą
apsilankyti".
Paklaustas ar norėtų visam
laikui grįžti į tėviškę, štai ką
sako: "Šeima didelė ir jau čia
giliai įleidusi šaknis, tai mano
ir žmonos vieta irgi čia, šioje
svetingoje mus priglaudusioje
šalyje. O svajoti galima. Kai
primerkiu akis matau didžiu
lį sodą, žydinčias vyšnias,
upelį, alyvų krūmus, kurių
buvo labai daug ir paskendęs
prisiminimų gausybėje matau
tėviškę, ir giliai širdyje jaučiu,
kad pasaulyje tėviškė tik vie
na".
Bronė Nainienė

Tėviškę pirmą kartą aplan
kiau 1972 m. Tėviškėje dar
stovi k l ė t i s , labai senas

LMKF
SUKAKTIS
Žmogui sulaukus 50 metų
— tai nepaprasta šventė —
auksinis jubiliejus. Organiza
cijai tiek metų išsilaikyti —
dar didesnė šventė, ypač šiais
laikais. Viena tokių organiza
cijų yra Lietuvių moterų klu
bų federacija.
Lietuvių moterų klubų fe
deracija įsisteigė 1947 metais
Esslingen, Vokietijoje, baltieė!u moterų suvažiavime, į ku
ki ekviena Baltijos valstybė
atsiuntė po aštuonias atstoves. Buvo įkurta Pabaltijo M oterų taryba, kuriai pirmininkavo dr. Marija Žilinskienė.
Lietuvių moterų klubų fe-

Pirmasis abiturientų poky
lis buvo ruoštas 1973 metų
pavasarį Lietuvių tautiniuose
namuose Čikagoje, K. Leonaitienės ir J. Kerelienės ini
ciatyva. Taip pat pažymėtina,
kad šiais metais vyks jau 25sis „Pavasario žiedų" — abi
turientų sutiktuvių pokylis.

LMKF Čikagos klubo pirm. dr. Vilija Kerelytė kairėje ir Centro valdvbos
pirm. Aldona Noakaite-Pintsch.

Tai sidabrinis jubiliejus!
Koks sutapimas, kad šįmet
sueina ir 50 metų nuo LMKF
įsikūrimo. Šioms ypatingoms
progoms paminėti ruošiamas
Lietuvių moterų klubų federa
cijos savaitgalis, kuris vyks
balandžio 26-27 d. Šventė pra
sidės abiturientų pokyliu ba
landžio 26 d. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pokylį
rengia LMFK Čikagos klubo
valdyba, o jai talkina abitu
rientų motinų komitetas, ku
riam šiais metais pirminin
kauja Nijolė Nausėdienė.
Balandžio 27 d., 11 vai. r.,
bus aukojamos šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje už
mirusias LMKF nares ir pir
mininkes. Iškilminga akade
mija prasidės 12 vai. PLC di
džiojoje salėje. Akademijos pa
grindinę kalbą pasakys Lietu
vių moterų klubų federacijos
centro valdybos pirm. Aldona
Noakaitė-Pintsch iš New Yorko. Ta proga norime paskatin
ti visus buvusius abiturien
t u s , dalyvavusius ankstes
niuose pokyliuose (abiturien
tų buvo apie 8001). dalyvauti
šioje
iškilmingoje
puotoje,
Laukiama ir visa lietuviškoji
publika, tegul PLC balandžio
26 d. pražysta gražiausiais
„Pavasario žiedais".
Svajonė R. K e r e l y t ė

Walter ir Aldona Klemkai.
.„-...„VT

AUKSINĖ VEDYBŲ
SUKAKTIS
Walter J. Klemka ir Aldona
Mažeikytė 1947 m. sausio 25
dieną Čikagoje, Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, sumainė
aukso žiedus, pasižadėdami eiti
kartu per visą gyvenimą, nepai
sant ar jų gyvenimo kelias bus
lygus, ar duobėtas. Savo paža
dus gražiai ištęsėjo ir šių metų
sausio 25 dieną jie iškilmingai
šventė 50 metų auksinę sukak
tį. Ta proga Sun City, St. Elizabeth Seton bažnyčioje, buvo šv.
Mišios, kurias celebravo arki
vyskupas Paulius Marcinkus.

VELYKINĖ DOVANA
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV
IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE,
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį.

L Jautienos išpjova
2. Kiaulienos kumpis
3. Kiaulienos šoninė
4. Kiaulienos išpjova
5. Lašiniai "Naminiai"
6. Dešros:
Šalto rūkymo
7. Dešrelės:
Karšto rūkymo

$98.00
14A-14kg.

$85.00
12A-12kg.

$70.00
lOA-lOkg.

2 kg.
2 kg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.

2 kg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.
Ikg.

Ikg.

4 kg.

3 kg.

3kg.

3 kg.

3 kg.

3 kg.

12 kg.
26.4 Ibs.

10 kg.
22 Ibs.

Ikg.
Ikg.
Ikg.

•

14 kg.
30 Ibs.

"VĖTRIJ AINIAI"- b e n d r a L i e t u v o s - JAV mėsos p e r d i r b i m o į m o n e Šiauliuose, nau
doja vokiškos g a m y b o s m a š i n a s , p r o d u k t u s g a m i n a iš a u k š č i a u s i o s k o k y b e s m ė s o s ,
patikrintos Veterinarijos t a r n y b o s skyriaus.

Apatine nuotrauka: sukaktuvininkas Pranas Šapalas 'iš kaires). Aldona Soliuniene, Hortenzija Šapaliene; sto
vi: Algis Talat-Ketpša, Milda Talat-Kelpšiene ir Vytautas Soliunas Viršuje — Pranas Šapalas su būnu savo
prov.-iikajcių (jų turi daug daugi.ui. U t ne visi yra nuotraukoje;

Siuntinys b u s pristatytas į n a m u s laike dviejų savaičių n u o u ž s a k y m o d a t o s
Čekius rašyti: D S ENGINEERTNG, INC. U ž s a k y m a i p r i i m a m i telefonu, taksu
arba paštu.
DS ENGINEERING, INC.
Tel. 630-257-2034
12421 ARCHER AVE.
Fax. 630-257-5852

Pamaldų metu buvo atnaujin
ti ir jų vedybiniai pažadai.
Sveikindamas solinizantus arki
vyskupas pabrėžė, kad ilgas ir
gražus jų vedybinis gyvenimas
ir pavyzdinga šeima y r a pasek
mė tarpusavio meilės ir Dievo
palaimos. Per Mišias tai progai
parinktas Šv. Rasto ištraukas
skaitė jų vyresnioji dukrele An
gelą. Vargonams pritariant, ke
letą giesmių įspūdingai atliko
bažnyčios vargonininkė Rober
ta Ward.
Po Mišių visi svečiai susinnxo
gražiai papuoštoje parapijos =a
lėje, kur vyko šaunios vaišes.
Skaniai paruošti užkandžiai, gė
rimai, pietūs, šampano tostas,
saldumynai. Nuotaika buvo pa
kili ir džiaugsminga. Pr įvairių
linkėjimų ir vaišiu, nuzikantams grojant, ne vie-a r jra išėjo
pasisukti. Aldona ir Walter šir
dingai dėkojo visiems svečiams,
ypač Aldonai Genčiuvienei už
gėlėmis stalų papuošima, tortus
ir kitus kepinius; Janei Youršienei už pyragus. Kaziui Youršiui
už šeimininkavimą prie gėrimų
stalo ir Stasiui Narkui už pak
vietimų išspausdinimą
Iškilmėse dalyvavo abi Klem
kų dukros su šeimomis: Angelą
ir Michael Jerrick s ū n e l i u
Andrew ir Linda ir David
W a l d e n ' a i : Aldonos b r o l i s
J o n a s Mažeikis su š e i m a ,
Walterio sūnėnas Julius Klem
ka — svečias iš Lietuvos ir
kiti gimines Daug draugų, kai
mynų ir beveik visi Phoemxo
lietuviu katalikų Misijos nariai.
Abu Klemkos yra susipratę ir
veiklūs lietuviai, d r a u g i š k i
žmones, visu mėgiami. Abu
daug pasidarbavę kataliku Mi
sijai Šiuo metu Aldona yra
Misijos komiteto pirmininke, o
Walter - iždininkas Aldona,
taip pat. yra ir LB Arizonos
Apylinkes valdybos iždininke
Vikt. Z a k a r i e n ė

f

«

•

D R A U G A S , š e š t a d i e n i s , 1 9 9 7 m. k o v o m e n . 8 d.

Neringa. Inc. s u Nek. Pr. Mari)os s e s e r i m s
organizuoja Ir praveda stovyklas.
Neringos stovyklavietėje, V e r m o n f e.

it

1 9 9 7 M. NERINGOS S T O V Y K L O S

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL

UETLVIV KALBA Į LIEPOS 13-27 d d . - Vaikams nuo 10-16 metu
LIEPOS 27 d - Seserų gegužine Putnam'e
USPOS 27-Rl P. 2 d d - Vaiicams nuo 6-9 metu
LIEPOS 27-R'JGP. 2 d d - Vaikams nuo 13-16 metu
RL'GP 2-RUGP 9 d.d. - šeimoms su jaunais v a i k u t i s

Ko'/I

; ANGLŲ KALBA - LIETUVIU KILMES

K

600 Liberty Hwy.. P u t n a m , CT 0 6 2 6 0
860-928-7008 n e r i a g — u e c a . c o m

ketinantis
kelti savo kandidatūrą
į
Lietuvos
prezidentus,
kviečia užsienio lietuviųjaunesnės
kartos ir patyrusius
visuomenininkusį bendrą darbą dėl Lietuvos
ateities.
Vaidoto Žuko atstovas Čikagoje:
Dr. Linas A. Sldrys
9830 S. Ridgeland, Ave.
Chicago, IL 60415
Tel. 708-636-6622
Fax. 708-636-3664

Per ATLANTĄ
saugiai tiktai su

ATLANTA

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
1 2 3 0 1 N e w Av.. Suite D

2 7 1 9 W e s t 71 S t r e e t ,

U m o n t . II. 60439

C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9

T e l : 630-243-1688

Tel: 773-434-2121

Fax: 630-243-1678

Fax: 773-434-9024

Skambinkite nemokamu tel.l-800-775-SEND
J Ū S Ų P A S L A U G O M S M Ū S Ų ATSTOVAI:
N f c W Y O R K 914-258-5133, G L E V B L A M D
7

RCX:HESTF.R 16-325-3888, P I T T S B U R G H

216-481-0011
412-81-8859

M ū s ų a t s t o v y b ė I J K T U V O J E : V I L N I U S . 444530

Vytis Travel
40-24 2 3 5 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
800-77-VYTIS

1997 SKRYDŽIAI I VILNIŲ
Iš NY. (JFK)
Sausio 1 - kovo 19 S500
Kovo 20 - geg. 31 $631
Birž. 1 -rūgs. 30 $730
Iš N'evvark NJ
Sausio 1 - kovo 20 S500
Kovo 21 - baL 30 $700
Geg.1-31
S748
Birž. I - rūgs. 15 $939

Iš Tampa, Olando
Sausio 1 - birž. 9 S740
Birž. 10-23
$800
Birž. 24 - rugp. 31 $860
IŠ Los Angeles, San.Franc.
Geg. 15 - birž 8
$87^
Birž 9 - rugp. 31 SI,050

Plius mokesčiai. Skrydžiai
vra :š visu JAV miestu.
1 Vietų skaičių^ ribotas.
Iš Chicagos
]au paruošta
Sau**) 1 - kovo 20 S500
kelionių j Lietuva ir
Ko\o2! -gpg.31 $663*
Pabaltin brošiūra.
Birž 1 • rūgs. 30 $778*
'IVnvik\ o|im.is I imdkffK

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

P«g«r773-30M3<I7

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
• Pensininkams nuolaida

^31.
Accent Homefinders
9201 S. Cicero
0*k Lawn. Ilhooas 60453

RE/MAX
HOME CENTER

ASTA T. Ml KŪNAS
REALTOR*

(773) 735-6000
Bus. (708)423-9111
Voice Mail (708) 233-3374
Pager (312) 707-6120
Namų (708) 423-0443
Ench Otfice k indeponderdty OajnoO and OperateC

$

Paslaugos 4 ar 3%

$

Pristatymas į rankas
Išviso

$
$

Siuntėjas

.

1? no
'.rr.yy....

Gavėjas

Tel.

Tel.

APITAL
EALTV, INC.

Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą

Profilaktoriumas „Ravenswood"
Plačiai ž i n o m a Čikagoje įvairių medicinos sričių „ R a v e n s v v o o d "
l i g o n i n e maloniai kviečia lietuvių v i s u o m e n e s v y r e s n i o j o
a m ž i a u s ž m o n e s į profilaktoriumą „Ravensvvood".
•
A u k š t o s kvalifikacijos specialistai p a d ė s susigrąžinti J ū s ų
a k t y v u m ą ir energija, pagerins nuotaiką ir miegą, p a d ė s
išsivaduoti iš depresijos ir v i m a t v ė s :ausmo
•
S v e i k a t i n g u m o judėjimo-žaidimų, muzikinė terapija.
Pratimai, kurie padeda atstatyti atmint) ir d ė m e s į .
U ž s i ė m i m a i vyksta erdviose, patogiose patalpose.
•
Kiekvieną savaite organizuojamos ekskursijos į Čikagą;
lietuviškų filmų peržiūra; konsultacijos ir p a s k a i t o s
m e d i c i n o s klausimais; koncertai, šventes, g i m i m o
dienos; n e m o k a m a i - pusryčiai ir pietūs.
•
Mes dirbame n u o pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 3 v p . p
Jus n u v e š ir parveš p a t o g ū s autobusai
Registracija telefonu: 773-761-04,^
Visi, kas turi „ Medicare" ar „Medicaid"
dalyvauja programoje nemokamai!

Sąžiningas
patarnavimas
perkant butus,
namus, verslo
pastatus
•
Perkame ir
parduodame
Čikagoje ir
Galina Ichlova
priemiesčiuose
Realtors
•
Padedame
847-577-5200 otfice
nuosavybę
708-561-2187 pager
finansuojant
1762HintzRoad
VVheeling, IL 60090

P O L A N D S0.51. U K R A I N E $0.65, AND O T H E R S )
Call AOFIntarnational

(617)489-5952

Marina Meyman
'
'
'
'

Mortgag* Corautar*
Nemokami patarnavimai perkant namus
3% našas perteant narnos. netiKnnant kredito
Nemokamas perttnansavimas
10% užstato perkant veršio pastatus

92SS Skokie Blvd.
Skokie, IL 60077
Tel. 847-675-3696
Fax 847-675-3699 P»g«r 847-333-7373

AT

AMBER CONSTRUCTION C0.
Dengiami stogai, kalamas ..siding",
atliekami cemento. ..plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
.Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas frank Zapolis ir Oft. Mgr. Aukse
S. Kane kaiba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street

Tel. (708) 424-8654
(312)581-3654

MOVI N G
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS

773-925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/BCA ATSTOVYBE
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonems

ffr*-,
7^~?2L
"""""" '

KMIECIKHEALTORS
n22
s
- Putaski Rd.
43«5 S. Archer A*e.

PRANAS G. MEILĖ, CPA
4931 W. 95th St.,
Oak Lawn IL
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet Centre. Lemont
Tel.: raštine 708-424-4425
namai 708-636-5347
Nerūkantis vyras ieško darbo. Gali
slaugyti ligonius ir gyvent kartu.
Tel. 773-778-1860. Kviest Laisvį.
Priimu vieną moterį
gvvent savaitgaliais.
Tel. 7 7 3 - 3 7 6 - 6 0 7 4
Išnuomojamas butas
Marquette Parko a p y l . su
baldais 4 m ė n u ž n e d i d e l ę
kaina Tel. 773-776-4289

DANUTĖ MAYER
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai. sąžininga: ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

Gediminas Pranckevičius
Greitai ir sąžiningai
užpildo pa]amų mokesčius
(income tax)
Reikalui esant.
atvyksta į namus.
Tel. 7 0 8 - 6 5 6 - 2 5 5 0
arba 7 0 8 - 6 5 6 - 1 2 9 3
1 mieg. butas 6 7 & Kedzie
apyl. $ 3 5 5 į mėn. -f „security".
Tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 .

Išnuomojamas 2 mieg.
butas, pirmame aukšte, centrinis
šildymas Tik nerūkantiems, vyres
nio am/, asmenims; be gyvuliukų
Tel 773-624-1542
For Rent
2 bedrm. apt.. 2nd fl Bnghton Pk.
vic, utilities. S450 a mo. Tel. 773254-7018. all after 5 p m
Moteris ieško išsinuomoti kambarį
arba butą Čikagos šiaurės vakarų
priemiesčiuose, arba bet kur kitur.
Tel. 815-236-5807. Skambinti bet kada.

Pigiai parduodu gerame stovyje '87
mikroautobusą FORD-AEROSTAR.
Tel. 773-229-8836; 773-778-5690
Kviesti Saulm
Vid. amžiaus moterų, turinti darbo
leidimą, ieško darljo Gali prižiūrėti
iigomus. padėti namų ruošoje ir gy
venti kartu Vairuoja auto.
Tel. 773-847-4903
Lithuartian man or woman to rent a
room i n clean, Hickory Hills home
Non-smoker, non-drinker. Call for
l l n a i j , tel. 708-458-8173 or leave

ir namų

mases

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 312-736-7900

Hawaii — nuostabi sala. Jei ruošiatės
jO)e lankytis, siūlome apsistot; „Hale
Gediminas", kur |ūsų laukia lova ir
pusryčiai Dėi informacijos skam
binkite Tel. 1-808-328-8169

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metu
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX t C A L C U L A T O R S
5610 S. P u l a s k i R d
Tel. (773)581-4111

FORSAXE
Wisconsin valstijoj, ant ežero •
kranto pardu^>damas 8 kamb
namas; 2 vonios (jacuzzi), 2
židiniai. . panelled", „sundeck",
„patio". garažas. 10 min iki
Antiodl Metrą Tel. 414-862-6613

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

MCMMBC

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638
T e l . 773-581-8500
Lietuviška d u o n a ir raguoliai
Vestuviniai i r įvairfB torMi
I ictuvišk<is maistas—"catencd"
Siunčiame m ū s ų p r o d u k t e U I S
Atkl.uvt.i 7 dienas sa\ aMėįc

ANY DAY, ANY TIME, N O NEED TO SWlTCH Y O U R
CURRENT TELEPHONE COMPANY, GREAT RATES T O
OTHER COUNTRIES (RUSSIA $0.68, G E R M A N Y $ 0 . 3 1 .
For Information

American
United
Mortgage

ELEKTROS
[VEDIMA*—PATAISYMAI
runų Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

išvykti. Kreiptis:

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

•
•
•
•

TELEPHONE CALLS
TO LITHUANIA:
$0.62 PER/MIN

** Perkant/parduodant
nekilnojamą turtą

" Informacija paskolų,
investicijų klausimais

Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland R d . , Stoney Creek, O n t .
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334

Si

VIDAS
POŠKUS

'* Profesionalus ir greitas
patarnavimas

INCOME TAX
Siunčiama suma

CONSTRUCTION

Staliaus darbai rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plyteles; „sidings",
„sot'nts", „decks", „gutters",
plokšti ir ...shingle" stogai;
cementas, d a ž y m a s .
Turiu darbo draudimą
. S. Benetis tel. 630-241-1912 ,

RIMAS L. STANKUS

4% iki $2,000 — 3% virš $2,000

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

MŪSV ADRESAI:

(708)425-7161

SPAUDA LIETUVAI:

Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai j Lietuvą,
£.59 sv., minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai".
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
M A I S T O SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus
maisto už $98, šventinis $39.-, vaikams $ 3 9 . $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.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava,
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javaimai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27

IMPORT-EXPORT, INC.

(773) 586-5959

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I

STASYS

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (sidmg): medžio,
alummiaus ir Kt. Tunu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630-969-2658

REALTORS

BALYS BUDRAITIS

Bu».773^8M100
F«x. 773-585-399?

VAIDOTAS ŽUKAS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX

INFORMACŲA-IlE<HSTRAajA

TRANSPAK

REAL ESTATE

REALMART II, Inc.
6602 S. PuUski Rd.
Chicago.IL 60629

ft

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 metu
RL'PG I i - 17 • šeimoms su jaunais vaikučiais

£G

ESTATE

MISCELLANEOUS

KAVINE
350 V Clark. Chicago, II 60610
Tel. 312-644-77^0
K c p v k k w p n . J u k t . i i ir u / k a n d ž i a i
miesto centre
N i \ . m g a l | uAl.irvl.i

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „iay-avvay" planu
At
liekame visus foto iaboratorno^
darbus
Darbo \ ai kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeštd, $ v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd su
sikalbėsite lietuviškai.

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

•

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. kovo men. 8 d.

JAV LB Kraite Valdybos
SoetaHnkĮ RaNMhĮ Taryba

A.+A.
BRONĖ ARNAUSKIENĖ

2711 WMt 71 st StrMt, Chicago, INinois 60629
(312) 476-2655 • F«x (312) 4364909

FEDERALINIAI MOKESČIAI IR NAUJAS
ID NUMERIS
Kiekvienais metais IRS nasis numeris, prasideda skai
įstaiga turi įvairių pakeitimų, čiumi 900. Pajamų mokesčių
pildant federalinius mokes mokėtojai, kurie naudoja se
čius. O Šiais metais, pildant nuosius numerius, gali būti
pajamų mokesčių formas, de nustebinti, sulaukę iš IRS pa
biutuoja naujas ID (identifica jamų mokesčių formos atmeti
mo su trumpu pranešimu.
tion) numeris.
Daugumas mokesčių mokė Taip pat žmonių tarpe yra
tojų, pildydami pajamų mo daug klaidinančios informaci
kesčių formas, naudoja savo jos apie tai, kam reikia ir ką
JSocial Security" numerį. Bet jis reiškia. Čia keletas pa
yra daug mokesčių mokėtojų, aiškinimų:
kurie neturi ir negali gauti šio
1. Kiekvienas asmuo, kurį
numerio: tai užsienio inves
jūs
įrašote savo 1996 m. pa
tuotojai, legalūs ir nelegalūs
jamų
mokesčių mokėjimo for
imigrantai. Praeityje IRS
moje,
turi turėti galiojantį
įstaiga duodavo jiems ID
ITIN,
ar
„Soc. Sec." numeri,
numerį, kad galėtų prižiūrėti
nebent
jis
būtų gimęs 1996 m.
jų pajamų mokesčių mokė
gruodžio
mėnesį.
JAV LB Socialinių reikalų tarybos, vadovaujamos Birutes Jasaitienės, globoje veikia ir Lietuvos Partizanų glo
jimą. Bet to nepakako. Apgau
dinėtojai pildė, suteikdami ne
2. Jūs negausite ITIN nu bos komitetas Nuotraukoje — Lietuvos Laisves kovos sąjūdžio valdyba. Iš kairės sėdi: Kazimieras Savičius.
teisingus pajamų mokesčių merio, jei turite teisę gauti Leonas Laurinskas, Jonas Čeponis, Juozas Petraška, stovi: Stepas Grybauskas, Vytautas Balsys, Jurgis
duomenis, kad turėtų iš to sau „Soc. Sec." numerį- T.y., esate Klioštoraitis, Bronius Juospaitis, Benediktas Trakimas, Jonas Matukevičius, Vytautas Pivoriūnas, Gediminas
Bronius Zabulis, Viktoras Šniuolis. Užsienio lietuviai noriai remia savo tautos didvyrius-partizanus
naudos. Užsienio investuoto JAV pilietis, arba nepilietis, Katinas,
aukomis ir pagarba.
jams buvo atskaitoma per bet teisėtai priimtas nuolati
mažai mokesčių ir IRS turėjo niam apsigyvenimui JAV, ar paskambinę IRS nemokamu
telefonu 800-829-3676.
A.fA.
sunkumų prižiūrėti tuos mo priimtas čia teisėtai dirbti.
Jūs turite pristatyti origi
kesčių pranešimų pildytojus,
Prof. Dr. VANDAI DAUGIRDAITEI
3. IRS įstaigai yra įstatymu nalą, ar patvirtintas kopijas,
ar jie teisingai užpildė savo
draudžiama perduoti mo mažiausiai 2 dokumentų, įro
pranešimus.
į
SRUOGIENEI
dančių
jūsų,
kaip
imigranto,
kesčių
mokėtojų
informa
Kongresas panaikino senąjį
mirus, dukrą DALIĄ, jos šeimą ir artimuosius
ID numerį, kurį davė IRS ir ciją imigracijos įstaigai. padėtį. IRS įstaiga reikalauja
jūsų
tikslios
pavardės,
jūsų
gi
nuoširdžiai užjaučiame.
įvedė naują — ITIN (individu- ITIN buvo sukurtas, kad pa
mimo
datos
ir
vietos,
jūsų
gelbėtų
IRS
įstaigos
proce
al Taxpayer identification
M. Mackevičius ir dukros —
number). Tie, kurie turi, ar dūrai greičiau patikrinti mo tėvų pavardžių, nuotraukos,
Audronė, Ina ir Birutė
gali gauti JSocial Security" kesčių mokėtojų formas, su padarytos paskutiniųjų 5 me
numerį, turi jį naudoti, pil mažintų suktybes ir surinktų tų laikotarpyje, ir jūsų parašo.
Visi ITIN prašymai yra tvardant mokesčių pranešimus. daugiau mokesčių, bet ne tam,
A.tA.
kad
ieškotų
nelegalių
imi
komi
Philadelphijoje, bet jūs
Visi kiti turi prašyti naujo
galite nunešti W-7 formą ir
grantų.
RITAI VALINSKIENEI
ITIN numerio.
dokumentus į bet kurią IRS
O jei jūs to nepadarysite?
4. ITIN yra gaunamas ne
mirus, liūdintiems seseriai ALDONAI ir svainiui
IRS atsiskaitys su jumis, mokamai. IRS įstaiga pra įstaigą ar pasiųsti į IRS Ser
RAMOJUI VAIČIAMS su šeima, ilgamečiams
automatiškai nutraukiant iš neša, kad yra Įmonių, už ne vice Center, Attn. W-7 Unit,
„Grandies" ansamblio nariams, ir velionės artimie
taikomų žmonių nusirašymą, legaliai gautą ITIN numerį P.O. Box 447, Bensalem, PA,
vaikų priežiūros uždarbio kre užmokėjusių net 1,000 dol. 19020.
siems reiškiame gilią užuojautą.
ditus ir atsiųs jums sąskaitą Nepasitikėkite nei vienu, ku
Jei pasiųstumėte prašymą
už susidariusį skirtumą jūsų ris prašo mokesčio iš jūsų už ITIN numeriui gauti, IRS
Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis"
pajamų mokesčių formose.
ITIN prašymo parašymą jūsų turėtų jums pranešti apie
Naujuoju ITIN numeriu yra vardu, ar siūlosi išversti jūsų prašymo gavimą laike 14 die
A.tA.
nų. Jei per tą laiką nieko iš jų
bandoma sukontroliuoti įvai dokumentus.
negirdėjote, skambinkite 215rių mokesčių mokėjimus ne
JUOZUI RENTELIUI
5. Jei jau turite ITIN nu 516-4846 nuo pietų iki 7 vai.
nuolatinių gyventojų imi
grantų ir nelegalių imigrantų merį, galite pildyti mokesčių p.p. savaitės dienomis ir pasi
užbaigus žemišką kelionę, liūdinčias žmoną
bei jų išlaikomų asmenų, formas kartu su žmona/vyru, teiraukite kas atsitiko.
PETRĘ, dukrą v.s. BIRUTĘ BANAITIENĘ, L.S.S.
užrašytų, jų pajamų mokesčių arba kaip šeimos galva ir ga
Jei
norite
gauti
„Soc.
Sec."
Tarybos
Pirmininkę, jos šeimą ir gimines
mokėjimo formose . Tipiški pa lite prisirašyti jūsų išlai numerį, turite užpildyti SS-5
nuoširdžiai užjaučiame.
vyzdžiai yra: 1. užsienyje gimę komus asmenis. Bet jūs turite formą vietinėje „Soc. Sec."
mokesčių mokėtojai, kurie turėti JSoc. Sec." numerį, kad įstaigoje. Jei esate JAV pilie
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija
siunčia pinigus į kitus kraštus galėtumėt pareikšti savo rei tis, įrodykite dokumentais sa
savo žmonoms ir vaikams, ku kalavimus (claim) į „earned- vo amžių, tapatybe ir piliety
rie irgi yra nepiliečiai; 2. nele įncome credit",,
bę. Jei esate vyresnis, negu 18
A.tA.
galūs imigrantai, kurie už
6. ITIN nėra pakaitalas metų, turite atvykti asme
pildo pajamų mokesčių for „Soc. Sec." numeriui ir neSTASIUI ŠENFERUI
niškai į „Soc. Sec." įstaigą.
mas, kad gautų „refund", ir 3. įgalina jus gauti „Soc. Sec.
Užtrunka
maždaug
2
savaites.
užsieniečiai, kurie investuoja benefits". Taip pat ITIN nu
mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukrą SONETĄ, sūnų
kol jūsų prašymas bus apsvar
pinigus JAV.
meris nepakeičia jūsų darbo stytas ir patenkintas.
VILIU, brolienę JŪRATĘ ir jos vyrą JAUNUTI LINaujas 9 skaičių ITIN nu statuso šioje Šalyje.
NARTUS. brolienę DALIĄ ir jos vyrą ALGJ GRI
Naudotasi medžiaga iš „Chi
meris sukėlė daug nesusipra
Kad gautumėte ITIN nu cago Tribūne", 1997.02.17.
GUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
timų mokesčių mokėtojų tar merį, jums reikia užpildyti
Aldona
Šmulkštienė
ir
pe. Naujas ITIN, kaip ir se FORM W-7. Ją galite gauti,
Birutė Jasaitienė
Marija Linartienė
Zita
ir
Jonas
Sakalauskai
i
Julytė ir Vladas Žukauskai
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J. * EASTERN

įpjROPE

į h J
NEVVOrttCE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-4800
Bdmont/LarMitl*
5150 VV. Btlmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-<800>-342-5315

B«lmont/Central
5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
North Sldc
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 VV. Peterson
Tel. 773-725-9500

PENKIOLIKOS METU MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
J O A N A IVAŠKIENĖ
Mirė 1982 m. kovo 10 d. šv. Mišios užjos sielą bus aukjamos kovo 10 d. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Maruos vie
nuolyne Putname ir Lietuvoje.
Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile,
Duktė T e r e s ė ir ž e n t a s A l g i m a n t a s L a n d s b e r g i a i .
marti Gintarė Ivaškienė, a n ū k a i R i t o n ė , T o m a s . An
drius, Paulius. Gailė ir Liudas.

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

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Hon-^e (ES~ :90S^

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4330 So. California

4605 S o . Hermitage

ALL PHONES

1-773-523-0440

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

ALL PHONES
1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2333 VV. 71 ST
CICERO 5940 VV 36 ST
LEMON'T 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.,
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
ALL FHON'ES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel 1-800-<X)4-7t>00

INC.
NHS CHICAGO LAVVN/GAGE PARK

1'

Gimė 1907 m. birželio men. 13 d., Petrograde, Rusijoje.
Mirė 1997 m kovo men. 6d., Glenview. IL. sulaukusi 89
mėty.
N'uliūdę liko: podukra Irena Grigaitiene su vyru Algirdu,
anūkes Daiva Majauskienė su vyru Paulium, Lina ir Daile
Grigaitytes; posūnio a.a. Sigito dukros Larą ir Kristina;
proanūkas Jonukas Majauskas
Kūnas bus pašarvotas Vance laidojimo namuose, 1424 So.
50 Ave., Cicero, IL, sekmadienį, kovo 9 d.
Laidotuves įvyks pirmadienį, kovo 10 d. Iš laidojimo namų
bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią. Po Mišių bus
laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

SKELBIA SEMINARĄ
NAMŲPIRKĖJAMS-

PAVASARIO
KAINOS
Ten ir atgal
Vilnius $612!
Riga
$635
Tallinn
$635
Minsk
$612
Į vieną pusę
Vilnius

$418

Riga

$429

Tallinn

$429

Minsk

$418

,PASKOLŲ NUOŠIMČIAI KRENTA'
(Chicago Sun-Times 2/24/97)

Kadangi susidomėjimas namų pirkimu
Marquette Parke buvo labai didelis, NHS
rengia kitą pasiruošimo seminarą namų
pirkėjams.

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

Nema/.as skaičius /.monių, atsilankiusių į
pirmąjį susirinkimą Svč. M. Marijos Gimimo
parapiioie sausio mėnesį, jau pirko namus
šiame rajone.

GAIDAS-PALOS
FUNERAL HOME
"Chicagoland's

Sekantis susirinkimą*

įvyks:

švč. M. Marijos Gimimo parapijos salėje,
6820 S. Washtenaw Ave.,
Antradieni, kovo 11 d. 6 vai. vakaro
iki 8 vai. vakaro.

Finest

Funeral

Service'

PALOS HILLS
11028 S. Southvvest Hwy.
(OTHFR LOCATIONS AVAILABLE)

DAV1D GAIDAS JR

1-708-974-4410

x A. a. Dr. Stasį Jan- x TRANSPAK praneša:
dolerių, kad pasiekus užsi
brėžtą tikslą. Jį galime leng kauską, pagerbdama, duktė „Netoli Dubingių, Purviniškių
vai pasiekti vieningomis pas Vaida Trimakienė, Westlake, miške stūkso akmuo su užOH atsiuntė $ 1 0 0 vargstan- rašų 'MAT (gegužis). Žmonės
tangomis.
4545 WEST 63rd STREET
tiems Lietuvos našlaičiams pasakoja, kad šis akmuo —
Draugo
fondas
yra
savaran
CHICAGO. IL 60629
kiška, niekam nepriklausanti padėti. Reiškiame užuojautą 1863 m. sukilimo įvykių liudiL i e t u v o s V y č i ų 112 k u o 
Čikagos tradicinis pava
TEL: 312-585-9500
finansinė institucija, narių ir velionio artimiesiems, o auko ninkas. Esą, šiose vietose su
s a r i o p r a n a š a s . Flovver a n d p o s narių mėnesinis susirin
jų išrinktų direktorių tvarko tojai dėkojame! „Lietuvos kilimo metais, gegužės mė
Garden Show '.Gelių ir d a r  kimas bus antradienį, kovo 18
ma, inkorporuota Illinois val N a š l a i č i ų g l o b o s " komite nesį, slapstėsi kazokų iš
želių paroda) prasideda šian d„ 7:30 vai. vak., Švč. M. Ma
stijoje su aukoms federalinių tas, 2711 W. 71 St., Chica blaškyti sukilėliai. Dabar t a s
Gimimo
parapijos
dien, kovo 8 d.. Michigan rijos
mokesčių nurašymo privile go, IL 60829.
akmuo vadinamas
Mojaus
ežero pakrantėje — Navy Pier salėje.Susirinkime apie savo
gija.
(sk) vardu". P i n i g a i , siuntiniai
Draugo fondo pavasario va
Po žiemos pertraukos, įžensalėse. Paroda tęsis iki kovo neseniai įvykusią kelionę pas
x A J L J o s e p h S i m a n i o ir k o m e r c i n ė s siuntos į Lie
Nuoširdžiai kviečiame visus
jus
prasidėjo kovo mėnesio
16 d. Šiemet parodoje dalyvau Australijos lietuvius, kur j a m giant j a u į penktuosius Draušviesų
atminimą pagerbdami, tuvą.
Maisto
siuntiniai.
įstoti nariais į Draugo fondą,
j a 30 skirtingų daržininkų bei teko dalyvauti ir Lietuvių g 0 fondo veiklos metus, prade- pradžioje ir tesis iki liepos kurie to dar nepadarė, o na Elsie ir Leroy Drew paskyrė TRANSPAK, 4545 W. 63
gėlių augintojų su savo išpla dienų kultūros savaitėje, pa- d a m e 1997 metų DF pavasario mėn. pradžios. Vajaus laiškai riais esančius padidinti savo $50 Lietuvos
našlaičiams. S U C h i c a g o , IL 60629, teL
navimais, augalų p a r i n k i m u , pasakos kun. Antanas Saulai- lėšų telkimo vajų. Praėjusių visiems „Draugo" prenumera įnašus šiame pavasario vajuje. Reiškiame užuojautą velionio 773-838-1050.
žydinčiais ir žaliuojančiais
tis. SJ. Jis taip pat parodys metų pavasario lėšų telkimo toriams jau iškeliavo. Visus
artimiesiems, o aukotojams
(sk)
Draugo fondo vardu:
..produktais". Kovo 15 d. bus
vaizdajuostę iš tos kelionės, vajai buvo sėkmingi, atnešę po juos gavusius labai prašome
L i e t u v o s Naš
Bronius J u o d e l i s dėkojame!
x Galiu padėti legaliai gau
švenčiama Morton Arboretum
Visi vyčiai nariai ir svečiai 50,000 - 60,000 dolerių į fondo neišmesti, bet panaudojus at
Tarybos pirmininkas l a i č i ų globos" k o m i t e t a s .
ti
„SOC. SECURITY" kortelę,
75 gyvavimo sukaktis, pa
prašomi gausiai dalyvauti, iždą. J e i per ketverius metus karpą ir vokelį, pridėjus čekį
(sk) vairavimo leidimą (driver's
minėta atitinkamomis iškil
Kuklias vaišes ir kavutę šį visi „Draugo" skaitytojai būtų atsiųsti Draugo fondui,
PIRMIEJI PAVASARIO
x NAMAMS PIRKTI PA- iį C ense) ir vizų pratesimą. Ed
mėmis. Chicago Botanic G a r 
kartą paruoš vyčiai vyrai.
įstoję į Draugo fondą nariais
Milijoninį Draugo fondo ka
ĮNAŠAI
SKOLOS
duodamos mažais mė-. Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
den darbuotojai atsakinės į
a r rėmėjais, šiandien jau pitalą mums pasiekti būtina,
nesiniais
įmokėjimais
ir priei
(sk)
V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų c e n  t u r ė t u m e milijoninį kapitalą. kad „Draugo" dienraščio leidy
lankytojų klausimus, bus ir
P
o
1,000
dolerių:
namais
nuošimčiais.
Kreipkitės
.
.
.
.
.
^
kitų įdomybių bei naudingų t r e , ..Seklyčioje", kovo 12 d„ Deja, didelė dalis skaitytojų to ba, žurnalų ir knygų spaus
Juozas ir Sofija Kalinaus į Mutual Federal Savings,
*
P
*
5
^
"
^
J
S
^
trečiadienį,
2
vai.
popiet,
J
a
u

žinių dideliems,
mažiems,
d a r nepadarė ir todėl tikimės, dinimas „Draugo" spaustuvėje kai, garbes nariai, iš viso
2212
W
e
*
C
e
r
n
u
*
R
o
a
c
L
TeL
W
ŽEME
L
™ODUCTIONS
nimo
centro
administratorė
is
jaunesniems ir vyresniems.
kad per šį pavasario vajų visi turėtų finansinį užnugarį ir 3,000 dol. per DF įgaliotinę (312) 847-7747.
praneša, kad WNDZ 750 AM
Lankymo valandos yra kas torikė Skirmantė Miglinienė įstos į Draugo fondą.
paramą per ateinančius de
Juliją
Dantienę,
Philadelphia,
(sk)
yra dvigubai stipresnė — dieni
dien nuo 10 vai. r. iki 8 vai. rodys filmą „Kariagas — Mir
Labai reikalingas ir narių, šimtmečius, kai prenumerato PA.
nis
vak.. o šeštadieniais ir sekma ties žemė", kur žuvo tūks garbės narių, rėmėjų įnašų rių skaičius gali smarkiai su
žinia tiems
lietuviams,
gy
x Greit parduodu vienos ir geragjgnalaa
P o 200 dolerių:
net 5,000
wat'ų. Tai
dieniais nuo 10 vai. r. iki 5 tančiai lietuvių tremtinių. Šį padidinimas. Tam labai gražų mažėti. Lietuvos spauda visą
venantiems Illinois, Indiana,
dviejų
i
š
i
m
ų
namus
Chicagoje
filmą
sudarė pavyzdį parodė mūsų garbės dėmesį skiria savojo krašto Kun. Leonardas Musteikis,
vai. p.p. Bilietai s u a u g u s i e m s dokumentinį
ir apylinkėse. Skambinkite Michigan a r Wisconsin vals
yra 10 dol.. vaikams 5 dol. sa žurn. Henrikas Paulauskas. nariai J u o z a s i r Sofija Kali rūpesčiams ir reikalams. Tik iš viso 400 dol. Chipley, FL.
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
Dr. Antanas ir Aldona Lips- RE/MAXREALTOR8, Rimas
vaitgaliais, o savaitės dieno Kelionėje, filmą kuriant, daly n a u s k a i , Philadelphia, PA, šį
JJraugas" ir kita mūsų
kumų aiškiai girdėti 750 AM.
mis vienu doleriu visiems pi vavo ir S k i r m a n t ė Miglinienė, pavasario vajų pradėję su išeivijos spauda rūpinasi lietu kiai, iš viso 600 dol., Jupiter, Stankus, teL (312) 5865669 ar Kviečiame įsijungti kasdien nuo
ba (708) 426-7161.
giau, tačiau galima nemoka kuri papasakos bei papildys 1,000 dolerių, prie ankstyves vybės išlaikymu už Lietuvos FL.
(ak) pirmadienio iki sekmadienio
Ona
Dovydaitienė,
iš
viso
mai gauti 2 dol. v e r t ė s
įvairias detales. Visi kviečiami nių 2,000 dolerų įnašų, tapda ribų. Mūsų lietuviškos spau
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
x P r i e i užsisakydami pa
kuponą, apsilankius True Va- pamatyti šį, lietuvių kančias ir mi a n t r o j o l a i p s n i o g a r b ė s dos bei lietuvybės išlaikymas 400 dol., Lake Worth, FL.
WNDZ. Informacinės radijo
minklą, aplankykite St. CasiP o 100 dolerių:
lue reikmenų parduotuvėse.
vergiją liudijantį, filmą. Po to n a r i a i s ,
tarpininkaujant išeivijoje priklauso ir toliau
laidos S T U D I J A R d a r b o
Jeigu kas norėtų daugiau in
Leonas Barmus, Chicago, mir Memorials, 3914 W. l l l t h dienomis, šeštadieniais istorinė
bus pabendravimas ir pietūs. darbščiai Draugo fondo įga priklausys nuo mūsų pačių
St. Turime didelį pasirinkimą:
formacijų, galima skambinti
J A V L B V i d u r i o v a k a r ų liotinei Philadelphįjoję Julijai pastangų ir tam skiriamų IL.
VERSMĖ, bei sekmadieniais
dydį ir
312-321-0077.
lėšų.
J
a
u
esame
sutelkę
apygarda rengia Kovo Vienuo Dantienei. Nuoširdus ačiū.
Danutė ir Vytautas Bindo- matysite granito spalvą,
kultūrinis pramoginis VAIRAS
>
586,000 dolerių pagrindinio kai, a.a. Julijos Brazienės at t.t. Gaminame pwmir V^"« mūsų — tai tikrasis Lietuvos bei išei
liktosios minėjimą antradie
N e s e n i a i s k a i t ė m e , k a d nį, kovo 11 d.. 1 vai. p.p., John
kapitalo, kuris yra nelie minimui, iš viso 300 dol., Chi dirbtuvėje pagal jūsų pageida vijos veidrodis. Lithuanian
KORP! NEO-LTTHUANIA čiamas. „Draugui" jau esame cago, IL.
Uršulė
Astrienė.
pasižy son Phelps Post 5220 salėje,
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
News Radio, PO Box 1161,
mėjusi liaudies menininkė — 9514 S. 52nd Ave, Oak Lawn,
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
išmokėję 212,000 dolerių, pa
P o 50 dolerių:
Oak P a r k , I L 60304. Red. tel.
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania dedant jam įsigyti naują, rei
taigi ir lietuviškų margučių IL 60453 (pusė bloko į pietus
Donatas Banaitis, iš viso įsitikinti, kad jis padarytas, 708-386-0656.
margintoja. vadovaus vely nuo W 95th S t r „ ir S. 52nd buvo įsteigta 1922 m. lapkričio kalingą spausdinimo techniką 200 dol., Woodhaven, N.Y.
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
(sk)
kaičių marginimo k u r s a m s Ave—prie t u r g a u s aikštės). 11 d. Vytauto Didžiojo univer bei leidybos išlaidas, kurioms
Lilija ir Vilimas N e l s o n a i
P o 25-20 dolerių:
Balzeko muziejuje.
Tačiau Programoje kalbės Povilas sitete Kaune, taigi šiemet ji neužtenka pajamų iš prenu
x DĖMESIO! VIDEO APAVincas ir Genovaitė Ma TeL 312-2336336.
verta prisiminti ir kitą didelį Vaičekauskas, bus deklama švenčia savo 75 m. veiklos su meratų, skelbimų ir aukų. ciūnai, iš viso 225 dol., Phila
(sk) RATV SAVININKAI! Nore
kaktį. Korporacijos vyr. valdy Išmokėjimai buvo iš gauto in delphia, PA.
lietuvį menininką, m u m s pa
x Dėmesio, lietuviai! Naujas darni tikrai kokybiškai išversti
cijos, kavutė, pabendravimas.
ba j a u pradeda rūpintis, kaip vestavimų pelno, iki šiol esant
likusį ,,margutį", gražiai išsi
J :
nąųdp
Anelė Šulaitienė, iš viso 300 JAV imigracijos vizų tikrinimas video įrašus
Kviečiami visi pietvakarinių
* iš* Lietuvoje
""
~
tą sukaktį tinkamai paminėti. palankiai investavimų biržai. dol., Lemont, IL.
laikiusį net 65 metus. Tai An
jamos
PAL
sistemos
į
amerikiepriemiesčių ir Čikagos lietu
prasidės
balandžio
mėn.
Pasi
tanas Vanagaitis. „Margučio"
Visi korporantai — tiek vy Tačiau tas investavimų pelnas
Aldona Griškienė, iš viso baigusias vizas galiu pratęsti. tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
viai. Kadangi salės adminis
radijo valandėlių
įkūrėjas.
resnieji, kurie priklausė kor galėjo būti dvigubai didesnis, 220 dol., Chicago, IL.
Žmonės iš kitų valstijų gali kreipkitės į INTERVIDEO.
tracija turi žinoti apytikrį da
Šiemet „Margutis" švenčia tą
poracijai Lietuvoje, tiek gavę jei būtume turėję milijoną do
Visiems
labai
dėkojame.
pasiųsti man duomenis paštu. Mūsų adresas: INTERVIDEO,
lyvių skaičių, labai prašoma
ypatingą sukaktį (radijo lai
spalvas čia Amerikoje, bus lerių. Dar trūksta virš 300,000
Fondo
iždininkas
Ed Šumanas, 5701 Linden, 3533 S. Archer Ave^ Chicago,
apie dalyvavimą pranešti tele
dos dabar pavadintos „Mar
kviečiami atvykti į bendrą
L a G r a n g e , I L 60625, tel. ^ 60609. TeL 312-927-9091.
fonu
708-974-2464.
gutis II" vardu), o kovo 15 d.
korporantų sąskrydį, kuris
Sav. P e t r a s Bernotas.
1-708-246-8241.
Lietuvos
N e p r i k l a u s o  numatomas š.m. lapkričio 28rengia tai sukakčiai paminėti
(ak
(sk)
koncertą-vakarienę. J a u n i m o m y b ė s atkūrimo septintosios 30 d. Čikagoje. Tuo reikalu
centre. Bilietai j a u g a u n a m i sukakties paminėjimą rengia vyr. valdyba kviečia platesnį
x G a v ė n i o s rekolekcijos x J a u l a i k a s tvarkyti
Amerikos Lietuvių
tautinė korporantų pasitarimą kovo 16
x
„Saulutės",
Lietuvos
„Seklyčioje".
m o k e s č i u s valdžiai! Algis
x A.a. Onai P e t r a v i e i e n e i
sąjunga kovo 9 d., sekmadie d„ sekmadienį, tuojau po
vaikų globos būrelio, tradicinį į v y k s T ė v ų J ė z u i t ų ko A. L u n e c k a s , kaip ir visuo
mirus,
jos
duktė
Irena
AdicL i e t u v i ų p r a m o n ė s r ū m a i nį. Pradedama 11 vai. ryte šv.
Mišių (apie 12 vai.) Pasaulio kienė paaukojo „Saulutei", pavasario koncertą atliks vie plyčioje k o v o 20, 2 1 , 22 d., 7 met per ilgą eilę metų, pasi
A m e r i k o j e kviečia į susirin Mišiomis Palaimintojo Jurgio
lietuvių centre, Lemonte. Visi Lietuvos vaikų globos būreliui nuolikmetė dainininkė Nerin vai. vakaro. Verbų sekma ruošęs j u m s patarnauti. Šeš
kimą pirmadienį, kovo 10 d.. Matulaičio misijos bažnyčioje;
kolegos prašomi atvykti į šį giminių ir draugų suaukotus ga Nekrašiūtė ir dainininkė dienį, kovo 23 d. 10:00 vai. tadieniais bus įstaigoje, 4536
7:30 vai. vak.. Balzeko Lietu meninė ir akademinė dalis
Laima Lapkauskaitė. Si pa ryto Mišios ir pusryčiai Jauni W. 6 3 SL, Chicago, prieš
pasitarimą.
$95. „Saulutė" nuoširdžiai
vių kultūros muziejaus an vyks Pasaulio lietuvių centro
vasario puokštė Lietuvos vai mo centre. Rekolekcijas pra „Draugo" pastatą. Susitari
dėkoja ir reiškia užuojautą
trame aukšte. Prieš susirin didžiojoje salėje 12:30 vai. p.p.
kams, šiais metais vadinama ves kun. Gintaras Vitkus, mui prašau skambinti 773a.a. Onos Petravičienės gi
SKELBIA KONKURSĄ
kimą, 7 vai. vak., įvyks video Visuomenė raginama gausiai
„Šeimos šventė", bus ge Kauno Jėzuitų gimnazijos di 284-0100. Reikalui esant, su
minėms ir artimiesiems.
filmo, kuriame Kongreso at dalyvauti ir kartu švęsti šią
g u ž ė s 18 d., 3:00 vai. p.p. rektorius. Visus kviečiame malonumu atvyks į namus.
(sk)
Skelbiamas a.a. Balio Gaistovas Diek Durbin pasakoja mūsų
Jaunimo c e n t r e . Jauni ir dalyvauti. Tėvai J ė z u i t a i .
tautos
džiaugsmo džiūno vardo lietuviškos pa
Algis A. L u n e c k a s , Accounx Dėmesio, p i r m a kartą žilo plauko, visi kviečiami į
įspūdžius iš kelionės į Lie šventę.
(sk) tant.
triotinės
poezijos
konkursas
perkantiems n a m u s ! Galite koncertą, kuris jus pralinks
tuvą, peržiūra Edvardo Manx V i e n i n t e l i s koncertas!
(sk)
JAV lietuvių jaunimui (iki 35 pasinaudoti privačiu fondu,
kaus garso ir vaizdo salėje
mins ir padės vargingoms
L.M „ D a i n a v o s " a n s a m 
A. Šluto vadovaujama Ameri
m.
amžiaus).
Šį
konkursą
pra
kuris
leidžia
nusipirkti
namą
muziejuje. Visuomenė kvie blio pirmininkė Aušra Jasaix „PENSININKO" žurna
šeimoms išlaikyti savo vaikus,
kos Lietuvių radijo programa
vesti, pagal mecenato valią, įmokėjus tik $1000. Dėl konlą,
kurį leidžia JAV LB Soc.
čiama.
(sk)
tyte-Petry primena, kad sek
balandžio 6 d. 3 vai. p.p.
testamento vykdytojas Jonas sulatacijos ir
parduodamų
Reikalų Taryba, red. Karolis
madienį,
kovo
9
d..
Jaunimo
M a r i u s V y g a n t a s , VVinnetviex Rašytojas J u o z a s Er J a u n,i m„o ,c e n t r e rengia
Kazlauskas įgaliojo JAV LB namų sąrašo kreiptis į Vidą
,K,a T
Milkovaitis, galima užsipreka. IL, prie „Draugo" p r e n u  centre kasa bus atidaryta nuo Kultūros tarybą. Premijų dy Poškų, Re/Max Home Cen- lickas įdainavo savo dainų
nintelį P r i t i n u ir Ivanausko n u m e r u o t i J ^
„n
w\£
1:30
va.
p.p.,
o
koncerto
meratos mokesčio prijungė
kasetę. Muzikos įrašai, kom estradinių d a m ų koncertą. Bi- ^
dis: pirmoji — 300 dol., antro ter, t e l . 773-284-3898.
^ ^ ^
^
CblcmgQ
pradžia
lygiai
3
vai.
po
pietų.
205 dol. auką. Šio jauno m ū s ų
ji — 200 dol. Mecenatas, bu
(sk) piuterinės programos, knygos lietai gaunami: L. Narbučio/ 773*78-2656. ftenumerata meVisas
pelnas
skiriamas
Jauni
skaitytojo dosnumas m u s tik
ir video filmai iš Lietuvos! Lion
vęs „Dirvos" laikraščio redak
Frame
1 * į g į * tams: JAV-bėse $15, kitur $26.
rai nudžiugino ir suteikė stip mo centrui. Tai bus labai torius, yra palikęs 2,500 dol.
x T i k 62 centai į Lietuvą! KNYGOS SKRYDIS, Box 3125 W. 71 SU teL 773-778- „ ^
^
^„^J^
graži
j
a
m
40-tojo
gimtadienio
g ^
rybės tęsti kuo geriau savo ne
811,
Vilnius
2055,
LithuaNeįtikėtina,
tačiau
taip
yra!
penkiems
metiniams
konkur
6322.
dovana
įvairiomis
vertinga
dovana, žinoma, jeigu lietu
lengvą darbą. Dėkojame'
(sk)
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai nia. E-paštu:
progomis.
viškoji visuomene parodys, sams.
zbeliaus0aiva.1t
Atstovas:
įkainiai
sumažėjo.
Kada
beNorintieji
dalyvauti
pirma
M a r c e l ė M a c k u v i e n ė , Ci kad vertina šią
(sk)
lietuvybės
x JUOZAS BACEVIČIUS
cero. IL, apdovanojo „Draugą" puoselėjimo šventovę, o tuo j a m e konkurse, turi iki š.m. skambintumėt, dieną ar naktį, Andrius Kulikauskas (773) patarnauja pajamų mokesčių
ADVOKATAS
150 dol. auka. E s a m e jai pačiu ir dainaviečių pastan gegužės 1 d. atsiųsti savo kū savaitės metu, ar savaitga 476-8221.
(INCOME T A D užpildyme GINTARAS P. ČEPĖNAS
liais,
kaina
visada
ta
pati
—
(sk)
rinį,
niekur
dar
nespausdintą,
gas, ruošiant koncertą.
nuoširdžiai dėkingi.
14708) 406-7334.
6436 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629
pasirašytą tik slapyvardžiu. tik 62 centai už minutę. At
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
(sk) |l 1/2 bl i taure nuo Balzeko muzie|aus)|
T
Pridėto vokelio viršuje turi minkite, nereikia pasirašyti iš globos barelis dėkoja už aukas
Tel.: 773-582-4500
būti tik slapyvardis, o viduje: vienos kompanijos į kitą. padėti našlaičiams, invali
x J u o z a s Bacevičius pade
vardas ir pavardė su adresu. Jokių mėnesinių mokesčių. dams vaikams ir daugiavai da įsigyti v a i r a v i m o teises.
14325 S B«M Rd.. lockport. TL60441
Siųsti: Stasė Petersonienė, Jokių įsipareigojimų. Tarifas kėms
Tel. 70S-301-4866
Šeimoms
Lietuvoje: TeL 1-706-403-7334.
tik
esamiems
ir TRANSPAK (Romas Pūkštys)
Valandos pagal susitarimą
2534 W. 40th Str„ Chicago, IL galioja
(sk)
būsimiems mūsų klientams. $100; Di Carlo's Armanetti
60632.
Informacija lietuviškai nuo $25; Nijolė
x Baltic Monumentą, Inc.,
Advokatas Jonas Gibaitis
Kersnauskaitė
pirmd. iki ketvd. imtinai
2621 W. 71 Street, Chicago, EL.
Civilinės ir kriminalinės bylos
C i c e r o a p y l i n k ė s L i e t u  vakarais n u o 8-10 v.v. $20; Lloyd Bradbury (Lloyd's Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
6247 S. Kedzie Avenue
vių Bendruomenės metinis Čikagos laiku, 708-386-0556. Museum and Toys, „Healthy paminklai, žemiausios kainos,
Chicago, IL 60629
restorano
antrame geriausiomis sąlygomis.
susirinkimą s vyks sekmadie Ekonomiškiausias telefoninis Food"
Tel. 1-773-776-B700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak.
ni, kovo 16 d., 12 vai., Šv. An ryšis su Lietuva ir pasauliu — aukšte) $100; Cleveland'o vyr.
(sk)
„Židinys" (L. ApaSeštad V v r iki 1 vai. p.p.
tano parapijos salėje (tuoj po tik per CYBERLINK lietuvių skaučių
x Automobilio, n a m ų ir li
t^aj nius) $240 tęsia našlaičio me
lietuviškų Mišių' Visi Cicero atstovybe'
tine paramą, Ona ir Viktoras nus d r a u d i m a s atvykusiems iš
ADVOKATAS
apylinkių lietuviai kviečiami
Samatauskai
$50.
Labai
ačiū!
Vytenis
Lietuvninkas
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
dalyvauti. .Susirinkimo metu
„Saulutė",
419
W
e
i
d
n
e
r
4536
W.
63th Street
tis pas A. Lauraiti, A & L In
x Nauja v e l y k i n i ų verbų
bus pateikta valdybos ataskai
Rd.,
Buffalo
G
r
o
v
e
,
IL
-;urance
Agency,
9439
S.
KedChicago,
IL 60629
ta, renkama puse valdybos ir suvenyrų siunta iš Lietuvos
60089.
Tel.
(847)
537
-7949.
Skt'rsai
gatves
nuii
..Draugo")
zie
Ave.,
Evergreen
Pk..
IL
Alpm;mto Mackaus kurvlio- tia i> V irginijua Gasihuna i-; Vilniaus 'jis
n a r i ų , kurių kadencija pasi Atlanta IE, I n c . 773-434TAX ID #36-3003339.
kalbasi Cicere ii | * w ' t n m o t III;*!
Tel : 773-284-0100
ired - • • S Mackaus kiirybos r.k 60805-2325. Tel. 708-422-3455.
baigė, teikiami k l a u s i m a i bei 2121.
Valandos pagal susitarimą
Marcele Mackuvienė
(sk)
įsk)
Mim.'invmai tolimesnei veiklai
(sk)
Fd. bulaičio
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 8 d.

DRAUGO FONDAS

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

PRADEDAME PAVASARIO VAJŲ

Skelbimai
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