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Derybų dėl įstojimo į ES pradžia
turi būti visiems viena
Vilnius, gegužės 1 d. (BNS)
— Danija gina savo požiūrį.
kad Europos Sąjungos (ES)
derybos su Lietuva privalo
prasidėti tuo pat metu kaip ir
su kitomis narystės ES sie
kiančiomis valstybėmis, ket
virtadienį pareiškė Vilniuje su
vienos dienos oficialiu vizitu
viešėjęs Danijos Užsienio rei
kalų ministras Niels Helveg
Petersen.
„Mes visomis aplinkybėmis
remiame, kad ES derybos su
Lietuva turi būti pradėtos tuo
pat metu, kaip ir su kitomis
valstybėmis — kandidatėmis",
kalbėjo Danijos UR ministras
bendroje su jo kolega iš Lietu
vos Algirdu Saudargu spaudos
konferencijoje.
Kaip žinia, artimiausiu me
tu ES vykdomasis padalinys
— Europos Komisija — ES
Ministrų Tarybai pateiks iš
vadas apie kiekvienos iš na
rystės siekiančių Rytų ir Vidu
rio Europos valstybių pasiren
gimą.
BNS žiniomis, kai kurios
įtakingos ES valstybės, ypač
Pietų Europoje, neoficialiai
pasisako už kandidačių „su
grupavimą", siūlydamos pra
dėti derybas dėl įstojimo skir
tingu laiku. ES vadovai laiko
si pozicijos, kad derybų del
įstojimo pirmosios kandidatės
bus pakviestos, praėjus pus
mečiui po E S Tarpvyriausy
binės konferencijos (TK) pra
džios.
Laukiama, kad TK bus
užbaigtas per ES viršūnių su
sitikimą Amsterdame birželio
mėnesį.
„Až esu giliai įsitikinęs, kad
Lietuva per kelerius metus
galės visiškai įgyvendinti na
rystės ES reikalavimus", sakė
N.H. Petersen. Jis neabejoja,
kad sprendimas pradėti dery

Danų kariuomenės
vadas užtikrino
paramą Lietuvai
kelyje \ NATO
Vilnius, gegužės 1 d. (BNS)
— Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius ketvirtadienį
susitiko su Danijos gynybos
vadu
generolu
Christian
Hvidt ir aptarė valstybių ben
dradarbiavimą karinėje srityje
bei bendrų projektų įgyven
dinimą.
Danijos ginkluotųjų pajėgų
vadas sakė suprantąs Lietu
vos norą įtvirtinti savo sau
gumą įstojant į NATO ir
užtikrino savo valstybės pa
ramą Lietuvai siekiant na
rystės NATO drauge su pirmo
siomis narėmis.
Susitikime nustatyta, kad
valstybių gynybinis bendra
darbiavimas yra
tinkamas
Lietuvos pasirengimui stoti į
NATO, pranešė premjero at
stovas spaudai.
Generolas C. Hvidt taip pat
siūlė šiek tiek padidinti Lietu
vos karinį biudžetą ir pertvar
kyti valdymo struktūras, nes
tai leistų žymiai efektyviau
panaudoti lėšas.

V a š i n g t o n a s . Jungtines Valstijos kitą savaitę į Vidurio Ry
tus vėl siunčia savo pasiuntinį Denis Ross. siekdamos atgaivin
ti Izraelio ir palestiniečių taikos dialogą. Prezidentas Bill Clinton, gavęs D. Ross ataskaitą, nuspręs, kaip JAV gali padėti
taikos procesui. Izraelio ir palestiniečių taikos derybos nutrūko
kovo mėnesį. Izraeliui pradėjus statyti naujus namus žydams
arabiškoje rytinėje Jeruzalėje.
Briuselis. Latvijos L*R ministras Valdis Birkavs susitiko su
NATO generaliniu sekretoriumi Javier Solana ir ambasado
riais prie NATO paskutiniame Latvijos ir NATO intensyvaus
dialogo susitikime pagal formulę „16 + 1". V. Birkavs sakė, jog
J. Solana pranešė apie rengiamą NATO ir Rusijos susitarimą,
patikindamas, kad į jį nebus įtraukta jokių sąlygų, kurios gali
turėti įtakos Baltijos valstybių saugumui. Šį dokumentą nu
matoma pasirašyti gegužės 27 dieną Paryžiuje. Latvija. Lietu
va. Lietuva ir Estija siekia įstoti į NATO. bet jos neminimos
tarp pirmųjų realių kandidačių daugiausia dėl to, kad tam
priešinasi Rusija.
apsiirmki- Litfiįvm Seimo pirmininkas Vytautas
k.a:'.uu;:.t'n<'s Į.
L:u:0-!-.-rjn.; . \!v\ka:i tr:.;ii:p'e;. ;.;•'. •..-.-eti. p.iSiiiziai.ĮJ
• N akimis pamatyti tai, apie ką ne kartą esu
girdėjęs"", sake jis. Anot Seimo pirmininko, priešų puoli
•i/niausiai prasideda provokacijomis valstybės viduje. todei toks dalinys kaip Kaune yra tarsi pirmoji užtv ira, tad ji privalo būti ypač tvirta.
E v a l d o M a k a r s k o nuotr.: Seimo pirmininkas Vytaute- Landsbergis ir pulko vadas Sergejus Madalovas jau
niems pulko kariams įteikia juodąsias beretes, simbolizi* mčias pasirengimą ginti tėvynę.
'.Kauno diena"i

Socialdemokratai nori derėtis
s u vyriausybe

įvertintas labai gerai. Balan
džio 16-24 dienomis vyku
sioms pratyboms t r u k d ė tik
prastos oro sąlygos.
Karinių jūrų pajėgų štabo
viršininkas Vytautas U r b a s
sakė, kad Lietuvos karinių
jūrų pajėgų patrulinis laivas
A-41 „Vėtra" šiemet pirmą
kartą dalyvavo tarptautiniuo
se mokymuose.
Danijos organizuotose tradi
cinėse žmogaus paieškos ir
gelbėjimo jūroje pratybose da
lyvavo 8 laivai iš Danijos. Lat
vijos. Estijos bei Lietuvos 8
laivynų.
Pratybų, parengtų
pagal
.Bendradarbiavimo
vardan
taikos" programą, tikslas —
apibendrinti keturių valstijų
gelbėjimo tarnybų darbo pa
tirtį,
kurią
būtų
galima
sėkmingai panaudoti atlie
kant paieškos ir gelbėjimo
darbus.
32 žmonių ..Vėtros" įgulai
vadovavo kapitonas leitenan
tas Vytautas Mogenis. Žygio
vadas — jūrų kapitonas Ar
tūras Andrušaitis. Kelioms
paieškos ir gelbėjimo operaci
joms vadovavo Lietuvos laivo
žygio vadas A. Andrušaitis.
Šiemet gegužės mėnesį Šve
dijoje vyksiančiuose t a r p t a u t i 
niuose NATO ir bendradarbių
manevruose dalyvaus fregata
..Žemaitis" Laivas turės atlik
ti variklių bandymus jūroje,
raketinio
ir
artilerinio
šaudymo pratybas.

naujienos

^Remiantis DPA. Reuter. BNS. !\TERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais)

Anot Algirdo Saudargo, Lie
tuva nenorėtų, kad ši iniciaty
va taptų pakaitalu NATO na
rystei, ir siekia, kad prie
šingai, ji padėtų
Lietuvai
įstoti
į
Šiaurės
Atlanto
V i l n i u s , balandžio 30 d.
sąjungą.
( E l t a ' — Lietuvos socialde
N. H. Petersen paneigė tie
mokratai yra pasirengę pra
sioginį ryšį tarp savo vizito į
dėti derybas su Lietuvos vy
Lietuvą ir Danijos gynybos
riausybe dėl strateginių ob
ministro Hans Haekkerup a p 
jektų privatizavimo, tačiau ne
silankymo JAV. kur, be J A V ir
žada nutraukti rengimosi refe
Danijos bendradarbiavimo bei
rendumui. Tai socialdemokra
NATO reikalų, buvo a p t a r t o s
tu frakcijos seniūno pava
Baltijos valstybių s a u g u m o
duotojas R i m a n t a s Dagys pa
aktualijos.
reiškė trečiadienį surengtoje
Lietuvos UR ministro žo spaudos konferencijoje.
džiais, netrukus Lietuvos ir
Jis teigė m a t ą s „Vyriau
Danijos
bendradarbiavimas
sybės
ir Seimo daugumos
pasipildys dar vienu bruožu —
veiksmuose
ženklų, rodančiu
valstybės pradės b e n d r a d a r 
norą
pradėti
konsultacijas". R.
biauti Baltijos jūros valstybių
Dagys
sako
pastebėjęs
ir pre
tarybos (BVJT) „trejete". Šie
zidento
nuomonės
pasikeitimą
met BVJT pirmininkauti pra
deda Danija, po jos. A. S a u  dėl strateginių objektų priva
dargo teigimu, ateis Lietuvos tizavimo, tačiau įtaria tai yra
„artėjančių prezidento rinki
eilė.
mų rezultatų bei taškų rinki
mas".

Lietuvos karo laivas puikiai
pasirodė Danijoje
Klaipėda, balandžio 29 d.
(BNS) — Lietuvos karo laivo
„Vėtra" pasirodymas Danijos
Bornholmo saloje vykusiuose
tarptautiniuose
manevruose

Pasaulio

bas dėl įstojimo bus „politinis"
sprendimas.
Danijos UR ministras pa
kartojo savo šalies požiūri, jog
NATO plėtra neturi pasibaigti
su pirmąja banga ir sake t i k | s .
kad šis procesą.- bus tęsiamas.
N. H. Petersen ir A. S a u d a r 
gas nesutiko plačiau pako
mentuoti vadinamosios „Dani
jos iniciatyvos" del s a u g u m o
koordinavimo Baltijos regione.
Kaip žinia. Baltijos val
stybės svarsto Danijos l ' R ir
gynybos ministerijų parengtų
planą, pagal kurį siūloma su
kurti Baltijos, Skandinavijos,
didžiųjų Europos valstybių ir
JAV koordinacinę grupę -au
gumo klausimais. Šioje gru
pėje būtų konsultuojamasi re
giono
saugumo
aktualiais
klausimais ir sudaromos pa
galbos programos.

Nr. 86

teginiai objektą: Tarp mini
mų įmonių y n „Būtingės
nafta", „Mažeikiu nafta", Igna
linos atominė elektrinė, ak
cinės bendrovės .Lietuvos du
jos" ir „Lietuva energija",
valstybinė įmone „Lietuvos telekomas", taip pat „Lietuvos
geležinkeliai", s i e t u v o s jūrų
laivininkystė", Klaipėdos val
stybinis jūrų uostas, aerodro
mai.

— N u o g e g u ž ė s 1 d. viduti
niškai 10 proc. didinami medi
cinos darbuotojų atlyginimai.
Keli Vilniaus gydymo įstaigų
vadovai tvirtino, jog vyriau
sybės nutarimas dėl to „tėra
medicinos darbuotojų bei vi
suomenės mulkinimas". Pasak
medikų, reikalaujama, kad
darbo užmokestis būtų didina
mas neviršijant šiais metais
užmokesčiui
mokėti
Socialdemokratai mano. kad darbo
reikalingas aiškiai juridiškai skirtų lėšų. Vieno vyriausiojo
patvirtintas s u s i t a r i m a s su gydytojo teigimu, tai reiškia,
vyriausybe, kad nebus privati kad reikės atlesti kai kuriuos
zuojami svarbūs Lietuvai stra darbuotojus.

Naujasis bankroto įstatymas
n e g i n s darbuotojų teisių
Vilnius, balandžio 29 d.
(BNS) —
Bankrutuojančių
įmonių darbuotojų teises sena
sis bankroto į s t a t y m a s gina
d a u g geriau, negu d a b a r Sei
me svarstoma nauja įstatymo
redakcija, teigia LDDP frakci
jos seniūno pavaduotoja Sigita
Burbienė.
Teikiamo įstatymo 40 str.
n u m a t o , kad atsiskaitant su
kreditoriais, pirmiausia bus
tenkinami įkeisto turto tu
rėtojų, t.y.. bankų reikalavi
mai, o iėšų likutis bus skirtas
kitiems kreditoriams, iš jų ir
darbininkams.
Tokiu atveju, pasak opozici
jos atstovės, darbuotojų atly
ginimams gali nelikti beveik
nieko arba visai nieko, nes
dauguma
blogai
dirbančių
įmonių paprastai visą turtą
būna įkeitę.
„Svarstomam įmonių bank
roto įstatymui, kuris turi
įsigalioti nuo 1997 metų lie
pos, nepritaria ir socialdemo
kratai, kitos kairiosios parti
jos bei profsąjungos"", sakė S.
Burbiene spaudos konferenci
joje antradienį.
Ji k n t ' k a v o premjero Gedi
mino Vagnoriaus pasisaky
m u s , esą įmonių darbuotoju
reikalavimai bus patenkinti

d a u g geriau, n< •i iki šiol . nes
atlyginimų ir kompensacijų
išmokoms bus . steigtas garantijų fondas.
Garantijų f o r ią planuojama
formuoti iš pri itizavimo lėšų.
Tai, S. Burbi aės nuomone,
rodo. jog fondo ateitis neaiški.
„Kas bus, jei privatizavimo
lėšų stigs arba I•;ai privatizavimas baigsis 0 ", klausė Seimo
narė.
Pasaulio vai- -ybėse ga ran
tijų fondai suc: t o m i iš darb
davių įnašų, t;: iau konservatorių ir prarr. nininkų susitarimas tokios nuostatos ne
numatė. Jam< be to, įsipareigojama įn >nių bankroto
tenkinti
atveju
pirm įsia
jkaito turėtoju r 'ikalavimus.
L D D P a t s t o v siūlė teikiamo
įstatymo 40 straipsnį
išbraukti ir a' iskaitymo su
kreditoriais eil' įe pirmuosius
įrašyti darbu> I lūs. po jų —
socialini dra • imą, trečioje
vietoje — banl reikalavimus,
Dabar banl." •to procedūra
yra paskelbta ipie 200 jmonių. Iš jų su irbininkais iš
specialaus fon I lėšų po Ugalaikių reikalą nų ir piketų
atsiskaitė tik Mažeikiu baldai".

M a s k v a . Rusijos prezidentas Boris Jelcin ir Čečėnijos va
dovas Aslan Maschadov kitą savaitę Maskvoje gali pasirašyti
politinį susitarimą, pranešė čečėnų atstovai. Pasak Čečėnijos
prezidento atstovo spaudai Kazbek Chadžijev. šalys dar nesusi
tarė dėl vieno ilgalaikes taikos sutarties punkto, bet jį suderin
ti ketina abiejų valstybių vadovai per susitikimą, kuris gali
įvykti kitą savaitę. Rusijos atstovai šios informacijos nekomen
— „Gegužės 1-ąją G. Vag tavo.
n o r i u s š v e n t ė su rąstu ant
peties", gegužės 2 d. skelbia
M i n s k a s . Europos Sąjunga paragino Baltarusijos valdžią
laikraščio „Sostinė" antraštė. pradėti plačias konsultacijas su opozicija, ir, pirmiausia — su
Laikraščio duomenimis, Tarp teisėtai išrinktu parlamentu — Aukščiausiąja Taryba. ES nuo
tautinės darbo šventės dieną mone, galutinis šių konsultacijų tikslas turi būti Baltarusijos
apie 400 įvairių valstybės in Konstitucijos pataisų, kurios padėtų „pasiekti tikrą valdžios
stitucijų, organizacijų ir įs atšakų sistemos pusiausvyrą", svarstymas. Europos Sąjunga
taigų darbuotojų vakar pa mano, kad tokios konsultacijos turi prasidėti gegužę. Dabar
sklido Vilniaus ir jo apylinkių Baltarusijoje galioja po referendumo pernai lapkritį prezidento
miškuose. Į tai. kad talkoje įvesta Konstitucija, suteikianti Aleksandr Lukašenko neribo
dalyvavo premjeras, dėmesį tus įgaliojimus. ES pareiškė, kad savo veiklą Baltarusijos
atkreipia ir „Respublika", ci atžvilgiu koordinuos su ESBO ir Europos Taryba. Neseniai ES
tuodama G. Vagnoriaus žo paskyrė savo specialų atstovą Baltarusijoje, kuris turės padėti
džius: „Aš manau, kad mes ar užmegzti valdžios ir opozicijos dialogą.
timiausiu metu pasiūlysime
Vašingtonas. Tarptautinis atstovas Carl Bildt, kuris tvarko
vyriausybei padiskutuoti, ar
Bosnijos
taikos procesą, pasiūlė, kad Jungtinės Valstijos per
nereikėtų mums sumažinti ne
keltų
dalį
Vokietijoje tarnaujančių amerikiečių kareivių į Bal
reikalingų nedarbo dienų, o
kanus,
kur
jie sudarytų ilgalaikes taikos palaikymo pajėgas.
geriau pailginti, pavyzdžiui,
Tokį
pasiūlymą
jis pateikė ketvirtadienį, kalbėdamas valsty
Kalėdų atostogas".
biniame spaudos klube Vašingtone. Jungtinės Valstijos ir jų
— „Lietuvos aido" ži sąjungininkai Europoje ketina išvesti savo pajėgas iš Bosnijos
niomis, antradienį buvo su ir Hercegovinos kitų metų liepos mėnesį. Buvęs Švedijos mini
naikinta Ypatingajam val stras pirmininkas C. Bildt tokius planus vadina „naiviais".
stybės archyvui priklausanti
buvusios Lietuvos SSR Vidaus
L o n d o n a s . Darbo partijos vadovas Tony Blair, po partijos
reikalų ministerijos archyvų pergales valstybiniuose rinkimuose tapęs naujuoju Didžiosios
dalis. Pasak laikraščio, „nie Britanijos premjeru, penktadienį pareiškė, kad šaliai išaušo
kas nesirūpino VRM archy „naujoji aušra". „Išaušo naujas rytas ir jis nuostabus", pasakė
vais, kurie,
kaip
dabar T. Blair džiūgaujantiems rėmėjams. „Šio vakaro balsavimas
paaiškėjo, buvo nuolatos nai buvo balsavimas už naują britu politikos erą. dabar galėsime
kinami".
užmiršti šio amžiaus kovas ir priimti naujojo amžiaus
iššūkius", sakė T. Blair.
— Seimo k a n c l e r i o J u r 
M a s k v a . Rusijos Federacijos komunistų partijos iRFKP') va
gio Razmos iniciatyva ne
das
Genadij Ziuganov ketvirtadienį pareikalavo, kad atsistaty
drausmingi
parlamentarai
dintų
vyriausybė, kuri, jo įsitikinimu, nesugeba ištesėti savo
gaus mažesni balandžio mė
pažadų.
„Mes nepasitikime prezidentu ir šia vyriausybe", pa
nesio atlyginimą, tokia baus
reiškė
G.
Ziuganov Gegužės 1-osios mitinge Maskvoje. G. Ziu
mė gresia maždaug 7 Seimo
nariams, gegužės 2 d. tvirtina ganov pažymėjo, kad dabar yra du didžiausi pavojai — tęsti nau
„Respublika". įstatymas, nu jai pateikta senąjį vyriausybes kursą ir mėginti izoliuoti
matantis nuobaudas parla Rusiją. Pasak jo, „pasinaudojant sergančiu Jelcin. norima
mentarams, be pateisinamos visiškai sužlugdyti mūsų valstybę". Jis paragino komunistus
priežasties nedalyvaujantiems kuo greičiau susivienyti ir vadovauti darbo žmonių kovai, o
posėdžiuose, keturis mėne birželio 12 d. dalyvauti .žygyje į Maskvą" su šūkiais „Šalin
sius nebuvo vykdomas.
privatizavimo rezultatus" ir „Ciubais — į kalėjimą".
— J e i g u rytoj vyktų rin
kimai į Seimą, už kurią par
tiją jus balsuotumėte 9 Tokį
klausimą Lietuvos gyventojų
paprašė atsakyti ..Baltijos ty
rimų" bendrovė. Daugiausia
rinkėjų: Tėvynės
sąjungą
'Lietuvos konservatoriai i —
19.2 (čia ir toliau — proc.).
Centro sąjunga — 10: LDDP
— 9.4; Socialdemokratų parti
ja — 6.4: Moterų partija — 4.5
proc.
— Vėluojantis p a v a s a r i s
ilgina žemdirbių sunkaus ap
sisprendimo metą: sėti grū
dines kultūras ar ne, gegužes.
2 d. pastebi ..Kauno diena*.
Laikraštyje- pateikti ..Kauno
grudų"
bendrovės
vadovo
Tautvydo
Karščio
žodžiai:
„Mes visiškoje nežinioje: ne
aiškios grūdų supirkimo kvo
tos,
nežinome.
ar
joms
įvykdyti bankai pakankamai
skirs pinigų".

H a v a n a . Kuba ir Bosnija ir Hercegovina užmezgė diploma
tinius ryšius, trečiadienį pranešė valstybinis Kubos laikraštis
„Granma". Kubos Komunistų partijos laikraštis pranešė, kad
sutartį abiejų valstybių ambasadoriai pasirašė antradienį Aus
trijos sostinėje Vienoje. Komunistinė Kuba taip pat palaiko di
plomatinius santykius su Kroatija ir Serbija.
G r o z n a s . Vadinamosios „Generolo Dudajev armijos" vadas
Salman Radujev pareiškė, kad jo įsakymu buvo įvykdyta diver
sija ir susprogdintas artilerijos sandelis netoli Biros gyven
vietes Rusijos Tolimuosiuose rytuose. Artilerijos sandelis buvo
susprogdintas balandžio 27-ąja. „Teroristiniai aktai Rusijos
kariniuose objektuose bus vykdomi, kol Rusijos vadovybe ne
pripažins Čečėnijos nepriklausomybes", pareiškė jis ketvirta
dienį spaudos konferencijoj Grozne. Tai jo pirmasis viešas pasi
rodymas po pasikėsinimo į jo gyvybę ir atliktos operacijos

— Privatus
unkštasis
m o k s l a s sumažins valstybes
monopolį ir pagerins studijų
kokybe, mano ..Kauno diena".
Laikraštis ragina švietimo ir
mokslo ministerija daugiau
prisidėti prie privačiu aukštųjų mokyklų kūrimosi.

KALENDORIUS
( i e g u / e s J d.: S v Pilypas ir
Jokūbas, apaštalai; Aleksand
ras. Juvenalis.
(iegužes 4 d.: Florijonas. An
tanina. Beržas. Mintaute. 1902
m. gimė visuomenininkas, atei
tininkas Pranas Dielminkaitis

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gegužes men. 3 d.
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MARIJOS „FIAT'
ŠIANDIEN
S E S . M A R G A R I T A BAREIKAITĖ
Kiekvieno krikščionio gyve
nimo kelias, kad ir dažnai še
šėliais dengtas, vis dėlto y r a ir
viltingo
džiaugsmo
kelias.
K r i s t a u s kančios-prisikėlimod a n g u n žengimo paslapties
šviesoje ir mūsų žingsniai nu
švinta. Mūsų džiaugsmai, var
gai, veikla ir kūryba tikrąją
savo p r a s m ę įgauna Kristuje.
Kelyje į Damaską patyręs
širdį sukrečiančią Prisikėlu
siojo jėgą, šv. Paulius ilgainiui
galėjo t a i p rašyti savo myli
mai filipiečių bendruomenei:
„Dėl J o aš ryžausi visko netek
ti... k a d tik laimėčiau Kristų...
Trokštu Jį pažinti..." (Fil. 3, 810).
Per visą savo krikščioniškąjį
gyvenimą svarstome vis nau
jai iškylantį klausimą: kas
gali m a n e arčiau privesti prie
K r i s t a u s ? Atsakymai
būna
įvairūs ir esame linkę viską
išbandyti. Katalikų Bažnyčios
a t s a k y m a s į šį klausimą yra
vienas: Marija. Pavasario mė
nesį Bažnyčia skiria Marijos
garbei, nes Marija buvo ir lie
ka arčiausia Kristaus.
Marijos ištartas ^Fiat", ku
rio aide Dievo S ū n u s priėmė
žmogiškąjį kūną, buvo galin—gesnis net už pradžioje ištartą
dieviškąjį „Tebūnie", kuriuo
buvo s u k u r t a s visas regimasis
pasaulis. Marijos „Fiat" davė
pasauliui ne tik žemišką, bet
dangiškąją
Šviesą ir ken
čiančiai žmonijai atvėrė am
žinojo gyvenimo kelią. Su marija baigiasi Senojo Testamen
to paruošiamasis laikas ir
prasideda Naujojo Testamento
Dievo pažadų išsipildymo lai
kas. Marija — tai Naujojo Tes
t a m e n t o Šventove. į kurią Die
vas įžengia nuostabiu būdu.
Visas Marijos gyvenimas su
kosi apie Kristų, kuris buvo jo
centras. Ji pirmoji galėjo iš
tarti vėliau pasakytus šv. Pau
liaus žodžius: „...Jau gyvenu
nebe aš, bet gyvena manyje
Kristus".

kimai rodo, jog jos motiniška
meilė apglėbia visą pasaulį:
Meksikoje — Guadalupė, Lie
tuvoje — Šiluva, Prancūzijoje
— Liurdas, Portugalijoje —
Fatima, ir mūsų laikais Bosni
joje — Medjugorje. Visais lai
kais Marija šviečia su blogiu
kovojančiai žmonijai kaip au
tentiškas Kristaus sekėjos pa
vyzdys.
Šiandien ir mūsų tauta, Ma
rijos dėka. išgyvena atgimimą.
Sunkų ir skaudų atgimimą.
Tapo regimos ilgai paslėptos
problemos, atidengtos ilgai
gėlusios
žaizdos.
Bet
ir
šiandien
mums
ištiestos
Viešpaties rankos ir kalba
Viešpaties balsas kaip anuo
met
nustebusiam
Tomui:
„Įdėk čia savo pirštą..."
Medjugorje bažnyčioje susi
rinkusiems jauniems regėto
jams Marija paaiškino, kodėl
ji čia pasirodo: „Atėjau kaip
Ramybės Karalienė, nes ra
mybė ir taika būtinai reikalin
gi pasaulio išganymui*'. Marija
kviečia kiekvieną tą ramybę
sėti malda, atlaidumu, geru
darbu artimui.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Clevelande

Čikagos ir apylinkių Daumanto-Dielininkaido kuopi- jauniai <6, 7 ir 8 sk • jauniai/ės ir jų vadovai/es daly
vę susikaupimo-rekolekcijų ..Kas aš esu" popietėje

ČIKAGOS ATEITININKŲ ŠEIMOS

ŠVENTĖ
Šiuos veiklos metus baigrime Šeimos švente sekma
dienį, birželio 1 dieną.
Jaunučiai ir jauniai prašomi
tą sekmadienį 8:45 vai. ryto
rinktis prie Pal. J. Matulaičio
misijos durų. Visi kartu su
vėliava eisime į bažnyčią.
Daumanto-DielininkaiOio kuo
pos nariai per Mišias, kurios
prasidės 9 vai. ryto, sėdės kar
t u su savo vadovais. Visi na
riai privalo dėvėti uniformo
mis visoje šios dienos progra
moje.
Po šv. Mišių, 10 vai. ryto
didžiojoje PLC salėje vyks
iškilmingas posėdis, kuriame
kandidatai duos įžodį ir bus
atsisveikinta su 8 skyriaus
jauniais. Kuopos nariai sėdės
kartu su savo vadovais.
Su vėliavomis šventėje daly
vaus moksleiviai ir studentai.
Iškilmingo posėdžio metu jie
prisidės prie įžodžio davimo ir
taip atsisveikins su savo ket
virtokais 'abiturientais). Jau
nieji, bebaigiantys aštuntą
skyrių, bus kviečiami prisi
jungti prie moksleivių. Mok
sleivių abiturientai bus kvie-

čiami prisijungti prie studen
tų.
Po iškilmingo posėdžio visi
persikelsime į Ateitininkų na
mus gegužinei. J a u n i m a s pra
šomas atsinešti
sportinius
drabužius. Bus organizuojami
žaidimai jauniesiems ir spor
tas vyresniems.
Bus galima nusipirkti pie
tus. Gegužinės pelnas skiria
mas Ateitininkų namų išlai
kymui. Maistu gegužinei pa
sirūpins Ateitininkų
namų
valdyba. Žaidimus
tvarkys
moksleiviai, o sportą — stu
dentai.
Šių metų šventė primins ka
daise ruoštas šventes Tėvų
Marijonų ūkyje, arba Jauni
mo centre, kai visi Čikagos ir
apylinkių ateitininkai susi
rinkdavo iškilmingai švęsti
Šeimos švente.

POBUVIS SU
DAMUŠIAIS
Šeimyniškas pobūvis su dr.
Adolfu ir Jadvyga Damušiais,
prieš jiems išvykstant į Lie
tuvą, bus sekmadienį, gegužės
25 d., 12:30 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Ka
dangi ten bus ir pietūs, norin
tieji dalyvauti prašomi regist
ruotis pas Ireną Polikaitienę,
tel. 630-257-2022 iki š.m. ge
gužės 21 d.

JAUNUČIŲ
STOVYKLOS ŽINIOS
Šios vasaros jaunučių sto
vykla Dainavoje vyks liepos
8 - 19 d i e n o m i s . Registracijos
lapai jau išsiųsti kuopų glo
bėjoms. Jaunučiai, gyvenantys
toliau ar nepriklausantys kuo
poms, gali visas informacijas
gauti
iš
stovyklos
re
gistratorės Danos Gylienės,
13505 S. Redcoat Dr., Lemont.
IL 60439; tel. 630-257-3424.

PAVASARIO AKADEMIJA KYBARTUOSE

Clevelando ateitininkai ruo
Lietuvos moksleivių ateiti
šiasi švęsti savo metinę Šei
ninkų
pavasario akademija šį
mos šventę sekmadienį, šių
kart
įsikūrė
Suvalkijoje, Ky
metų birželio 1 dieną. Pradžia
bartų specialiojoje mokykloje
10 valandą ryto su šv. Miinternate. Susirinko beveik
šiomis Dievo Motinos parapi
jos bažnyčioje. 11:30 v.r. para ryto bus aukojamos šv. Mi- šimtas vadovų ir moksleivių iš
pijos salėje bus akademinė šios. Po Mišių — akademinė įvairių Lietuvos regionų, užsišventes dalis, kurios metu dalis ir vaišės parapijos salėje. ėmimus lankė kelios dešimtys
moksleiviai kandidatai duos Kalbėtoju pakviestas Audrius Kybartų jaunimo.
Paskaitas skaitė rezistenci
įžodį. Žodį tarti šventės daly Polikaitis. Šventė rengia Sen
viams pakviesta „Iš Ateiti draugių valdyba, kurią sudaro jos ir genocido tyrimo centro,
ninkų gyvenimo" skyriaus re Pranas Zaranka. Benediktas Šeimos centro atstovai, kuni
daktorė. Po pietų numatoma Neverauskas ir Nijole Lap- gai, du partizanai. Atskira
tema prisimintas „Lietuvos
gegužinė. Vyresnieji mokslei šienė.
Katalikų Bažnyčios kronikos"
viai rūpinsis užimti jaunuo
Los Angeles
leidimo
25-asis
jubiliejus.
sius, o kiti bus laisvi paben
Nuolatos
su
jaunaisiais
ateiti
drauti. Šventę
organizuoja
Los Angeles ateitininkai
sendraugių valdyba, kurios Šeimos švente švente praėjusį ninkais buvo jų dvasios tėvas
Robertas
Grigas,
pirmininkė šiuo metu yra Bi sekmadienį, balandžio 20 d. kunigas
Viename Europos miestų
rutė Kasperavičienė ir mok Apie ją tikimės netrukus pra Ateitininkų sąjungos vicepir
aerodrome yra koplyčia dedi
sleivių globėjai dr. Marius La- nešti — laukiame tik išsamiai mininkas akademiniam dar
k u o t a Marijai
tokiu titulu:
bui Arvydas Žygas.
niauskas ir Vida Švarcienė.
paruoštos korespondencijos.
„Our Lady of the Vv'ings". Gali
Sekmadienį ateitininkų pa
ma tai i\ airiai interpretuoti.
vasario
akademija savo darbą
Vokietijoje
D
e
t
r
o
i
t
e
Viena yra aišku: visas Marijos
baigė.
gyvenimas buvo tiesus skrydis
Kodėl pasirinkti Kybartai?
Sekmadienį, birželio 8 die
Ateitininkai Vokietijoje ir
į dieviškas a u k š t u m a s .
Prof. A. Žygas paaiškino, kad
šiemet
savo
šventę
gegužės
18
ną,
Detroite
ruošiama
Šeimos
Gegužės mėnesį Bažnyčia
..LKB kronikos" 25 metų jubi
visus kviečia pagyvinti savo švente. Dievo Apvaizdos para d. ruoš pas svetinga kun. Bunliejų norėta prisiminti toje vie
pamaldumą į Mariją. Tai nėFa pijos bažnyčioje 10:30 valandą
toje, kuri yra ypač reikšminga.
tik šiaip sau malonus liturgi
Kybartuose buvo suimtas ku
nio gyvenimo paįvairinimas.
nigas Sigitas Tamkevičius.
Kai stebime pasaulines žinias
pirmasis leidom redaktorius,
televizijos ekrane, mus suk
„Čia kaip šventa vieta, kaip
rečia nekaltų žmonių raudos
Jeruzalė, kadangi čia vyko
ir kančia. Kur tokiam vargui
didysis pasiaukojimas tautai,
rasime paguodos ir pagalbos'.'
toks judėjimas, kuris atvedė
Nuo seniausių laikų Marija
prie visuotinės laisvės, — kal
buvo visų vargstančiųjų priebėjosi prof. A. Žygas. — Ky
boga. užuovėja. Motina. Mari
bartai mums yra sakrali vieta
ja padeda mums daryti tą
tautine krikščioniška pras
milžinišką šuol) nuo kūrinijos
me".
prie Kurejo, nes Viešpats pir
Birutė Nenėnienė
m a s tą šuolį padarė, nusileis
(„L.A.". 04.08)
d a m a s ir apsigyvendamas joje.
Dievo pasiuntinys arkange
ATEITININKŲ NAMŲ
las G a b n e l i s Mariją pavadino
GEGUŽINĖ
malonės pilnoji <Lk 1. 28). Po
piežius Leonas XIII kadaise
Metine Ateitininkų namų
rašė: „Tokia Dievo valia, kad
gegužine
šiais metais jungia
visos malones ateina per Ma
ma
kartu
su Šeimos švente,
riją Kaip niekas neguli ateiti
š.m.
birželio
1 d. Gegužine
pas Tėvą be Jo Sūnaus, taip
Ateitininkų
namuose
prasidės
s u n k u priartėti prio Kristaus
J a u n ų j ų A t e i t i n i n k ų S-ROS centro v a l d y b a 1S k : I eil L a i m a C.,irl>onkir>ne i r tuoj po Šeimos šventes akade
be Marijos".
Roma K u p n e n e I I »-il Lydija R i n p e n ė , p i r m i n i n k ė d r . Ona D a u g i r d i e n ė ir
minės dalies, kuri vyks PLC.
Jvairūs
Marijos
apsireiš- V a k a r e V a l a i t i e n e T r ū k s t a Danos G y l i e n ė s i r d r Živilės V a i t k i e n ė s
Lemonte

DR. KENNETHJ. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų gydytojai
Pensininkams nuolaida
••007 W. 59 St.. Chicago, IL
Toi. 773-735-5556
4 7 0 7 S. G b*r> La Granga, IL
Tel 708 352 4487

D R V. J.

VASAITIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 8 3 St., Burbank, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4
Valandos pagal susitarimą

DR. EGIDUUS LELIS
A K I U L I G O S IR C H I R U R G I J A
1 5 5 0 5 - 1 2 7 St. Lemont, IL 60439
Tel. 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4
7 6 0 0 W. College Dr.
Palos Heights, IL 6 0 4 5 3

Tel. 708-361-0010
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9 3 5 6 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
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D R JANINA JASKEVICIUS
JOKŠA
6441 S. Pulasld Rd., Chicago, IL
Rez. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221

DALIA A CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ

/aianoos pagal susitanmą

Valandos susitarus

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
lllinou Pam Traatment InsOtuM
Nugares, sprando, galvos, sąnanų ir kt.
vietų skausmo gydyme specialistai
Chicago: 773-728-0800
Eaat O U U M : 847-551-1212
MeHanry: 815-363-9505
ElkGrova: 847-718-1212

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Archer Ave. (prte AusrJn)
Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120
Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Downers Grove, IL 60615
Te). 7 0 8 - 9 6 0 - 3 1 1 3

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S
O A j m i GYDYTOJAS
SIAUR VAK INDIANOJE
su Charles E Bend. D.D.S.
209 S C a t u m t R«.,Chi1»rton, IN 46304

Kab. 219-926-1832
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINES LIGOS
Kab. 773-736-4477

Rez. 708-246-0067 arba 708-248-6681
6449 S PutMMRoad
Valandos pagal susitarimą

D R DANA M. SAUKUS
Dantų gydytoja
8 2 5 S. Mannheim Rd.
VVestcheetar, IL 60154
Tai. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60629

Tai. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.

ODOS tIGU SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS !f;
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S.Kedzie Ava., Chicago
773-778-6969 a r t * 773-489-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O. D.
AKIŲ L I G O S - C H I R U R G I J A
102Č E Ogden Ave.. So«e 310
Naperville, IL 60563

DR. PETRAS V. KISIELIUS

Tel. (630)527-0090

Akių ligos / Chlrugija

3825 Hightand Ave.,
Tower1,Suite3C
Dovmers Grove, IL 60515

Tel. (630)435-0120
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd .Hickory Hills. IL
1 mylia i vakarus nuo H a r i e m Ave.

KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai
1443 S. 5001 Ava., Cicero
Kasdien 1 v p p - 7 v v
išskyrus trečd . Seštad 11 - 4 v p.p

DR. PETRAS

4149 W. 63rd. St.

ZUOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kab. tai. 773-586-3166
Namų tai. 847-381-3772
6745 V V M I 63rd Street
Vai pirmd ir ketvd 3 v p p
-6vpp
Kitomis dienomis - susitarus

NUOLE STANKEVIČIŪTE,

M.D.

Board Certitied. Internal Medicine
Valandos jūsų patogumui
Hoty Cross Professonal Pavilon
3fl. South
Lrthuanian Ptaza Ct. at CeUfomie Ava.
Chicago. IL 60629

Tel. 773-471-7879
EUGENE C. DECKER, DOS, PC.
4647 W. 103 St., Oak l_awn. IL
Pirmas a p y l s u Northvvestern un-to
diplomu, l i e t u v i a m s s u t v a r k y s dantis
už p r i e i n a m a k a i n ą P a c i e n t a i
priimami a b s o l i u č i a i punktualiai
S u s i t a r i m u i ( k a l b ė t i angliškai)

Tel.708-422-8260

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p
treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
penktad ir šeštad 9 v r - 12 v p p

Tel. (708)598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS

KAVALIŪNAS

Specialybe vidaus ir krauio ligos

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS

Valandos kasdien ^skyrus vtvartgaiu

DANTŲ GYDYTOJA
(skersai garves nuo Good Samantan ligoninės)

Tel. 773-735-7709

DR DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
15300 West Ave.
Ortand Partc
708-349-8100

DR. DALIA JODVVALIS

21470 S. Main St
Matteaon, IL 60443
Tel. 708-748-0033

DR. K. JUČAS

Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

3800 Hightand Ava., S * . 201

Tel. 708-636-8622

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

7915 W. 171 S t
Tintay Park, IL 60477
708-614-6871

DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 706-257-2265

Speaaiybe • Vidaus ligos

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS

9830 S.Ridgeland Ave
Chicago Rtdge, IL 8 0 4 1 5

SURENDER LAL, M.D.

7271 S. Hariem, Bridgeview, IL 60456
Tel. 708-584-0400

INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. KadztoAv.
Vai antrd. 2-4 v.p p ir ketvd. 2-5 v p p.
Seštd pagal susitarimą
Kabineto tai. 773-778-2880
Namu t « . 708-448-5646

S O M O S D A K T A R A S IR CHIRURGAS.
FAMILY MEDICAL C U N I C
1S505-127 9».. Lrroit. I 80439
' . įso Pa s Cc-.rnurvty Hcspi'V
S-Se: Cross Hosprtal
Valandos pagal susitanmą

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. VILIJA KERELYTĖ
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DIEVAS MUS PIRMIAU PAMILO
Dievo iniciatyva kreipia mū
sų gyvenimus greičiau, nei
patys suvokiame, ką reiktų
daryti. Šventoji Dvasia ima
veikti, iš anksto nepranešusi,
kartais visai naujais keliais
vesdama, net neatsiklaususi
net
Bažnyčios vadovybės.
Taip buvo pirmykštėje Bažny
čioje, kaip girdime pirmame
skaitiny (Apd 10:25-26, 34-35.
44-48). Petras dar net ne
turėjo progos su apaštalais
apsvarstyti, ko reikalauti iš
Kristų priėmusių ir įtikėjusių
neapipjaustytų pagonių. Atvy
kęs į Romos karininko Korne
lijaus namus, jis rado, kad
Šventoji Dvasia jau buvo
nužengusi ant Kornelijaus ir
visų jo namiškių, nepaisant,
kad nei jis, nei jo namiškiai
nebuvo apipjaustyti. O tuo
metu Jeruzalės krikščionių
bendruomenė, iš kurios apaš
talai vadovavo ir kituose mies
tuose esančioms krikščionių
bendruomenėms, pagal nusis
tovėjusią žydų religinę tradi
ciją, reikalavo, iš atsiverčian
čių pagonių apipjaustymo.
Tai dar vienas pavyzdys
Dievo veiksmingos meilės, nutildančios kiekvieną
prieš
taravimą pirmiau, nei jis pa
reikštas, kad iš tikrųjų Dievas
mus pamilo pirmiau, nei mes
jį, tuo parodydamas mums.
kaip ir mes turime žmones
mylėti.
Dievas mus myli pirmiau,
nei mes sugebame išmąstyti ir
apspręsti, kas vyksta ir ką da
ryti. Mūsų
samprotavimai
nesukuria gėrio ir jo nepama
tuoja, pastebi kun. Carroll
Stuhlmueller, cituodamas pra
našą Izaiją: „Kas savo rieš
kučiom marių vandenis paseikėjo, kas pamatavo dangaus
skliautą sprindžiu?... Kas gali
pasakyti Viešpačiui, ką jam
daryti, jį pamokyti ar duoti
j a m patarimą? (Izaijo 40:12—
13) Žvaigždynų žadą atimanti
begalybė, pasaulio nuostabūs
gamtos reiškiniai jau seniai
sukurti, tik laukia pirmojo
lankytojo, kuriam apreikš Die
vo visagalybę.

vienok šie žmones mistiniu,
simboliniu
būdu
„pamate"
Dievo veidą, ir tai juos iš pa
grindų perkeitė — pasuko jų
gyvenimą visai nauja krypti
mi.
Ir mes nustebtume, suži
noję, kaip dažnai kasdieni
niame gyvenime Dievas mums
apsireiškia pridengtu, tarkim
mistiniu, bet vis vien neabejo
tinai tikru, suvokiamu būdu.
Taip buvo Petrui. Romos
šimtininko pasiuntiniai atvy
ko pas Petrą parsivesti jį į
savo šeimininko namus. Petrą
iš karto nustebino jų išimtinas
nuoširdumas ir gerumas. Jis
spontaniškai prabilo: „Dievas
man apreiškė, jog negalima jo
kio žmogaus laikyti prastu ar
nešvariu... Dievas nėra ša
liškas". Tas sakinys pakeitė
šimtmečių tradicijas — net
teologiją — tvirtinančias, kad
tik Izraelis yra Dievo iš
rinktoji tauta (Ist 7:6—8; Iš
19:5—6). Bet Petro laukė dar
daugiau staigmenų: jam dar
neapsvarsčius teologinių pa
sekmių, jei būtų krikštijami
neapipjaustyti kitataučiai (tik
reikia prisiminti, kaip ilgai
Petrui truko įtikinti kitus
apaštalus), Šventoji Dvasia
staiga nuostabiai nužengė ant
visų, esančių Kornelijaus na
muose ir ant jų buvo išlietos
Šventosios Dvasios dovanos.
Tą dieną Petras liepė tučtuo
jau juos pakrikštyti Jėzaus
Kristaus vardu.

Bet dar didesnis grožis ir
Dievo galybė bei nuostabumas
užslėpti, laukiantys, kad mes
juos atrastume ir suvoktume
tiek savyje, tiek ir žmonėse,
su kuriais bendraujame, nuro
do, kun. Stuhlmueller. Dievas
jau dabar taip plačiai ir nuos
tabiai veikia, kad visa tai mus
nublokštų kaip atomines bom
bos sprogimas, jei iš karto
viską pamatytume. Taip gali
ma suprasti dažnai kartojamą
Šv. Rašto posakį, kad niekas
negali pažvelgti į Dievo veidą
ir išlikti gyvas, kaip pa
vyzdžiui. Mozė a z 33:20 >,
Samsono tėvai (Teis 13:22).
pranašas Izaijas (Iz 6:5). Bet

Taip, kaip Petras neturėjo
kito pasirinkimo, kaip tik
krikštyti Kornelijų ir jo na
miškius, taip ir mes neturime
pasirinkimo, ar priimti tai.kas
jau yra: Dievo nuostabi meilė
besireiškianti mūsų tarpe. Jo
nas savo laiške (1 J n 4:7—10)
tvirtina, kad taip yra: Dievo
meilė pasireiškia pirmiau, nei
mes net suvokiame, kad ji jau
ten. Kadangi niekas taip žmo
gaus nepagauna kaip meile,
niekas taip „neužkrečia", mes
negalime jos nematyti. Tu
rime leistis jos pagaunami ir
nešami ir pripažinę ją gavę, ir
patys panašiai mylėti kitus.
Tokia meilė gali mūsų pa
prašyti net gyvybę paaukoti
už savo draugus, kaip Jėzus
padarė. J ė z u s šios dienos
Evangelijoje 'Jono 15:9—17)
tai vadina paklusnumu: „Pasi
likite mano meilėje! Jei laiky
sitės mano įsakymų, pasilik
site mano meilėje, kaip aš kad
vykdau savo Tėvo įsakymus ir
pasilieku jo meilėje".
Meilė yra laisvas valios pasi
rinkimas, kuris tačiau savo
tiškai atima laisvę. Nors yra
atvejų, kai meilė pasirenka
ma, pvz. kai žmogus spren
džia, ar kas nors yra vertas jo
meilės, bet Jėzaus meilės ir
Šventosios Dvasios dovanos

SEVERIUKAS
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JURGIS JANKUS

Tą dieną ir vaikščiodama po kiemą, ir net vakare
atsigulusi, daug galvojau. Vis norėjau sužinoti, kas
buvo gera žinoti tik man pačiai. Ir surinkau daug at
sitikimų. Vis pradėjau nuo kalendoriaus, nes kad jis
man už marškinių, tada težinojau tik aš viena. Pas
kum, kad Marcelė ko neprigirdė Severiuko, kad Severiukas jai žvirblį įleido, kad mamos šukoms dantį
išlaužiau. Radau padėtas ant stalo ir ėmiau žaisti.
Smagu buvo piršto galu braukti per dantis. Brauki, jie
linksta ir vėl atsitiesia kaip buvę, tik sykį ėmė vienas
palinko ir nebeatsitiesė. Visiškai neiškrito, bet nebeatsitiesė. Kai gerai pažiūrėjau, pamačiau, kad pačiame
pašaknyje išlūšęs, bet dar ne visiškai. Net šiluma
nubėgo per visą. Niekas nematė. Marcelė darže laužė
kiaulėms lapus, mama kažin kur buvo išėjusi, o
močiutė staklėse mezgė nutrukusį apmatą. Atsargiai
atlenkiau dantis taip, kad šukos atrodytų visiškai
sveikos, padėjau į tą pačią vietą, kur buvo. ir nuėjau
pas močiutę pažiūrėti kaip jai siūlas mezgasi.
Man su močiute bešnekant. į vidų įėjo mama. pa
sakė, kad kanapė pradėjo kverksti. tai ji eina par
sinešti kiaušinių. Tegu, sakė, ir mums išperės tų di
džiųjų juočkių.
— Ar galiu ir aš? — pašokau.

Priešrinkimin
repeticija
Kad ir kaip aktorius ar so
listas išmoksta savo rolę, kad
ir kažin kiek kartų repetuoja,
bet kone visiems yra pasitai
kę, išėjus į sceną, staiga susi
durti su užsikirtimu, kai iš
moktas dialogas išnyksta iš
atminties. Dėl to daugeliui
net geriausių teatrų bei ope
rų yra labai svarbus sufleris,
gelbstintis scenos žvaigždes
nuo staigaus aptemimo.

Nepriklausomybes šventes minejina- Hamburge. Iš '*.' -s: pik. ltn. Edvardas Mažeikis, mjr. Darius Kaiibatas,
pik. ltn. Arvydas Pocius. Vilius Pareigi; Terese liftif --. Dalia Henke, estas mjr Urmas Pau, latvis pik. Janis
Racinš.

i A V LB XV TARYBOS KANDIDATU
SĄRAŠAS
B o s t o n o a p y g a r d a : Dai
nius Giodas, Česlovas Mickūnas, Daiva Navickienė, Irena
Veitiene. Liuda Žiaugrienė.
Connecticut
apygarda:
Linas Balsys, Jonas Karosas,
Laima Karosienė, J a u n u t i s
Nasvytis. Vytautas Trečiokas,
Vaiva Vėbraitė-Gust. Jonas
Zdanys.
F l o r i d o s a p y g a r d a : Algis
Augūnas. Dalia Augūniene,
Algimantas Garsys, dr. Aldo
na Gaškienė, dr. Remigijus
Gaška. Birutė Kožicienė. Ze
nonas Petkus, Birutė Preikšiene, Laima Savaitienė. Pra
nas Zunde.
M i c h i g a n a p y g a r d a : Vy
tautas Kamantas. Gražina
Kamantienė, Vytas Petrulis.
Algis Rugienius, Janina Udrienė. Jonas Urbonas.
N*ew York a p y g a r d a : dr.
Jonas Bilėnas. Kęstutis Bileris, Ramutė
Česnavičienė,
Laima Šileikyte-Hood, Kęstu
tis Miklas. Raimondas Sližys.
O h i o a p y g a r d a : Juozas Ar
dys, Vytautas Bieliauskas, Al
gimantas Čepulis, Irena Gedrienė, Dalia Puškoriene, Ra
sa Šilkaitienė.
Pietryčių apygarda.
P i r m a s i s r a j o n a s (pietry
čių): Julija Dantienė. Gailius
Draugelis, Antanas Dundzila,
Teresė Gečienė,
Ramūnas
Kondratas, Vytas Maciūnas,
atveju, meilės pasireiškimas
yra toks dramatiškas, toks
akivaizdus, kad atpuola visi
samprotavimai; žmogaus pro
tas negali išmatuoti gerumo
kiekybes, kaip anksčiau cituo
tuose Izaijo žodžiuose, negali
suskaičiuoti nei žemės dulkių,
nei pasverti kalnų svorio (Iz
40 sk). Stebintis Dievo pro
veržiais
mūsų
gyvenime,
mums belieka tik su nuostaba
priimti jo veikimą ir tęsti jo
meilės įsakymą.
Aldona
Zailskaitė

Audronė Pakštienė, Donatas
Skučas, Rimantas A. Stirbys.
Kristina R. Volertienė, Aušra
M. Zerr.
Antrasis
rajonas
(Nevv
Jersey): Vladas Audėnas, Ri
mantas Bitenas. Rasa Juškie
nė, Julius V ė ž a i t i s .
Vakarų apygarda: Ina Bertulytė Bray, dr. Zigmas Brinkis, Violeta Gedgaudienė, An
gelė K. Nelsienė. Antanas Polikaitis, Juozas Pupius, Vy
tautas Vidugiris.
Vidurio v a k a r ų a p y g a r 
da:
P i r m a s i s r a j o n a s : Jūratė
Budriene, Salomėja Daulienė,
Birutė Jasaitiene, Kazimieras
Laukaitis, Juozas Polikaitis.
Leonidas Ragas, Liudas Slė
nys, Birutė Vindašienė.
A n t r a s i s r a j o n a s : Birutė
Vilutienė.
T r e č i a s i s r a j o n a s : Rima
Kašūbaitė Bir.der, Vilija Mala
kauskienė, Regina Narušienė, Rėdą Ardytė-Pliūrienė, Ri
mas Sužiedėlis.
Ketvirtasis r a j o n a s : Auš
relė Sakalaitė.
JAV LB XV tarybos rinki
mai vyks gegužės men. du sa
vaitgalius: 17-18 ir 24-25 d.
Svarbu, kad kuo daugiau as
menų balsuotų, nes nuo ben
dro
apygardos
balsuotojų
skaičiaus priklausys, kiek
kiekviena apygarda išrinks
savo atstovų į XV tarybą.

VASARIO 16-TOSIOS
ŠVENTĖ HAMBURGE
Gražus būrys Hamburgo lie
tuvių bendruomenės narių su
sirinko parranėti Lietuvos Ne
priklausomybės dieną — Va
sario 16-tąja. Į šventę taip pat
atvyko Hamburge besimokan
tis jaunimas ir Lietuvos kari
ninkai, s t a ž u o j a n t y s
Karo
mokslus Voaietijos Bundesve

— Ar ne murzina.
— Nusiprausiau. Pažiūrėk. — atkišau veidą.
Ėjom pas Valatkas. Jie iš Komaro buvo užsiveist
ligi šiol čia nematytų vištų, tokių didelių ir dedančiu
didelius labai baltus kiaušinius. Tokias, kol gera
deda. apsimoka laikyti, o kai pavargsta dėti. geros
parduoti. Tokias mėsingas žydai gaudyte gaudydavo
Pasišnekučiuodamos nuėjom, pasišnekučiuodama
grįžom su kiaušiniais, kanapę perėti užtupdėm. Ret
karčiais vis užmesdavau akį į šukas. Jose kažin kelio
lika dailiai sudėliotų stikliukų vis žybčiojo mamos gal
voj. Tas šukas mama neseniai tebuvo gavusi. JaŠkaplierninkas sykį dovanojo. Tėvas
pirko daua'
knygų ir laikraščių, mama irgi gražią, tokią gelsva
šilkinę skarelę, tai Škaplierninkui suminkštėjo širdi.ir jis priedo dar ir šukas pridėjo, o motina jas įsi
smeigdavo eidama į bažnyčią ar šiaip kur į šviesesm
vietą. įsismeigė ir kiaušinių eidama. Tą vakarą
sudėjusi parsineštus kiaušinius po kanape, ištrauki
šukas iš galvos ir sustingo: šukose žiojėjo tuščias tar
pas. Vieno danties nebuvo. Pakėlusi ranką iš plauk,
ištraukė palaida dantį.
— Tai kaip čia dabar. — pasakė žiūrinėdama ir
dantį, ir šukas. — Aš gi nei šukavausi, nei dailinaus;
kaip jis dabar emė ir iškrito. Turbūt todėl ir dovanojo
kad mate. kad jau dantys krenta.
Man buvo nei šiaip, nei taip. Taip niekada dar n< buvo buvę. Nors į žemę lisk o pasakvti neealiu. Lvg i r

ro vadų akademijoje bei jų ko
legos iš Latvijos ir Estijos.
Šventė prasidėjo katalikiš
koje Šv. Teresės bažnyčioje šv.
Mišiomis. skirtomis šiai pro
gai, paminint žuvusius už Lie
tuvos Nepriklausomybę.
Šventinį minėjimą pradėjo
Lietuvių bendruomenės Ham
burge pirmininkas Vilius Pareigis. Jis pristatė visus šven
tėje dalyvaujančius svečius,
perskaitė sveikinimų telegra
mas.
Apie istorinę Vasario 16osios reikšmę papasakojo Bun
desvero vadų akademijoje be
simokantys majoras Darius
Kaiibatas ir pulkininkas leite
nantas Arvydas Pocius, kuris
papasakojo apie Lietuvos ka
riuomenes kovas už Nepri
klausomybę ir pristatė šven
tės dalyviams peržiūrai foto
parodą apie Lietuvos parti
zanų kovas — „Kovojanti Lie
tuva 1944-1953".
Vėliau vyko vakaronė, ku
rios metu visus linksmino iš
Alytaus atvykęs ansamblis
„Varsa"'. Buvo skaitomi eilė
raščiai, dainuojamos lietuvių
liaudies dainos, šokami lietu
viški šokiai.
p i k . ltn. A r v y d a s P o c i u s
Hamburgas
VALSTYBĖS DIENĄ BUS
ATIDENGTAS
PREZIDENTO HERBAS
Prezidentūros rūmus pa
puošė Lietuvos Prezidento
herbas. Jis dar uždengtas.
Prie rūmų dirbantys statybi
ninkai sakė. kad herbas bus
atidengtas liepos 6-ąją, Min
daugo karūnavimo
— Val
stybes dieną. Tą pačią dieną
rūmuose turėtų
įsikurti ir
prezidentas. Nors darbų dar
begalės, statybininkai teigia,
kad pagrindinę Prezidentūros
rūmų dalį iki nustatytos die
nos įrengti suspės. Daugiau
darbų laukia kraštiniuose pas
tatuose. (LA:

Bindokienė

ė

Toks elgesys visai nepakenkia
tiems, kuriuos norima ..pamo
kyti", bet gali turėti neigiamų
pasekmių tėvynes ateičiai, jei
gu nepageidaujamas asmuo
atsistos prie valstybės vairo.
J e i kas mano, kad balsavi
mas yra bereikalingas laiko
gaišinimas ar nemaloni parei
ga — klysta. Teisė balsuoti
yra privilegija, bį mėnesį bus
pirmoji mūsų priešrinkiminė
repeticija, kuriai nereikia jo
kio ypatingo pasiruošimo, tik
kelių minučių laiko ir geros
valios. Nereikia net rūpintis
oficialiais dokumentais a r il
gas savaites laukti paso. Vis
ką, k a s m u m s reikalinga, kad
galėtume dalyvauti šiuose bal
savimuose, turime.

Kadangi sufleriui nereikia
rūpintis rolės atlikimu, o tik
sekti tekstą ir kartas nuo kar
to pusbalsiu priminti dainos
ar dialogo žodį, jo paskirtis
atrodo paprasta, palyginus su
esančiais rampų šviesoje. Tie
sa, ne j a m publika kelia ovaci
jas, bet taip pat nenušvilpia,
Du gegužes savaitgalius: 17jeigu kas ne taip išeina. Sufle
18 ir 24-25, visoje Amerikoje
rio rolė yra saugi.
Kartais galima pagalvoti, vyks rinkimai į JAV Lietuvių
kad užsieniuose gyvenantys Bendruomenės XV tarybą. Ar
lietuviai užima suflerio vaid ateisime į repeticiją, ar bal
menį
Lietuvos
gyvenime. suosime? O gal pastaruoju
Nors jų rūpestis tėvynės rei m e t u įsivyravusi apatija jau
kalais yra nuoširdus, nors tiek visus apėmusi, kad nu
stengiamasi aktyviau įsijungti mosime ranka: tegul kandi
ir pasijusti to kasdieninio val datuoja, tegul balsuoja, tegul
stybės gyvenimo veikėju, bet s a u veikia kiti, jeigu neturi
vis vien tenka daugiau laiko geresnių užsiėmimų. Ir nusi
praleisti užkulisiuose, stebint suksime lyg ta pasakėčios de
iš tolo, pasiūlant vieną kitą gloji po ąžuolu — galime savo
patarimą, kuris ne visuomet nuolatine kritika knisti ąžuo
taip vertinamas, kaip norė lo š a k n i s , gali sau nudžiūti ir
tume.
pats medis, mums svarbu,
Vis dėlto dar yra labai daug „kad tik augtų gilės". O kur,
užtvarų, kurios skiria norin mūsų nuomone, tos lietu
gilės
augs.
jeigu
čius tiesiogiai įsijungti į Lie viškos
nudžius
lietuvybės
medis?
tuvos valdžios sluoksnius. Ne
J A V LB rinkimų komisija
paisant jau praėjusių septyne
rių nepriklausomo gyvenimo skelbia kandidatų į tarybą
metų, tik labai mažos spragos sąrašus. Juose matome pa
v a r d e s asmenų, kurie mūsų
tose užtvarose prakapotos.
Nereikia nei vienos rankos visuomenėje j a u pasižymėjo
pirštų, kad suskaičiuotume kietu d a r b u , veiklumu ir su
užsienio lietuvius, išrinktus į m a n u m u . Kandidatuoja 77 —
Lietuvos Respublikos valdo vyrai ir moterys, jauni profe
muosius organus (čia nekalba sionalai, vidutinio amžiaus
ma apie tuos, kurie pakviesti veikėjai ir pensininkai, kurie
patarėjais vienoje a r kitoje d a r nepasiryžę „už pečiaus
ministerijoje ar vyriausybės tupėti", d a r nori ir gali savo
įstaigoje). Ne vienas, be abe įnašą atiduoti lietuvių tautai.
B e s k a i t a n t tuos sąrašus, vis
jo, sutiktų būti renkamas.
Kad tai įvyktų, reikės ne tik dėlto apima geras jausmas:
Konstitucijos, bet ir tebevy mes dar gyvi, mes dar veik
raujančios galvosenos pakeiti lūs, m u m s dar rūpi. Kaip ki
mo bei didesnio abipusio pasi taip galėtume tikėtis, kad Lie
tikėjimo, noro dirbti kaip tuva domėsis, gerbs ir vertins
lygūs su lygiais. Tačiau ir ne savo vaikus, gyvenančius sve
kandidatuodami, užsienio lie timuose kraštuose, jeigu mes
tuviai gali padaryti ryškų patys savęs nevertinsime, nu
skirtumą rinkimų rezultatuo šviesime šalin, ką per tuos
se, jeigu pasistengs išsiimti dešimtmečius sukūrėme ir pa
Lietuvos Respublikos pasą ir siliksime merdėti lyg nudžiū
balsuoti, ypač renkant prezi vusi savo tautos kamieno
šaka. Ateikime į priešrinki
dentą.
Čia susiduriame su tam tik minę repeticiją, parodykime
ra kliūtimi: kodėl aš turėčiau Lietuvai, kad mokame naudo
prašyti Lietuvos pilietybės, tis demokratinės santvarkos
jeigu, pagal gimimo teisę, ją privilegija, kad ją panaudo
turiu? Ši nuomonė ir biurok sime ir Lietuvos prezidento
ratinės painiavos daugelį su rinkimuose, balsuodami už
stabdo nuo paso išsiėmimo. gražesnį tėvynės rytojų.

palengvėjo, kai motina numojo ranka ir pasakė:
— A! Dovanotam arkliui niekas į dantis nežiūri.
Bus geros. Kai įsismeigi, per plaukus niekas dantų ne
mato, o žiburiuoti taip pat žiburiuoja. Jeigu būčiau
mokėjusi, būčiau seniui papriekaištavus, kam prastus
daiktus pardavinėja, o dabar tegu sau. Verčiau nė ne
sakysiu.
Padėjo šukas ant lentynėlės ir atsisėdo į stakles.
Man buvo taip. lyg juodas juodas debesis būtų pro
šalį praėjęs. Tą tikrai težinojau tik a š viena. Knitino,
kad reikia mamai pasakyti, bet bijojau ir nepasakiau.
Pasakiau daug vėliau. Kai tekėjau. Tada motina išeme
tas pačias sukas iš kraitinės priesknnio ir padavė.
— Te. įsismeik. Prie altoriaus eidama pažyburiuosi. Kas. kad ir be vieno danties. Per plaukus nie
kas nematys.
Tada paėmiau, pažiūrėjau, susiėmiau į nagą ir pa
klausiau:
— O ar žinai, kaip tas dantis išlūžo?
Motina nusišypsojo
— Nežinau, bet spėjau. Tau vis patikdavo pirš
tukais per dantis braukyti, o nuo to laiko šukų net į
rankas nebeemei.
Tada pasakiau viską, paskum apsikabinom ir taip
įsiverkem. kad nė nustoti negalėjom. Aš tai žinojau
kodėl, o gal ir mama žinojo, bet neklausiau, o ji pati
nepasakė. Dabar nebepaklausi, nors ir labai norėtum.
Bet ka aš čia. ėmiau ir nuklvdau. kaiD ana ožkutė i

svėrėmis sužydusius pūdymus.
O knygas Tavutei nešiojom. Kartais abu, kartais
kažin kodėl Severiukas vienas. Ir ne del saldainių. Jei
gu ir vienas kok| saldainį gaudavo, visada parnešdavo
ir man. Sakydavo, jog kartais ji nori. kad Severiukas
vienas ateitų. „Kam tą mergiščią vis su savim tam
pai". J a m atrodė, kad aš Tavutei kažin kodėl nelabai
tepatinku. Kai klausiu,ką padariau, kad ėmiau nebepatikti. Severiukas šypsosi ir sako:
— Tamara galvoja, kad tu dar nemoki tylėti.
— Kaip n e m o k u s — šokau. — O kam pasakiau,
kad Marcelei įleidai žvirblį ir kad ji tave i kūdrą
įstūmė?
— Aš žinau, bet ji nežino, — nenustojo šypsojęsis.
— Gal ir gerai, kad nežino. O aš noriu, kad tu dar vie
no daikto niekam nepasakytum. Aš manau, kad mudu
padarysim gražų juoką. Visas sodžius juoksis, tik tu
niekam neprasitark. Nė tėvui, nė mamai. Net ne tė
vukui.
— O močiutei 0 — paklausiau.
— Geriau nė močiutei.
— Koks tas juokas bus?
— Pakentėk. Nereikės ne sakyti, pati pamatysi. Ar
nematei kur čia pat širšių kapšo?
Tų buvau užtikusi net du Vienas buvo už upelio
karkluose, kitas čia pat gale tvarto Beržynėly.
'Bus daugiau)
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SVĖDASŲ BUTĖNAI

1997 m. kovo mėn. 8 d.
Vašingtone — IX Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongreso ruo
šos komitetas paskelbė LX
PLJK-o papigintas kainas,
$•"50 atstovams ir $700 daly
viams. Taip pat paskelbė DC
PLJK-o
naują
programą.
Tema — Lietuviška prigimtis
atidaro pasaulio duris — ta
pati. Bet kad tobuliau sude
rintų temą su programa, ir su
trumpintų laiką, kurį kongresantai praleistų autobusuose,
komitetas nutarė visą kon
gresą rengti Massachusetts
valstijoje. Massachusetts Maritime Academy patalpose.
Kongresantai praleis 10 dienų
Atlanto pakrantėje, stovyklos

ZENONAS PRŪSAS
Geras gyvenimas, būnant
pensininku. Nereikia darbo
vietėje nuobodžiauti, sėdint il
guose, nesibaigiančiuose posė
džiuose, nereikia rašyti savai
tinių, mėnesinių ar metinių
apyskaitų. Šeštadieniais ne
reikia skubėti, apsitvarkant
apie namuką, kad lauke neat
rodytų kaip džiunglėse. Kitaip
amerikiečiai kaimynai sakys,
kad tas lietuvis gyvena kaip
paršas garde. Dabar užtenka
laiko ir pasvajoti apie tą lai
mingą 1925-40 metų laiko
tarpį Lietuvoje ir apie Svė
dasų miestelį bei gimtąjį Bu
tėnų kaimą. Tai vienos gra
žiausių vietovių Lietuvoje.
Svėdasai yra a n t mažo kal
nelio, prie kurio prisiglaudę
du vidutinio dydžio ežerai,
Alaušas ir Beragis. Didelis
Butėnu kaimas (apie 80
kiemų 1930 metais) yra apie 5
kilometrus į pietus nuo Svė
dasų. Šventosios upės slėnyje.
Sakoma, kad pelėdai pelė
džiukas
yra
gražiausias
paukščiukas, o palikusiam tė
viškę ji yra gražiausia vietovė
pasaulyje. Todėl aš gal ir ne
galiu būti visai objektyvus,
kai rašau apie šį Aukštaitijos
kampelį. Bet, antra vertus,
apie Svėdasų apylinkes gerai
galvoju ne tik aš, bet žymesni
žmonės, pavyzdžiui, iš ten ki
lęs Tumas-Vaižgantas, apra
šęs jas savo raštuose; filosofo
Juozo Girniaus brolis kunigas
Kazimieras Girnius, klebona
vęs Svėdasuose ir parašęs
knygelę, pavadintą: „Istorinės
nuotrupos apie Svėdasų para
piją"; ir rašytojas Vytautas
Bagdonas, parašęs: „Svėdasų
kraštas". Norisi ir man, svėdasiškiui. pridėti ir savo tri
grašį, ypač apie labai seną
gimtąjį Butėnų kaimą, apie

mūsų kaltė: vietiniai lietuviai,
jei tik kiek mokėjo rusiškai,
tuoj puldavo pasigirti rusų
kalbos mokėjimu, o jei rusas
pabandydavo kalbėti lietuviš
kai, iš jo juokdavosi susiries
dami, kai ką netiksliai pasa
kydavo. Išjuoktas jis kitą
kartą nebebandydavo kalbėti
lietuviškai. To papročio man
neteko pastebėti jokioje kitoje
tautoje, tik pas lietuvius.
Svėdasiškiai aktyviai daly
vavo 1831, 1863 ir 1905 m. su
kilime, taip pat ir nepriklau
somybės kovose bei 1941 ir
1944-52 metų partizaninėse
karo metu. J i e sudarė didelę
dalį Šimonių girios partizanų,
bet veikė ir kitose vietovėse.
Labai nedaugelis iš Svėdasų
apylinkių pasitraukė į Vaka
rus. Pavyzdžiui, iš gausios
mano giminės aš esu vieninte
lis, atsiradęs Vakaruose. Dau
geliui teko pamatyti Sibirą, o
po to iš ten nebegalėjo grįžti į
savo tėviškes ir turėjo apsigy
venti kitur, ypač Vilniuje ar jo
apylinkėse. To nepaisant, Svė
dasų valsčius ir dabar tebėra
beveik 100 proc. lietuviškas.
Visai nėra lenkų, tik vienas
kitas rusas. Aš pats lenkų
kalbą pirmą kartą išgirdau,
tik nuvažiavęs studijuoti į Vil
nių 1940 metais. J i manęs ne
sužavėjo. Per daug šnypštimo.
Todėl m a n iki šiol dar nėra
paaiškėję, kodėl ji taip apsuko
galvas Vilnijos lietuviams?

kurį iki šiol buvo labai mažai
rašyta.
Tai jau seniai pradingusių
sėlių kraštas. J i e palengva sulietuvėjo. Paprastai konverti
tai yra uolesni katalikai, negu
tie, kurie buvo pakrikštyti,
dar būdami kūdikiais. Gal
taip yra buvę ir su sėliais, ku
rie, pasidarę lietuviais, lietu
vybę rimčiau priėmė, negu
amžiais lietuviais buvę Lietu
vos širdies — Vilnijos — gy
ventojai, kurių dauguma nu
tauto ir virto šovinistais len
kais ar gudais. Gal prisidėjo
tai. kad Svėdasų ir apylinkės
dvarų savininkais ilgą laiką
yra buvę Radvilai, o vėliau
grafai Marikoniai. italų kil
mės <;r-afas Marikonis buvo
vedęs Radvilaitę). Jie savo
baudžiauninkų nevertė sulen
kėti. Taip pat Svėdasų bažny
čioje dirbo daugelis lietuviškos
dvasios kunigų. Gal veiksnys
buvo ir didesnė žmonių tau
tinė savigarba, negu pas Vilni
jos lietuvius. Kaip ten bebūtų,
prie 1863 metus Svėdasų
valsčius gal buvo bene lietu
viškiausias visoje Lietuvoje,
nes lietuviais buvo beveik 100
proc. visų gyventojų. Tik po tų
metų sukilimo, kai į Sibirą
buvo ištremtas prie Butėnų
kaimo ribų esančio Liepagirių
dvaro savininkas, o dvaro
žeme išdalinta atgabentiems
rusams sentikiams, atsirado ir
kelios rusų šeimos, bet jos ne
sudarė nė 1 proc. valsčiaus gy
ventoju. Kai kurie buvo mano
kaimynai: Kuznecovai, Prokofijevai. Darandovas. Būdamas
vaiku, su rusiukais drauga
vau, bet rusiškai neišmokau,
nes jie visi lankė lietuvišką
Liepagirių kaimo mokyklą ir
gerai kalbėjo lietuviškai. Jei
nebūtų atėję rusai 1940 me
tai*, jie gal būtų sulietuvėję.
Vyresnieji silpniau kalbėjo lie
tuviškai, o patys senieji visai
nemokėjo. Iš dalies tai buvo

Svėdasų krašto žmonės ne
tik išliko lietuviais, bet ir am
žių eigoje nesuslavino savo lie
tuviškų pavardžių. Pavardės
su slaviškomis galūnėmis bu
vo beveik retenybė. Butėnų
kaimą galima laikyti tipišku
atveju. Štai pavardžių sąrašas
apie 1930 metus: Baleišis, Ba
ronas, Braziūnas, Budreika,
Janulis, Jančys, J u š k a , Juzė
nas, Kazlauskas, Maceika,
Milčiukas, Pakštas, Pliupelis,
Prūsas, Šukys, Valunta, Vilutis, žemaitis, Žvirblis. Taigi,
tik viena pavardė turi sla
višką galūnę — Kazlauskas.
Tą šeimą žmonės vadindavo
tik Ožiais. Juozas Kazlauskas
(„Ožio Juza") buvo mano vien
metis ir labai geras vaikystės
laikų draugas. Abu kartu ėjom
į Butėnų pradžios mokyklą,
abu ganėm karves ir avis tuo
se paCiuose miškuose. Pokario
metu jis partizanavo, buvo su
gautas ir išvežtas į Sibirą.
Grįžęs dabar gyvena kažkur
prie Panevėžio.
Apie trečdalio Butėnų kaimo
gyventojų
pavardė
buvo
Žvirblis. Dėl to būdavo sun
kumų: apie kurį Žvirblį kalba
ma, jei vardas ir pavardė ta
pati? Todėl žmonės Žvirblio
pavardės kaip ir nenaudoda
vo, o tik pagal tėvą, senelį ar
gyvenamą kaime vietą duoda
vo pravardę; Kasčiokas, Jurgeliokas, Galiniokas ir t.t.
Tarp kitko, prie Žvirblių netie
siogiai galėčiau gal ir save pri
siskirti. Tiesa, mano prosene
lis buvo atvykęs iš Prūsijos, o
gal ir iš Vokietijos: Svėdasų
apylinkės dvarų savininkas
grafas Marikonis, kuriam ir
Butėnai priklausė, iš ten at
sikvietė specialistą šaltkalvį
(sliesorių). Nežinia, kokios jis
buvo tautybės ir kaip vadino
si, bet jo pavardė turbūt vie
tiniams buvo neįprasta, todėl
praminė Prūsu. Per kokias 5-6
kartas jo vokiško ar prūsiško
kraujo gal beliko 1.6-3.2 proc.,
o jį pakeitė Žvirblių kraujas.
J u k mano mama ir mano tėtės
mama buvo Žvirblytės (nekraujo giminės). Tai jau 75
proc. Prosenelio laikais Butė
nuose apie trečdalis merginų
gal buvo Žvirblytės. Jei pro
senelis turėjo tą patį skonį,
kaip ir mano tėtė bei senelis,

Akmuo ant aukščiausio Lietuvoje Juozapines kalno.

mano prosenelis gal irgi vedė
Žvirblytę. Tai mano gyslose
pakeltų Žvirblių kraujo pro
centą iki 87.5 proc.
Kitomis pavardėmis Butė
nuose buvo po keturias šei
mas ir po mažiau. Man asme
niškai yra įdomi Pakšto pa
vardės kilmė
(profesoriaus
Pakšto tėvas buvo kilęs iš
Butėnų. Pakštų buvo, rodos, 4
šeimos. Vietiniai juos vadino
ne Pakštais, o Pokštais. Dėl
šios pavardės turiu savo teo
riją. Pats profesorius buvo
linksmas žmogus, pokštinin
kas. Gal ir jo prosenelis buvo
pokštininkas, todėl jį ir pra
minė Pokštu. Vėliau ši pavardė
pavirto į Pakštą.
Be prof. Pakšto, kitas žy
mesnis butėniškis buvo sovie
tinis rašytojas Juozas Baltušis-Juzėnas. Baltušio tėvas
Juzėnas buvo gimęs ir užau
gęs Butėnuose. Kažkodėl rašy
tojas pasirinko ne tėvo, moti
nos, o mergautinę pavardę (ji
buvo Baltušytė, kilusi nuo Ku
piškio).
Devynioliktame šimtmetyje
Butėnų kaimo žmonės labai
vargo, nes jų žemė buvo pada
linta į vos kelių metrų pločio
rėžius, kurių dalis buvo už 3-4
kilometrų nuo namų. Daug
laiko žmonės sugaišdavo, į
juos nuvažiuodami ar nueida
mi dirbti. Šio šimtmečio pra
džioje matininkai padalino
žemę į sklypus. Kurie butėniškiai norėjo žemės arti kai
mo, gavo jos mažiau, nes ji
buvo derlingesnė, o jei toliau
nuo kaimo, gaudavo daugiau
hektarų. Kaip tik tuo laiku
per dalį kaimo nusiaubusį
gaisrą mūsų visi pastatai su
degė. Todėl mano seneliui ir
tėtei pasirinkimas buvo aiš
kus: keltis kuo toliau nuo kaimo.kad ir vėl nepergyventų
gaisro. Gavo 31 hektarus ak
meningo, drėgno.mažai naudo
to lauko pačioje galulaukėje,
prie mažų Narunčio ir Kodžiupio upelių santakos. Nu
rinkus tonas akmenų ir nudrenavus, žemė nešdavo ne
blogą derlių.
Prie akmenų nurinkimo ir
aš esu truputį
prisidėjęs.
Mėgau tą darbą, nes man at
rodė, kad tai buvo pozityviau
sias ir konkrečiausias kelias
atlikti savo pareigas Lietuvai.
Juk daug kas praeis ir bus
užmiršta, bet tie iš dirvų
išvežti akmenys niekad ne
begrįš į mano tėvų laukus,
kad laužytų ir gadintų kitus
žemės apdirbimo padargus.
Gaila, kad šiuo atveju aš ne
galėjau lygintis su tėte, kuris
tų akmenų išvežė į pamiškėse
esančias akmenų krūsnis ke
liolika ar keliasdešimt kartų
daugiau.negu aš. Aš rinkda
vau tik mažesnius ar vidutinio
dydžio akmenis, kuriuos būda
vo nesunku pakelti, o mano
tėtė versdavo iš
žemės ir
didžiuosius, kuriuos bekilno
damas, gavo trūkį, dėl to ilgai

ir kentėjo. Mano abu tėvai va
sarą dirbdavo po 16 valandų į
dieną. Už tą gavo nemokamą
bilietą į Sibirą.
I vienkiemius persikėlė apie
du trečdaliai kaimo gyventojų.
Bet ir jie anksčiau ar vėliau
grįždavo į kaimą — į labai
gražias, apaugusias medžiais,
apžiūrėtas
kaimo kapines,
esančias a n t mažo kalnelio,
prie pat šventosios upės. Deja,
mano abu tėvus priglaudė ka
pinės Vilniuje. O šiuo metu
nebe Butėnuose, o Vilniuje,
Panevėžyje ir kitur gyvena n e
tik d a u g u m a s mano artimes
nių giminių, bet ir daug buvu
sių Butėnų kaimo gyventojų.
Būdami sėlių giminės, Vil
niuje jie t a i p lengvai nenut a u t ė s , kaip vietiniai lietuviai.
Apie 1930 metus Šventoji
buvo labai tinkama pasimau
dyti: š v a r a u s smėlio dugnas,
kurį saulėtą dieną galėjai
aiškiai matyti net vieno metro
gylyje. D a u g buvo gilių vietų,
ypač upės posūkiuose, k u r
dažnai sukdavosi vandens ver
petai. Pavydėdavau
kaimo
vaikams: jie kasdien galėdavo
eiti maudytis. J i e m s nereikėjo
karvių ganyti, nes nebuvo k u r
j a s ganyti: ganykloms tinkami
miškai buvo per toli. O mūsų
ūkis buvo iš trijų pusių apsup
tas miškų, todėl ganyklų
užteko. G a n y m a s yra užsiėmi
mas septynias dienas savai
tėje, n e s laisvų sekmadienį ne
buvo. Tiesa, buvo dvi laisvos
valandos vidurdienį, parginus
gyvulius į gardą. Bet tada
tėvai norėdavo, kad aš klėtyje
numigčiau pogulio, nes kitaip
m a n e penktą valandą ryte
būdavo s u n k u prikelti. Porą
k a r t ų i š t r ū k a u ir nubėgau
prie
Šventosios, bet
ten
galėjau pabūti ir pasimaudyti
tik kokį pusvalandį. Reikėjo
sulakstyti po tris kilometrus
ten ir atgal, iki vėl buvo laikas
ginti karves. Todėl pasitenkin
davau tik pasimaudymu savo
Narunčio upelyje, kur vieto
mis buvo apie metro gylio duo
bių. Žinoma, jei upelis nebū
davo išdžiūvęs.
Padėtis smarkiai pasikeitė,
kai iš piemens buvau paaukš
t i n t a s į pusbernius, o ypaC kai
išmokau pjauti dalgiu. Tada
man t ė t ė patikėdavo geriausią
pasaulyje
darbą:
nupjauti,
sudžiovinti ir sugrėbti šieną
prie Šventosios. Mat. pačiame
kaime turėjom per hektaro
pievų, beveik prie pat Šven
tosios. Padirbėdavau valandą
ar dvi, pasimaudydavau. vėl
dirbdavau ir vėl pasimaudyda
vau. Tas darbas užtrukdavo
apie savaitę laiko birželio
mėnesio pabaigoje. Tai buvo
mano geriausios atostogos.
Apie j a s svajodavau visus me
t u s , ypač žiemą, sėdėdamas
gimnazijos suole. Taip pat
kaip pusbernis turėdavau lais
vus sekmadienius, todėl po pa
maldų Svėdasuose daugiausia
laiko praleisdavau, besimau-

Nuotr. Sauliaus Gudo

dydamas Šventojoje.
Butėnus aplankiau 1990 ir
1996 metais. Ten dabar begy
vena gal tik apie 30 šeimų.
Pažįstamų beveik nebeliko,
tik viena pusseserė. Daugelis
gyventojų nevietiniai, nors,
atrodo, lietuviai. Kiekviena
šeima turi apie 3 hektarus
derlingos, gerai organinėmis
trąšomis įtręštos žemės prie
p a t savo namukų. Dalis šios
žemės yra labai geros pievos.
Laiko po vieną ar dvi karves,
keletą paršiukų, būrį vištų.
Atrodo, nebadauja. Tuoj pat
už kaimo žemė dirvonuoja, gal
net 90 proc. visos kaimo
žemės. Niekas jos nenori dirb
ti, nors ir nereikėtų už ją
mokėti nuomą. Kam dirbti
svetimą žemę, jei ir iš 3 hek
tarų gali išsimaitinti; Be to,
k u r dėsi užaugintą derlių, jei
nėra supirkimo punktų?

suose. Todėl man ir nebeaiš
ku, kaip ten yra.
Aplankiau ir savo buvusią
tėviškę, ir ją apėjau. Nieko ten
nebelikę. Išvežus mano šeimą
į Sibirą 1948 metais, kolūkis
mūsų vienkiemį visai išdras
kė. Iškirto sodą ir sodybą
puošusius beržus bei liepas.
Gyvenamą namą perkėlė į
kaimą ir padarė kolūkio raš
tinę, o kitus pastatus išgriovė,
iškasė pamatus. Valdžia gal
pabijojo, kad cementiniame,
atskirai nuo gyvenamo namo
esančiame, rūsyje, kur tėvai
laikydavo bulves ir daržoves,
gali įsikurti partizanai, todėl
jį išsprogdino dinamitu. Dabar
sodybos vietoje yra apleistas,
usnimis ir piktžolėmis apau
gęs laukas. Palei mišką yra
pridygę
daug eglaičių
ir
pušaičių, bet jas labai naikina
iš miško atėję briedžiai. Pilna
ir šernų. Paliai Narunčio ir
Kodžiupio upelius buvusiose
pievose dabar taip priaugę
juodalksnių, kad sunku ten
pereiti. Prieš porą mėnesių
pagaliau mano brolis ir sesuo
gavo nuosavybės dokumentus,
bet dar nėra apsisprendę, ką
su ta žeme reikės daryti. Jų
vaikai, užaugę
Vilniuje,
ūkininkavimu, atrodo, mažai
domisi, o jų tėvams gal jau
truputį per vėlu pradėti viską
iš naujo. Gal leis augti miškui
nudrenuotoje. derlingoje že
mėje. Tai nelogiška, bet ti
piška visam Butėnų kaimui.
J u k miškai turėtų augti tik
žemdirbystei
netinkamuose
žemės plotuose, kur nors Vil
nijos smėlynuose. Gal reikėtų
pasikeitimų žmonėmis. Ka
dangi per praėjusius 50 metų
Butėnai yra davę Vilnijai
nemažai gyventojų, atsilygin
damas Vilnius gal galėtų
-.atsiųsti" Vilnijos smėlynuose
vargstančių ūkininkų ir pa
dėtų jiems įsikurti Butėnuose,
o Vilnijos smėlynus apsodintų
pušaitėmis?

Šventosios upės negalima
atpažinti. Dėl sovietiniais lai
kais per didelio mineralinių
trąšų naudojimo, didelė jų da
lis ištirpusi nutekėdavo į upe
lius ir upes ir labai užteršė
Šventąją. J i dabar labai priau
gusi žolių, pakrantės ir net
dugnas, todėl susiaurėjusi ir
nelabai t i n k a m a pasimaudyti.
Turės praeiti keliolika, ar gal
net keliasdešimt, metų, kol tos
trąšos iš upės vagos išsiplaus.
Tik tada pranyks žolės ir vėl
pasirodys švarus smėlis.
Šiaip kaimas bent man ge
riau atrodė, negu 1944 metais,
kai jį palikau. Patogesni na
mukai su didesniais langais.
su elektra. Pradingę šiaudi
niai stogai. Išlieta asfaltu kai
mo gatvė. Prieš ten važiuo
jant, visi kalbėjo, kad Butė
nuose ir Svėdasuose labai gir
tuokliauja. Butėnuose perėjau
porą kartų ten ir atgal per
dviejų kilometrų ilgio gatvę.
Pabaigoje norėčiau priminti,
sutikau nepažįstamų žmonių,
kad Šiaurės Aukštaitijoje, bu
dairiausi į kiemus, bet nė vie
vusių sėlių žemėje, yra keletas
no girto nepastebėjau, nors ir
kaimų, pavadintų Butėnais.
buvo Šv. Petro atlaidų diena.
Šis aprašymas yra tik apie
Girtų nemačiau ir SvėdaSvėdasų Butėnus.

nuotaikoj. Kongreso datos —
š.m. nuo liepos 18 d. iki 27 d.
Kongresas oficialiai atsidarys
su organizacijų muge. Šios
muges metu, visokios lietu
viškos profesinės, socialinės ir
politinės organizacijos
pris
tatys savo tikslus ir veiklą,
t.y., daktarų sąjunga, inži
nierių ir architektų sąjunga,
skautai, ateitininkai, tautinių
šokių sąjunga, APPLE, chore
sąjunga, teatro sąjunga, ra
dijų programų sąjunga, sto
vyklos, ir t.t.
Kongreso programa suside
d a iš dviejų dalių:
studijų
dienos ir stovykla. Per stu
dijų dienas, atstovai svarstys
PLJS-os ateitį, atskirų LJS-ų
veiklą, problemas, ir rūpes
čius. Ruošos komitetas, susi
daręs iš JAV, nori kitų kraštų
jaunimui pristatyti amerikie
tišką idėją — "netvvorking' —
informacijos tinklas. Tai yra
puikus būdas dalintis žinio
mis, ieškoti ar siūlyti pagalbą.
Stovykliniai užsiėmimai —
laužas prie vandens, lietu
viškos kulinarijos pamokos,
ekskursijos į pliažą, talentų
vakaras, naktiniai žaidimai.
sportas. Bus proga išmokti
naudoti internet'ą ir susi
pažinti su lietuviškom 'sites' ir
'chat lists'. Vieną vakarą kon
gresantai plauks laivu palei
Cape Cod pakrantę. Kitą
dieną keliaus į Bostoną ir ap
vaikščios istorinį miestą. Tą
naktį aplankys Fenvvay Park
stadioną ir dalyvaus Amerikos
mėgstamiausio sporto beisbolo
rungtynėse: Boston Red Sox
žais prieš Cleveland Indians.
Kongresas užsibaigs šešta
dienį vakare iškilmingu už
darymo pokyliu. Po kongreso
jaunimas kviečiamas nuvykti
į Putnam, CT., kur Nekalto
Prasidėjimo Marijos seselės
ruošią metinį pikniką liepos
27 d. Jaunimas taip pat
kviečiamas po kongreso vykti į
Neringą, stovyklą Vermonte,
kur galės pabendrauti su
Amerikos lietuvių jaunimu.
Norintys prisidėti prie kongre
so, dalyvauti kaip atstovu
ar dalyviu, dalyvauti organi
zacijų mugėje ar gauti dau
giau
informacijos,
prašau
kreipkitės į Tomą Matusaitį.
telefonu: 516-358-6103, faksu:
516-358-6103,
elektroniniu
paštu: matusaitis @earthlink.
net, paprastu paštu: PLJK,
P.O. Box 283. Manhasset, NY
110-30.USA.
Inf.
• Seniausias Lietuvos dirb
tinis ežeras — Širvėna, arba
Biržų ežeras, dar vadinamas
Prūdu. Apie 1575-1589 m., sta
tant Biržų pilies įtvirtinimus,
prie Apaščios ir Agluonos upių
santakos buvo supiltas pylimas.
Taip susidarė 400 ha Sirvėnos
ežeras. Dabar jo plotas 340 ha.

-yrą

Ežeras Zarasų apylinkėje.

Nuotr BaniuU-1 Kronienes
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TREMTINIŲ VAIKAIČIAI
PASAKOJA
Kanados Lietuvių Bendruo
menes Krašto valdybos pirm.
Algirdas Vaičiūnas š.m. kovo
mėnesį lankėsi tremtinių vai
kaičių mokykloje ,.Lietuvių
namai" Vilniuje. Jo iniciatyva
ten buvo suruoštas mokinių
rašinių konkursas, kurio te

ma: ,,Kai aš mažas buvau toli
nuo protėvių žemes". Kon
kursą laimėjusieji buvo A.
Vaičiūno apdovanoti
pini
ginėmis premijomis. Esame
dėkingi A. Stepaitienei. at
siuntusiai kelis premijuotus
rašinius.

T O L I NUO PROTĖVIŲ ŽEMĖS I
Mano vaikyste prabėgo toli
nuo Lietuvos. Ten, kur gimiau. keturiasdešimt trečiais
metais buvo ištremti mano
seneliai. Vėliau gimė ir tėvai.
Aštuoniasdešimt antrais,
mą. gimiau ir aš. Taigi aš
tremtinių vaikaitis. Nors ,.:
miau ten Sibire, suprantu,
kad esu toli nuo tėvynės esu
lietuvis.
Tą žiemą, kai aš gimiau,
buvo ypač šalta. Ten visada
tamsi naktis. Atrodo, ii nesi
baigs niekada. Siaurės krašte,
gyvenom sunkiai. Ten. kur vi
sada šalta, net ir saulė šalta.
Praėjo daug laiko. Vieną va
sarą,
būdamas
devynerių,
atvažiavau į Lietuvą. Kelionė
buvo labai ilga. Ir štai aš Lie
tuvoje! Susipažinau su dauge
liu žmonių, jau sugrįžusių iš
tremties. Jie pasakojo apie
savo baisų gyvenimą tremtyje.
Klausiau ir man buvo gaila jų.
Bet juk jie jau čia — gim
tinėje!
Buvau nuvažiavęs \ savo
senelių gimtąsias vietas. Jos
netoli Raseinių, prie Dubysos.
Stovi ten dabar tik tuščias na
mas, nes seneliai persikėlė į
Ariogalą. Aplink dar gyvena
žmonės, bet jų nedaug. Tik
dabar, mokydamasis Maironį,
sužinojau, kad prie Dubysos
— didžiojo Lietuvos dainiaus
gimtinė. Kaip gražiai poetas
įprašau*} savo eilėse:
'KaipTpuikūs slėniai sraunios
Dubysos,
Miškais, lyg rūta kainai
žaliuoja...
Bet paviešėjus reiks važiuoti
atgal. Vėl į >ibirą, vėl į sniegy
nus, šaltį. Vėl naktys, ilgos,
juodos naktys. Dar ten pagy
venau ketverius meius.
95-aisiais liepą vėl atva
žiavau į Lietuvą. Tuoj turėjo
vykti Tarptautines lietuvių
žaidynės. Apie jas
daug
girdėjau iš savo tėvų bei gimi
nių lūpų. Pasakojo, kad buvo
labai gražu, visi lietuviai,
atvažiavę i žaidynes, linksmi
nosi, šoko, koncertavo. Kaip
gera bent trumpai pabūti
protėvių žemėje! Su tėvais
aplankiau istoriniu? muziejus.
Mama man pranešė, kad
galėsiu važiuoti i lietuvių va
saros stovyklą.
Stovykloje šalia Palangos
dvi savaites praleidau gerai.
Prieš paskutinę dieną, man
išvažiuojant, mama pasakė,
kad galiu pasilikti čia. Lietu
voje. Pasilikti čia 9 Dirbti, gy

Oi kelias, kelia-, pakelei U T / P I I S
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venti, mokytis gimtosios kal
bos? Ar iš tikro? Iš karto
sutikau! Man širdis vos ne
iššoko iš krutinės iš laimės.
Ir štai aš čia, Lietuvoje! An
tras metus mokausi „Lietuvių
namuose" o jau moku skaityti,
rašyti, kalbėti lietuviškai. Dėl
tėvynės padarysiu viską, ką Deklamuoja tremtinių vaikaičių „Lietuvių namai' Vilnį
noriu. Aš labai dėkingas savo stano, Antanas Skarbauskas iš Angarsko ir Irena Maksi ivičiuu- iš Seinų.
likimui, nes ten, Sibire, nieka žvalgyti po didžiulį sodą. Stai neles ir nesuprastą. Man" meilė Lietuvai.
Mintimis
da nebenorėčiau gyventi.
ga man įgėlė bite, ir aš draugai ir pažįstami yra lietu skriejau „į tolimąsias. į nu
Aš labai džiaugiuosi, kad pradėjau verkti. Senukas pa viai, visur apimkui girdžiu mylėtas tėvelių šalis....' Ma
nasilikau gyventi Lietuvoje, glostė mano galva ir pa skambią, melod ngą savo pro tydavau mamą, dažnai ver
tėvynėje, ne ten, kur šalčiai, aiškino, kad bitė pasisveiki senelių kalbą. Jos žodžiai man kiančia. J u t a u baimę - - gal aš
uodai ir naktys. Tamsios, ilgos no, ir tiek. Paskui pradėjo pa glosto širdį, -".aloniai nu jau praradau gimtine visiems
naktys...
laikams?
pasakoti apie savo jaunystę, kaip teikia.
J a n i s Kiga, mylėjo ir tebemyli bites, kiek
Atgaiva — vasaros. Kiek
Kreipiuosi į jį. ; gimtąjį žodį.
9 kl. mokinys daug jų yra turėjęs. J o akyse dėkodama už r.alonius įspū vieną vasarą ilsėdavausį Lie
švietė rūpestis ir meilė Pagal džius, patirtą i/.iaugsmą, už tuvoje. Tos dienos buvo pilnos
vojau, kad mano senukas yra suteiktą laimę, kad pažinau, laimės, džiaugsmo. Ir meiles
Dažnai girdėdavau dainą labai geras, jeigu jis net tokius išmokau ir supratau jį. Ačiū. — mylėjau močiutę ir jaučiau
jos meilę. Bet vasara baigda
„Mane motulė barė, linelių mažyčius padarėlius myli ir lietuviškas žodi \čiu!
raut išvarė" iš senelės lūpų. globoja.
T a t j a n a T o l o č k o vosi greitai Ateidavo rugsėjis.
Grįždavau į Moldovą, tarsi
Žodžiai buvo neaiškūs, bet
11 klasės moksleivė
Senutė paragino prie stalo.
išbarta. Ir ve! ilgi metai, be
daina mane jaudino, virpėjo ant kurio puikavosi baltas kai
laukiant
vasaros. Žinoma.
širdis jos besiklausant. Pati miškas sūris su medumi. Aš
III
Moldova
man
tapo antrai^ na
nežinau kodėl vis prašydavau dar niekada nebuvau mačiusi
-Aš taip neseniai Lietuvoje —
senelę padainuoti dar kartą. tiek daug medaus. Mūsų tik antri metai, bet širdis jau mais, tačiau negalėjo prilygti
Patiko žodžių skambesys, me šaltame krašte gėlės taip šešiolika metu gyvena čia. Lietuvoje paliktiesiems.
lodija, kažkokia nenusakoma trumpai žydi, kad bitės tiesiog
Nors gimiau Lietuvoje, mano
Praėjo dešimt metu nuo to
dainos dvasia.
nesuspėtų surinkti nektaro ir vaikystės dieno< bėgo tolimoje
laiko, kai palikom Lietuvą.
Vieną pavasarį seneliai iš pavaišinti mus tokiu ska šalyje — Moldovoje. Tai.
Man aaėjjū keturiolika metų.
važiavo. Aš klausinėjau ma nėstu. Man tai buvo dar vie žinoma, neatskyrė manęs nuo
Ir atsitiko tai. kas pakeitė
mos, kur jie, nes pasiilgau se nas stebuklas.
Lietuvos.
visą mano gyvenimą. Lietuvių
nelės ir jos dainos. Mama pa
Lig šiolei akyse stovi tas draugija
Prisilaižiusi medaus iki so
Moldovoje
mums
pasakojo, kad jie grįžo į Lie ties, mamos tyliai paklausiau,
vaizdas, kurį aš, nors ir
tuvą ir kad mes greit juos kaip lietuviškai reikia pa
būdama ketverių, metu. įsi pranešė, jog Vilniuje yra mo
aplankysime.
kykla ..Lietuviu namai', kur
dėkoti už skanias vaišes. miniau visam gyvenimui.
Kas ta Lietuva? Kur ji? Ar Norėjosi proseneliams pasaky
Ankstyvas pavasario rytas. mokosi lietuvių kilmės vaikai,
atvykę iš
visų
pasaulio
ten gražiau negu pas mus? Ar ti kuo šiltesnį žodį, kad jie pa
Mama
mane pažadina
ir
kraštų.
Nedaug
pastangų
ten visos senelės dainuoja justų, kaip aš dėkinga.
liūdnai taria: „Kelkis, laikas
taip, kaip manoji? Mamos at
Ištariau žodį „ačiū" ir nuste važiuoti!" Skubiai aprengia reikėjo, kad įtikinčiau tėvus
leisti mane į tą mokyklą.
sakymas buvo trumpas: p a  bau pamačiusi, kas atsitiko.
m a n e , ir mes: aš, mama. tėtis
matysi".
Senutė pradėjo šluostyti pri ir močiutė, išeiname į lauką.
Mama buvo laiminga, nes
Po kurio laiko mes susi juoste ašaras, mama galvą, o k u r mūsų jau laukia mašina. norėjo, kad vaikai padaryt''
ruošėme aplankyti senelius. senelis, pažvelgęs į mane, pas Nors buvau maža, bet j u t a u . tai. ko negalėjo ji padaryti Išlipusi iš traukinio, atsi kui į senuką, tarė: „Dėkui, kad prarandu kažką labai pasilikti Lietuvoje. O mano
dūriau stebuklų šalyje: ba Dieve Gailestingas!" Aš šitų brangaus, mylimo. Iš tiesų džiaugsmui nebuvo ribų: sva
landžio vidury čia žaliavo žodžių reikšmės nesupratau, t a d a tariau ..sudie" savo gim
jonė, kurią aš dešimt metų lai
medžiai, skaisčiai švietė saulė. bet vaizdas mane sujaudino.
tajam kraštui — Lietuvai. kiau nerealia, išsipildė Aš gy
Žmonės vaikščiojo linksmi ir Nuo to laiko žodis „ačiū" man
Širdis plyšo, kai pamačiau, vensiu Lietuvoje!
laimingi. Viskas atrodė kaip tapo mielas ir brangus. Kiek
kaip mama apkabinu močiutę
Tų pačių metu
rugsėjo
pasaka.
vieną kartą dėkodama, tariu jį ir
graudžiai: pravirko.
O
pirmąją
'vargu
ar
būtu
įma
Pasisvečiavę pas senelius, su pagarba. Šis lietuviškas močiutė lyg - istingusi stovėjo
važiavome pamatyti prosene žodis pirmas, kurį aš išmokau. — nė vienos ašarėlės! J u t a u , noma rasti laimingesnį už
mane žmogų! ) įžengiau į šia
lių, kurie gyveno kaime tolo
Grįžome namo į Altajų. Mo kad ji sieloja- ir kenčia.
mokykla. Kiek švietė vilties!
kai nuo Kauno.
kykloje mane apstojo draugai
Prasidėjo m i s ų kelione. Pas
Perėję mišką, sustojome. ir klausinėjo, kaip ten — kutinį kart:: mama žvelgė Nuo šios mokyklos priklausys
mrno ateitis.
Ant kalno buvo matyti sena, užsienyje. Dalindamas! įspū
ašarų pilnomis akimis pro
graži sodyba. Pakalnėj čiur džiais, pasigyriau, kad moku
langą, ilgan. atsisveikindama
O ar gali būti geras žmogus,
leno upeliūkštis Musė. Kai lietuviškai ir ištariau „ačiū".
su šalimi, ku prabėgo jos vai apleidęs ir ištrynęs iš atmin
man išvertė šį pavadinimą, aš Visi žiūrėjo susižavėjusiomis
kystė bei jai ystė. O aš tada ties savo šaknis, savo tėviškės
ilgai juokiausi. Juokėsi ir se akimis, o aš jaučiausi laimin
nesupratau os skausmo ir vardą9'
neliai, ir mama.
giausia pasaulyje.
smalsiai žvelgiau i bėgančius
Prie trobos pasitiko prosene
Nuo to laiko praėjo daug medžius,
A l i n a L'rsakė.
laukus,
namus...
liai. Senukas labai santūriai metų. Aš seniai gyvenu Lietu
10 kl
Prieš mane I da atvėrė duris
pasisveikino, o senutė nus voje ir kalbu lietuviškai. Da
naujas pasaulis.
kubėjo ruošti stalą.
bar aš jau pati dainuoju
Moldova n n pasirodė gra
RUOŠA X.MOKSLO
Nuėjome su mama pasi- dainą, kadaise išgirstą iš seži, viskas či- buvo nauja, ne KŪRYBOS SIMPOZIUMUI
matyta. Pir- ieji metai nerū
pestingi, pib vaikiško juoko,
Kas ketveri m e t a i . a r daž
linksmybių. Man buvo įdomu niau rengiamų Mokslo ir ku
viskas, kas nane supo:
ir rybos simpoziumų (MKS) tik
medžiai, kur ų nė karto ne slas yra: suburti viso pasaulio
mačiau Lie: voje. ir vaisiai. lietuvius, mokslo ir kūrybos
nuo kurių įegalejau atsi darbuotojus, pasidalinti savo
traukti
ir žmonės.
kurie žiniomis, sustiprinti tarpusa
priėmė mus šiltai ir nuo vio ryšius, suartėti su lietuvių
širdžiai, ir namai, kurie laikui visuomene ir. Lietuvai atga
bėgant darė> vis mielesni, ir vus nepriklausomybe, dalj
kalba... Mold; vų kalba! Aš ją vauti jos geroves atstatyme.
pamilau. Ir . tik kalbą, bet ir Mokslo ir kūrybos simpoziu
tradicijas.
įpročius.
K u o mus ruošia MKS taryba, ku
visa tai skyrėsi nuo to, ką aš rią sudaro: JAV Lietuvių Ben
patyriau Liet voje.
druomenes krašto valdyba,
Bėgo meta Atrodo, jau bu Pasaulio lietuvių inžinierių ir
vau priprato- prie šio krašto, architektų sąjunga. Pasaulio
bet vis juta i tuštumą. Ta lietuvių gydytojų sąjunga ir
tuštuma
— tai
ilgesys. Lituanistikos institutas. Tary
Ilgėjausi t' nės. Moldovai bai pirmininkauja Alberl
nejutau to- ••ilės. kuria oi
Kerelis.
tau Lietuvai x ' w s ir kaip mie
Pirmasis Mokslo ir kūrybos
la buvo Moki' a, jai priklausė simpoziumas įvyko 1969 XI
tik mažas
ampelis mano 26-30. Čikagoje Jo organiza
širdyje,
kurion'
augo ilgesys ir ciniam komitetui vadovavo
Lietuvos peizažas
Nuotr Baniutys Kronu-nės
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DRAUGAS. šeštadienis. 1997 m. gegužės men. 3 d.

NAUJI TARNAUTOJAI LIETUVOS
AMBASADOJE
Aušra S e m a š k i e n ė

1979 m. visą laisvalaikį pas
kyrė orientavimosi sportui ir
1985 m., užėmęs III vietą
SSRS jaunių
čempionate,
dviems metams tapo sportininku-profesionalu. laimėda
mas I vietą Lietuvos Orienta
vimo maratone bei I vietą
SSRS Jaunimo čempionate.
Matematikos fakultetą baigė
1992 m.

Gimė 1967 m. Panevėžyje.
Ten baigė vidurinę mokyklą ir
1985 m. įstojo į Vilniaus uni
versitetą filologijos fakulteto
kalbos ir literatūros specialy
bę. 1990 m. baigė Vilniaus
universitetą su pagyrimu ir
dirbo Vilniaus universiteto fi
lologijos fakultete dėstytojaasistente, toliau neakivaiz
džiai studijavo teisę.
Atkurta Lietuvos nepriklau
somybe atgaivino svajonę apie
diplomatiją, kaip gyvenimo
profesiją. Aušra Semaškiene
buvo tarp pirmųjų 1992-ųjų
rudenį naujai įkurto tarptau
tinių santykiu ir politikos
mokslų instituto studentų. Po
pusmečio studijas
pratęsė
Danijoje. Aarhus universitete.
Grįžus į Lietuvą, 1994 m.
balandyje Aušra Semaškiene
pradėjo dirbti Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje (to
liau — URM', politikos depar
tamento Amerikos šalių sky
Darius Semaška
riuje, vėliau buvo perkelta į
Nuo
1988 m. aktyviai daly
politikos departamento Va
vavo
visuomeninėje
veikloje,
karų Europos šalių skyrių,
buvo
vienas
iš
studentų
kur beveik dvejus metus tvar
kė Prancūzijos reikalus, gerai Sąjūdžio iniciatorių Vilniaus
pažino šio krašto kultūrą, universitete. 1992 m. pavasarį
išmoko prancūzu kalbą. 1997 pradėjo dirbti Lietuvos Už
m. vasario mėnesį kartu su sienio reikalų ministerijoje,
vyru Dariumi Semaška buvo kompiuteriniame skyriuje, va
paskirta dirbti į Lietuvos am sarą įstojo į Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir
basadą Vašingtone.
politikos mokslų
institutą.
1993 metų sausio menest
išvyko metu studijoms Dani
joje. Aarhus universitete. Poli
tikos mokslų institute. Dani
joje ir įvyko sužadėtuvės su
studijų drauge Aušra Tamokaityte.
Grįžęs iš Danijos, tęsė studi
jas VU Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų institute
bei nuo 1994 m. pradžios
pradėjo dirbti URM Politikos
departamento Šiaurės Euro
pos šalių skyriuje. 1995 m.
birželį baigė VU Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų
institutą, ir paskirtas vado
vauti
URM Šiaurės Europos
Aušra Semaškiene
kraštų
skyriui bei Baltijos
Studijų metais ir vėliau dai
Ministru
tarybos sekretoriatui
navo Vilniaus miesto cho
Lietuvos
pirmininkavimo lai
ruose, su koncertinėmis ke
kotarpiu.
lionėmis apkeliavo daugelį
Nuo 1996 m. balandžio iki
Europos valstybių, JAV. daly
rugsėjo
mėn. komandiruotas į
vavo daugelyje tarptautinių
Europos
Saugumo ir bendra
chorinio dainavimo konkursų
darbiavimo
organizacijos misi
ir festivalių.
ją
Bosnijoje
ir Hercegovinoje
Ištekėjo už studijų draugo
'dirbo
instruktoriumi
rinkimų
Dariaus Semaškos.
organizavimo
klausimais).
Grįžus iš Bosnijos. 1996 m. ru
Darius Jonas Semaška
denį stažavosi JAV pagal
c
Gimė 1967 m Kaune tar USIA pažintinę programą ..L\
nautojų 'inžinierių) šeimoje. Foreigtn Policy Decision MakŽaliakalnyje. 1985 m. baigė ing''. 1997 m. vasario pabai
-Jono Jabf nskio vidurinę mo goje paskirtas LR Ambasados
kyklą . 1985-jų vasarą pradėjo JAV patarėju.
Moka anglų ir rusų kalbą.
studijas Vilniaus universiteto
Spaudos skyrius
Matematikos fakultete. Nuo
Bronius Nainys ir mokslinės
dalies pirm. prof. dr Algirdas
Vvižienis. Antrasis MKS buvo
1973.XI.21-25, Čikagoje. Tre
čiasis MKS 1977.XI.24-27, Či
kagoje. Ketvirtasis MKS 1981.XI.25-29. Čikagoje. Penktasis
MKS 1985.XI.27—XII. 1. Čika
goje. Šeštasis MKS 1989X122-26. Čikagoje ir Lemonte.
Septintasis MKS buvo su
ruoštas 1991 metais Vilniuje.
Aštuntasis MKS įvyko 1993 XI.26-29. Lemonte. Devintasis
MKS v»>l suruoštas Vilniuje
1995.XI.22-28 dienomis.
Dešimtasis Mokslo ir kūrvbos simpoziumas ruošiamas
šiais metais lapkričio 27 30 d..
pirmojo simpoziumo pastogėje
•Jaunimo centre. Čikagoje,
dalyvaujant ir Lietuviu dailės
muziejaus parodai Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. De
šimtojo MKS mokslinės pro
gramos komiteto pirmininku
pakviestas dr. Vytautą.- Naru
tis. Jau sudaryta programos

komisija. Ji netrukus bus pa
skelbta.
Organizacinio komiteto pir
mininku pakviestas Bronius
Juodelis. Komiteto nariai bus
paskelbti artimu metu. I sim
poziumą atvyksta nemažai
svečių ir dalyvių iš Lietuvos
ir iš Vakarų pasaulio Moksli
ninkai ir kūrėjai, norintieji su
pranešimais dalyvauti X Pa
saulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziume prašomi
kreiptis į mokslinės progra
mos komiteto piro 1 dr. Vy
tautą Naruti. 390 Longcommon St. Riverside. IL 60546
Fax (708) 447-8864
Br. J u o d e l i s
• Kalbininkas-lituanistas
P r a n a s S k a r d ž i u s gimė 1899
m balandžio 26 d. Buvo Lietu
viy kalbos draugijos pirminin
kas 11935 m i. ..Gimtosios
k a l b o s " redakcijos n a r y s .
redagavo p r a k t i n į lietuviu
kalbos žurnalą ..Kalba".

D R A U G A S , š e š t a d i e n i s . 1 9 9 7 m . g e g u ž ė s m ė n . 3 d.

i Švenčių metuDžiugiu ar liūdnu laiku
Prašome nepamiršti
Lietuvos vaikų.

Vytis Travel
Internet

CLASSIFIED GUIDE

Galima padėti nailaičiams, invalidams vaikams
ir daugiavaikėms astmoms:
1. atsiunčiant auką;
2. paimant metams remti konkretų vaiką, ajkojant
$20.00 per mėnesi;
3. per „Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba
sudarant savo siuntinį.
Labai ačiū, „Saulutė", 419 VVeidnsr Rd; Buffaio Grove, IL 60088
Tel (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339

1997 SKRYDŽIAI Į VILNIŲ IR ATCAL
Diržeiio 1 d. - rugsėjo 30 c

Iki g e g u ž e s 31c.

iš New York (JFK) $631

$750

Iš Detroit

$663

$778

iš Chicago

$663

$778

$813

$916

Iš LOS Angeles
ir San Francisco

Iš T a m p a , Criando $740

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer A v e . , C h i c a g o , IL 60638
Tel. 773-581-8500
•
•
•
•

$800*

"S80C erzelio 10-23 d.; S860 birželio 24-rugp. 31 c!.

Lietuviška d u o n a ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s UPS

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų.
Vietų skaičius nbotas.

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
BAKE

rar

350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
K e p y k l o s produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgal) uždaryte

ATLANTA

IMPORT-EXPORT, INC
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr.,
Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus;
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo
dokumentus.
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street,
Lemont, IL 60439
Chicago, IL 60629
Tel: 630-243-1688
Tel: 773-434-2121
Nemokamai: 800-775-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133. CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-223-2617, PJTTSBURGH 412-381-8859
FLORIDA 813-367-5663. LITHUANIA 370-2-736336

T e l e p h o n e c a l l s t o L1THUANIA:
$0.62 per/min.
ANY DAY. ANY TIME. NC NEED ~ 0 SWITCH YOUR
CURRENT TELEPHONE COMPANY. GREAT RATES
TO O ' H E R COUNTRIES

(RUSSIA S0.68, GERMANY S0.31, POLAND $0.51,
UKRAINE S0.65. AND OTHERS)
For Information Call AOF International at

1 -800-449-0445

MOLD

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
b i b l i o t e k a i a r b a p r i v a č i a m a s m e n i u i į Lietuvą.
c.59 s\.. minimumas S25.00.
Siuntiniai i Lietuvą L A I V U arba O R U .
Pinigai Dervedami doleriais per 2 - 5 dienas.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, S98.TRANSPAK, 4545 West 63rd St.. Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

Our toolrooms are bright, clean, smoke-free, well ventilated and A/C
with modern, up to date equipment. We offer competitive wages.
exelient benefit pkg.. (10 pd. holidays, vacation, profit shahng. 401K plan.
sec 125 med. & dep. care exp. plan, hearth ins., etc.) and overtime.
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT Ptease contact:

NORTHWESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.
S k o k i e , Tel. 8 4 7 - 6 7 7 - 9 2 8 0
or
3 7 5 Renner D r i v e
E l g i n , Tel. 8 4 7 - 6 9 7 - 2 0 3 0
E.CTE. PRINCIPALS ONLY

FOR

DĖMESIO!
su DOMĄ

Shipping

Corp.

SALE

organizuoja

SECOND TRAVEL SHOW
š.m. gegužės 4 d. 11 vai. ryto - 4 vai. p.p.
THE CURIE HIGH SCHOOL salėje,
4949 S. ARCHER AVE., CHICAGO.

PROGRAMOJE:

COD BP.ICK HSE
IN
BURBANK.
Sided dormers upstairs with kit, bath.
bedroom. living-dinmg rooms.
Rent or related living.
5 rooms down: 3 bedrms. kitehen,
batti. Irving room: full-basement.
Paneled rec. room.
Call
708-599-3779

GREIT
PARDUODA
^

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvainų nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ii
priemiesčiuose. Suinteresuot
skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-585-6100
Fax. 773-585-3997

Pager 773-308-0307

RE/MAX
REALTORS
(773) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas catarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Periame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

{•gfJkmy
2_^~?2|

^3l

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4565 S. Archer Ave.

Accent Homefinders
9201 S. Cicero
Oak Lawn. Illinois 60453

DANUTĖ MAYER

ASTA T. MIKUNAS

Jei nonte oarciuoti ar pirkti namus
Kreipkitės j Danutę Mayer. Ji professionalsai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

773-284-1900

REALTOR®
Bus. (708)423-9111
Voice Mail (708) 233-3374
Pager (312) 707-6120
Namų (708) 423-0443
Eacr. Othce -s IndeoenoendJy

Owned and

Ovfvd-ec

RE MAX
HOME CENTER
(773)

VIDAS
POŠKUS
&
*" Perkant/parduodant
nek.lnūjamą turtą
** Profesionalus ir greitas
patarnavimas
" Informacija paskolų,
investicijų klausimais

MISCELLANEOUS

iB&Di
Statome namus, atliekame įvai
rius remontus. Įrengiame rūsius,
statome balkonus, priestatus,
patio, garažus, tvoras. Taisome
ir dengiame stogus. Turime
draudimą. Skambinti:
tel. 708-453-1250
G O V T FORECLOSED homes
from pennies on SI. Dehnquent Tax,
Repo's, REO's. Your Area Toli Free
1-800-218-9000 Ext. H-2415
for eurrent lishngs.
! LEMONT, I L N E W C O N D O S
| FOR SALE FROM S122.900.00.
VVALKING DISTANCE TO LITHUANIAN CENTER. VVALGREENS.
JEVVEL LOCATED ON 127th
STREET. 1 BLOCK EAST OF
STATE STREET OPEN HOUSE
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT.
T E L . 630-257-3305

namų valymui. Reikia gyventi
vakariniame priemiestyje.
Kambarys bus parūpintas.
Alga ik: $380 į sav
Kreiptis: 630-293-0112

Reikalinga moteris padėti senesnio
amžiaus moteriai namų ruošoje, ga
minti valgi ir gyventi kartu VVestchester. IL Trečiad laisva diena.: $700 į
men Skambinti 708-562-5583
tarp 1 vai. p.p. ir 3 vai. p.p.
Parduodamas bt. F l o r i d o j e ,
Baitic Apts . St. Pete Beach.
2 rnieg kamb. su baidais.
$55.000 Teirautis:
813-367-7633 arba
905-227-4493

HELP

WANT E D

COL drtvera to deliver building
produets apply at
Rernke Gypsum Suįpply Co. Inc.
1400 SheWon Dr.
Elgin. IL
Mon.-Fri. 7am-2prn Tel.847-931-7117

LAUKIAME!

CONSTRUCTION

Staliaus darbai: rusių, v o n i ų ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
..sotfits', „decks", „gutters",
plokšti ir „shungle" stogai;
cementas, d a ž y m a s .
Turiu darbo draudimą.
. S. Beneris tel. 630-241-1912 ,
J K S CONSTRUCTION
..Shmgie" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą R. J a n k a u s k a s ,
tel. 630-969-2658
ELEKTROS
ĮV E DIMAI—PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AMBER CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing* bei
kiti namų remonto darbai.
.Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929

MOVI MG
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 6 9 t h Street
T e l . : 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonems

ir namų

ruošos

darbininkėms. Galima" gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

BALDŲ KRAUTUVĖ
Ieško darbininke baldų apdailos
bei kt. įvairiems baidų krautuves
darbams. Reikia šiek tiek mokėti
angiiškai ir turėti darbe leidimą.
Darbas 40+ vai. \ sav. Kreiptis:
Anelė 708-599-1515

Pigiai ir greitai išvežam
šiukšles, kraustam baldus,
nugriauname ir pastatome
garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tel 773-737-2674
arba 773-847-6046
Nanny. housekeeper live-in.
Best įob and salary is yours if you
love children. clean vvell and speak
English. References needed
Call my office. tel. 630-466-7828

HOUSE FOR SALĘ
By ovvner. Homer T w p . near
Lemont. 1 aere. 3 bdrms. 3 baths.
2 fireplaces: 2 decks, fam. rm.,
game rm.. hardvvood f I. S234.900
Tel. 708-301-3259

A L L CARE
E m p l o y m e n t Agency
Tel. 312-736-7900

B H B Į S Į D.C. B53S

VmBįEf

bendrovė* savininkas, ieško darbininko.
kuns gautų vietą gyventi veltui už namo
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
darbus +$5 į vai. už "landscaping* darbą:
žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
tvarkymą Kreipto: M. 202-244-2373

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • C O P I E R S
FAX • 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

South west area banquet
facility has openings for part
tjme weekends: housekeeping,
vvaitress, dtshvvasher.
Tel. 708-388-1703

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Gvantze Oak L*wn Condo 2 bdrm.,
2 bath, new carpet, custom window
treatments, eat-in custom oak kitehen.
new w/d, sec system new roof. dtt.
garage w/storage. $125,000 For app
ealCarol 708425-0797 or 708838-0859.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
SEIZFDCARSfrnrr. $175

1.TRYS PUIKŪS LAIMIKIAI
* Atostogos Flondoje- kelione lėktuvu, automobilio nuoma, viešbutisdovanas skiria AMTA
* Kelione į Lenkiją- bilietas ten ir atgal- dovaną skiria LOT
* Mikrobangine krosnelė- dovana skiria DOMĄ
Sutartines bilietų kainos.
Rezervacijas galima padaryti vietoje.
Bus rodomos vaizdajuostės gražiųjų kurortų bei atostogų metu lankytinų
vietų.
5. Patarimai keliaujantiems.
6. Vaišes.

STASYS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
MISCELLANEOUS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S Kane kalba lietuviškai
Išnuomojamas apšildomas 4
FRANK ZAPOLIS
3208Vį West 95th Street
k a m b . 1 mieg. butas 67 & Kedzie
Tel. (708) 424-8654
apyl. $355 į m ė n . + „ s e c u r i t y "
(312)581-8654
Tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 .

735-6000

Reikalingos moterys įstaigų ir

CAPE

TRAVEL ABROAD, INC.

REALMART II, I n e
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago,! L 60629

MAKING

Leading manufacturer of precsion mjection mokte is seekjng
the foHowing qualited, expehenced indrviduals
** E.D.M. OPERATOR
** EOM TRAMEE
*• MANU AL 4 NC LATHE OPERATOR
"MACHMST
** LEAD MOLO MAKER

TRASSPAK

AMTA- AMERICAN

REAL ESTATE

REAL ESTATE

40-24
2 3 5 St.
D o u g l a s t o n , NY 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800- 77-VYTIS
http://www.txavelixle.com/get/vtours.html

MISCELLANEOUS

IR MĖGĖJAMS

' ndK9 - i : :.u>. . ••<: x- '-AUV-V

Corvettes. Also Jceps, 4VVD's. Your
Area. Toli Free 1-800-218-900C F.xt

BRICKLAYERS
Pay upto $20 per hr
to start immediateiy
Check every week
health insurance

Tel. 847-437-9941

?

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

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

JAV LB Kratto Valdybos
Socialinių Rūkalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2665 • Fax (312) 436-6909

POPIERIAI — DOKUMENTAI IR
PAVASARINIS APSIVALYMAS
Kiekvieną pavasarį valome
namus, p l a u n a m visus kam
pus, langus, užuolaidas. Me
t a m nebereikalingus daiktus
lauk, kad namuose, drabužių
spintose būtų daugiau vietos.
Du nemėgstamiausi dalykai
seka vienas kitą: tai mokesčių
valdžiai blankų pildymas ir
pavasarinis namų valymas.
Mokesčių tvarkymas baigėsi
balandžio 15 d., tai d a b a r rei
kia pradėti pavasarinį apsiva
lymą. Kalbėsime apie apsiva
lymą nuo popierizmo. Svarbu
yra išmesti, kas nereikalinga
ir saugoti, kas gali būti reika
linga.
Yra kelios svarbios taisykles
dėl senų finansinių dokumen
tų sunaikinimo:
J e i jūsų banko sąskaita yra
dar
galiojanti,
visus
tos
sąskaitos
popierius
suplė
šykite taip, kad sąskaitos nu
merio nebūtų galima išskai
tyti. Prieš išmetant nereika
lingus popierius, užsirašykite
dabartinių ir buvusių banko
bei kredito sąskaitų duome
nis: sąskaitų numerius ir da
tas, k a d a
sąskaita
buvo
uždaryta. Daugumas kredito
čekių raportų apima septyne
rius metus, bet senesnė infor
macija k a r t a i s iškyla ne
tikėtai, dėl to reikėtų už
sirašyti duomenis, su kuo
turėjote verslo reikalų ir kada.
Šiuos įspėjimus turint gal
voje, čia yra keletą patarimų,
ką daryti, tvarkant bylas ir
savo rašomo stalo stalčius.
1. M o k e s č i ų
mokėjimo
duomenys.
Apie tai rašėme labai iš
samiai prieš
porą savaičių
šiame skyriuje, todėl nekarto
sime.
2. Algų č e k i ų atkarpos.
Jei gaunate viską, kas jums
priklauso ir neturite ginčų su
darbdaviu, galite išmesti algų
čekių a t k a r p a s . Panaudokite
paskutinių metų čekio at
karpą. Panaudokite paskuti
nių metų čekio atkarpą patik
rinti, ar darbdavys į jūsų
mokesčių pranešimą įrašė tei
singas
jūsų
uždarbio
ir
mokesčių sumas; po to ir pas
kutinė atkarpą
gali būti
išmesta.
3. Įvairios s ą s k a i t o s
Laikykite kredito kortelių
pranešimus, dujų
elektros,
vandens, telefono sąskaitas,
krautuvių ir benzino stočių
pranešimus
ir pan.,
kad
galėtumėte patikrinti, ar jūsų
mokėjimai
buvo
tinkamai
pažymėti. J e i tuose pra
nešimuose nėra tokių išlaidų,
kurios tinka mokesčių nura
šymui, nėra jokios
rimtos
priežasties laikyti tas są
skaitas ilgesnį laiką. Daugelis
ekspertų rekomenduoja saugo
ti
kredito
kortelių
pra
nešimus visus metus, išme
tant seniausią esantį byloje,
kai ateina naujesnis. Tačiau
kredito kortelės dokumentą
kuriame yra surašytos jūsų
kredito sutarties sąlygos, tu
rite laikyti tol. kol turite tą
kortelę.
Yra dvi išimtis, kada reikia
laikyti dokumentus ilgiau: tai
skyrybų atveju išlaidų duo
menys gali būti svarbūs, nu
sprendžiant, kas mokės vaikų
išlaikymo išlaidas ir kas gali
išlaikomu vaikų išlaidas nu
rašyti, pildant mokesčių blan
kus.
Turėtumėte saugoti kiek
vieną sąskaitą, kur turėjote
problemų dėl pavėluoto mo
kėjimo, ar ginčo dėl mokamos
sumos, kieno nors sukto kredi
to kortelės panaudojimo ir
pan. Tuo atveju, jei nepalanki

informacija pasirodo jūsų kredito pranešime, apginti jūsų
gerą vardą galėtų kaip tik to
kia sąskaita, rodanti, kad
mokesčio nereikėjo mokėti ar
pan. Saugoti reikia ir pasta
bas bei susirašinėjimą ro
dantį, kaip problema buvo
išspręsta.
4. B a n k o
pranešimai,
grąžinti čekiai ir ATM la
peliai.
Nėra jokio reikalo saugoti
sugrįžusį čekį, kuriuo užmo
kėjote už pietus restorane ar
už prekes krautuvėje. Kai tas
yra pažymėta jūsų banko
pranešime, nėra reikalo tai besaugoti. Išrinkite čekius, kurie
gali būti reikalingi, pildant
mokesčių blankus, pvz.; če
kius, išrašytus labdarai, pas
kolų mokėjimui, įvairių mo
kesčių mokėjimui, namų re
monto ir t.t. Kai subalansuo
jate čekių knygutę, galite
išmesti banko pranešimą, ne
reikalingus čekius ir ATM la
pelius.
5. Investavimo d u o m e n y s
Dauguma žmonių saugo vi
sus investavimo pranešimus,
susirašinėjimą, žodžiu, viską,
ką gauna, o tai y r a per daug.
Saugokite dokumentus, siųs
tus su pirkimu a r pardavimu
investavimų, nes tai bus rei
kalinga ateityje, pildant mo
kesčių blankus.
Mėnesiniai
brokerių, „mutual funds" pra
nešimai ir kas ketvirtis metų
pensijų fondų pranešimai nėra
verti ilgalaikio saugojimo.
6. Apdraudos d o k u m e n 
tai.
Senos kopijos, kurios yra
gan storos, tik užima vietą ir
yra bevertės. Kai ateina nauja
sutartis, pranešimas, jį pasi
laikykite, o senuosius išmes
kite.
7. N a m o dokumentai.
Jei darote namo pataisymą,
laikykite visas sąskaitas ir
dokumentus, kol tą namą par
duosite. Tie dokumentai bus
naudingi, pildant mokesčius.
Jei jau esate pardavę seną
namą, arba jei turite senas
buto nuomavimo sutartis ir
laikote savo bylose, atminkite,
kad tai yra jau bereikšmiai po
pieriai.
8. Garantijos.
Jas laikykite tol, kol jos ga
lioja. Po to, kai pirktas daik
tas yra visai sugadintas ar
išmestas, nėra reikalo šią jau
bevertę garantiją laikyti.
9. Krautuvių s ą s k a i t o s .
Laikykite tik tokias, kurios
yra
reikalingos
mokesčių
nurašymui, prekės grąžini
mui, arba tokios kurios susiję
su viso gyvenimo prekės ga
rantija. Yra patariame priseg
ti tokias prekių sąskaitas prie
garantijos lapo ir laikas nuo
laiko peržiūrėti, kurios j a u
nebegalioja, arba jei tų daiktų
nebeturite, jas galite išmesti.
Galite
išmesti ir tas są
skaitas, jei jums prekės ne
reikia grąžinti ar nereikia
sąskaitos mokesčių reikalams.
10. Korespondencija
Jei tai yra
susiję
su
mokesčiais, kreditu,
užda
rytomis sąskaitomis, pvz. jūs
ginčinatės kokiu klausimu, tai
laikykite tą korespondenciją.
Kitu atveju daugumas verslo
korespondencijų yra skiriamos
po metų išmesti. Nėra reikalo
apsikrauti bereikalingais po
pieriais, bet reikia
gerai
žinoti, ką galima išmesti ir ką
reikia laikyti.
Naudotasi
medžiaga
iš
„Chicago Tribūne" 1997-04-18.
Aldona Š m u l k š t i e n ė
ir
Birutė J a s a i t i e n ė

AMERIKOS P I L I E T Y B Ė ,
P E N S I J O S IR K I T O S
LENGVATOS
Kiekvienas, kuris gyvename
Amerikoje ir galime gauti
Amerikos pilietybę, turėtu
mėme tai padaryti. Prieš kelis
ar keliolika metų tai buvo ne
taip svarbu. Šiandieną kei
čiasi laikai, keičiasi įstatymai,
keičiasi Amerikos piliečio ir
nepiliečio gyvenimo sąlygos.
Anksčiau skirtumas t a r p pi
liečio ir legalaus gyventojo
(tas, kuris turi „žalią kortelę")
buvo tik tai, kad nepilietis ne
galėjo dalyvauti rinkimuose —
balsuoti, negalėjo gauti val
diško darbo ir taip pat tapti
Amerikos prezidentu. Šian
dieną
keičiasi
gyvenimas
Amerikoje, valstybė bando
subalansuoti biudžetą, kei
čiasi ir kiti dalykai, atimamos
įvairios
lengvatos
nepiliečiams, varžomos kai kurios jų
teisės.
Kas gali gauti Amerikos pi
lietybę? Legalus Amerikos gy
ventojas (turintis „žalią korte
lę") ir išgyvenęs Amerikoje
penkerius metus, kriminaliai
nenusikaltęs, turi teisę pra
šyti ir gauti Amerikos piliety
bę. Jei asmuo tapo legaliu gy
ventoju vedybų būdu — jis
turi teisę prašyti pilietybės po
trejų metų.
Šiuo metu gauti „žalią korte
lę" — tapti legaliu Amerikos
gyventoju yra labai mažai ga
limybių. Tos galimybės yra —
išlošti „žalią kortelę" loterijos
būdu, apsivesti su Amerikos
piliečiu ar „žalios kortelės"
savininku, arba turėti specia
lybę — darbą, kuriam Ameri
kos darbdavys negali rasti
Amerikoje pakaitalo.
Jau keli metai, kai Ameri
kos Imigracijos departamen
tas dalina 55,000 „žalių korte
lių" loterijos būdu viso pasaulio
kraštams. Šių metų loterijos,
įvykusios vasario mėn., rezul
tatai laimingiesiems bus pra
nešti rugpjūčio-rugsėjo mėne
sį. Tikėkimės, kad ir lietuvių
tarpe bus laimingų, išlošusių
„žalią kortelę",
Birutė Jasaitienė

kiekvienas tvarkosi, kaip jam
atrodo patogiau ir protingiau.
Bet prieš keliantis gyventi į
Lietuvą kiekvienas turėtų ge
rai apgalvoti, ką jis su savo
pensija ir santaupomis darys,
pasitarti su savo banku, pen
sijų įstaigomis ir su advoka
tais, kurie tuos dalykus gerai
žino. Kiekvienas turėtų gerai
susipažinti su visomis galimy
bėmis, kad ateityje nereiktų
gailėtis.
Asmenys, kurie neturi pilie
tybės — yra tik '.egalūs Ameri
kos gyventoja:, turį „žalią
kortelę", „Socia : Security" pen
siją gali gauti užsienyje tik
šešis mėnesius. Po to turi
grįžti į Ameriką, kad gautų
pensiją. Daugumas privačių
darboviečių, kurios turi pri
vačius pensijų fondus, siunčia
užtarnautas pensijas į užsie
nius. Bet patartina prieš iš
važiuojant gerai išsiaiškinti,
ko jūs galite tikėtis.
Taip p a t visi turėtumėme
žinoti, kad Meuicare sveikatos

AMERIKOS PENSIJOS
Mes labai mažai žinome
apie pensijas. Kada norime
pakeisti gyvenamą vietą, pvz.,
persikelti gyventi Lietuvon,
iškyla klausimas: kas bus su
mūsų
pensija?
Kiekvienas
Amerikos p i l i e t i s gali gauti
„Sočiai Security" pensiją, jei
jis yra mokėjęs JSoc. Security"
mokesčius, nesvarbu, kur jis
gyvens: Amerikoje ar užsie
nyje. Tas pat yra ir su įvairių
darboviečių pensijomis. Tik
kiekvienas, išvažiuodamas iš
Amerikos, bent tris savaites
prieš išvykstant, „Sočiai Se
curity" įstaigai praneša, kad
išvažiuoja ir savo būsimą
adresą, kur nori, kad jo pensi
jos čekis būtų siunčiamas.
Pensijos čekis gali būti siun
čiamas jūsų gyvenamu adre
su, į jūsų banko sąskaitą už
sienyje ar į jūsų banko sąs
kaitą Amerikoje. Tos pačios
taisyklės galioja ir įvairioms
privačių bendrovių pensijoms.
Iki šiol yra nemaža lietuvių,
išvažiavusių gyventi į Lietuvą.
Paklausus, ką jie padarė su
savo
pinigais.
pensijomis,
buvo įvairių atsakymų.

draudimas moka tik Ameri
koje sergantiems. Šis valstybi
nis sveikatos draudimo planas
nemoka nieko už Amerikos
ribų. Kiti sveikatos draudimai
— privatūs, taip pat nemoka
užsienyje gyvenantiems. Yra
sveikatos draudimų planų, ku
rie apmoka kai kurias gydymo
išlaidas turistams svetimuose
kraštuos. Tačiau gyvenan
tiems užsienyje draudimo pla
nų Amerikoje nėra.
Birutė J a s a i t i e n ė

• Seniausia a u k s i n ė mo
neta, rasta Lietuvoje, yra
1452-1457 m. karaliaus Vla
dislovo vengriškas dukatas.
Rastas 1988 m. Meno darbuo
tojų rūmų kieme Vilniuje.
• Seniausia a u k s i n ė lietu
viška moneta — kaldinta
1547 m. Vilniaus pinigų ka
lykloje. Tai Žygimanto Augus
to 22 mm skersmens, 3.5 g
svorio dukatas.

A.tA.
MEČISLAVA VAIŠVILIENĖ
Miliauskaitė
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. balandžio 30 d., 8:48 vai. vakaro, sulaukusi
93 metų. Amerikoje išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko: sūnus Mykolas V., marti Susan ir kiti gi
minės.
Velionė buvo žmona a.a. Mykolo.
Velionė pašarvota sekmadienį, gegužės 4 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 5 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600.
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A.tA,
JUOZUI REMIUI
mirus, žmonai VALEI, s ū n u m s E D M U N D U I ir T O 
MUI su šeimomis ir a r t i m i e s i e m s , su d ė k i n g u m u
prisimindami Velionį ir jo, kaip s m u i k i n i n k o , įnašą į
ČIKAGOS LIETUVIU STYGINI ANSAMBLĮ (19751983), reiškiame gilią užuojautą.
Šio ansamblio šeimynos
vardu:
dr. Danutė
Brazdžiūnaitė-Andrasek
Aldona
Buniinaitė
Arūnas
Kaminskas
Rita
Markelytė-Dagienė
Povilas ir Vanda
Matiukai
Povilas
Mieliulis
Robertas Mo<.kus
Marugirdas
Mutekaitis
Leonas
Narbutis
Augustas
Nautsch
Emilija
Pakštienė
Emilija
Pakštaitė-Sakadolskienė
Rūta
Pakštaitė-Smith
dr. Leonidas ir Praurimė
Ragai
ir Faustas
Strolia

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

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL. D I R E C T O R S
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO

4330 So. California

UTHUANIA

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

ALL PHONES

1-773-523-0440

A.tA.
ELIZABETH ŠATIENĖ
Gyveno N. Riverside, IL.
Mirė 1997 m. gegužės 2 d., penktadienį, 3:15 vai. ryto, su
laukusi 71 metų.
Gimė Vokietijoj, VVuerzburg mieste, išgyveno Amerikoje
48 metus.
Nuliūdę liko: vyras Aleksas Šatas, sūnus Viktoras su
žmona Milda; anūkai Tomas ir Dalia; duktė Marija su vyru
Gerry Sroga; anūkai Zachary ir Heidi; sūnus Leonas su
žmona Cecilija; duktė Nijolė su vyru Robert Grafer; anūkai
Robert ir Kristina, duktė Adelė; anūke Elizabeth; sūnus An
tanas; m;rusio Jono žmona Brenda; Jono vaikai: Melisa,
Johnnie ir Billy. Lietuvoje vyro seserys: Stefanija Čeponienė,
vaikai Kazys, Julius ir Onytė; Adelė Račkauskienė, vaikai
Kęstutis ir Rima; brolis Bronius su žmona Eleonora, vaikai
Vilija, Jolita ir Egidijus su šeimomis. Vyro brolio Jono,
žuvusio kare, vaikai: Leonas ir Juozas su šeimomis. Vyro pus
seserės: Jane Moziuriene ir Adelė Dorch, bei kiti giminės.
Velionė pašarvota: Vance Funeral, 1424 So. 50 Ave., Cice
ro, IL, s( <madienį, gegužės 4 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Lai
dotuvės r:-"ks pirmadieni, gegužės 5 d.
Iš la: ;ojimo namų 9 vai. ryto bus nulydėta į Šv. Antano
parapijos bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios uz velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę; vyras, sūnūs, dukterys ir anūkai.
Laid dir. Vance Funeral Home, tel. 708-652-5245.

Mielai dukterėčiai

A.tA.
ALDONAI VADOPALAITEI
MORKIENEI
m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame seserį IRENA ir brolį
POVILĄ jų šeimas, gimines draugus .

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. R O B E R T S R O A D
M A R Q U F T T E P A R K 6541 S. KEDZIE A V E .

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK ZS30 VV. 71 ST
CICERO 5940 VV. 35 ST.
I.EMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST.
TIN'LFY PARK 16600 S OAK PARK AVE
A L L PHONES
C H I C A G O 1-773-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel l-S0O-<»4--&00

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

Vieni išsivežė visas savo
santaupas į Lietuvą ir jiems
pensijos buvo siunčiamos Lie
tuvon. Keli šitaip Lietuvos
bankų krizes metu prarado vi
sas savo santaupas. Kiti savo
pinigus paliko Amerikos ban
kuose, jų pensijos siunčiamos į
tuos bankus, o Lietuvos ban
ke, atidarę sąskaitą, savo
Amerikos banko čekius išsi
keikia, kai jiems reikia pinigų.
Jiems Amerikos bankai siun
čia pranešimus į Lietuvą. Kitų
vaikai ar giminės, pasilikę
Amerikoje, tvarko jų reikalus.
Kiekvienas atvejis yra kitoks.

Dėdė ir jo šeima

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS

A.tA.
VILIUI NYKŠTĖNUI

FUNERAL H O M E
"Chicaqoland

m i r u s , žmonai VERUTEI, dukterims DANUTEI IR
LORETAI, sūnui VILIUI ir jų šeimoms, giminėms ir
artimie-iems gilią užuojauta reiškia

s Finest Funeral

Service'

P A L O S HILLS
1 1 0 2 8 S. Southvvest H«vy.
( O T H F R L O C A T I O N S AVAILABLE)

Cleueland'o

\

ateitininkai

David Gaidas. Jr
& family

1-708-974-441 O

x A.a. V e n c e s l a u s P. Tumasoniui Amžinybėn iškelia
vus, jo šviesų atminimą pa
gerbdami, Lietuvos vargstan
tiems vaikams — našlaičiams
aukojo: p o $50 Petras ir
Meilutė Ruliai, Aldona ir
J u o z a s Šulaičiai, Elena Dam i j o n a i t i e n ė ; po $25 Jani
na Vienužienė, Algė ir dr.
Adolfas Šležai, Ramoną R.
Milišauskas, Algirdas Vi
sockis. Viso $250. Anksčiau
a.a. Velionio vardu našlai
čiams buvo suaukota $470.
Tuo būdu Lietuvos našlai
čiams paaukota iš viso $720.
Reiškiame užuojautą velionio
artimiesiems, o aukotojams
našlaičių vardu
dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629.
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APYLINKĖSE i

x Juozas Plečkaitis, Chipley FL, savo globojamai naš
laitei Deimantei, pratęsdamas
globą, atsiuntė $200. Naš
laitės vardu dėkojame! „Lie
t u v o s Našlaičių globos" ko
mitetas.
(sk)

Zigmas Z i n k e v i č i u s , Lie
tuvos Švietimo ir mokslo mi
nistras, dalyvaus 41-oje lietu
x TRANSPAK
praneša:
viškų studijų ir poilsio sa
„Nekilojamo turto (NT) įmo
vaitėje Dainavoje, Manchesnių sąjungos vadovo G. Barei
ter, MI. Savaites kasmet ren
kos žiniomis, visoje Lietuvoje
gia Lietuvių fronto bičiuliai.
dabar veikia apie 150 NT
Šiemet savaitė bus birželio 8agentūrų. NT įmonių sąjungai
15 d. Dr. Zinkevičius, prieš
priklauso 18. Jose sudaroma
vykdamas į Dainavą, porą
apie 80 proc. NT pirkimo dienų praleis Čikagoje, kur
pardavimo sutarčių". Pinigai,
„Grandies" t a u t i n i ų šo turės progą susitikti su lietu
siuntiniai ir k o m e r c i n ė s
k i ų šokėjų grupe nuoširdžiai viška visuomene.
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
visus kviečia į pavasario kon
tiniai. TRANSPAK, 4545 W.
Kuo s k i r i a s i garsioji aktorė
certą—popietę, rengiamą ge
63 SU Chicago, IL 60629,
gužes 4 d., sekmadienį, 3 vai. Shirley Temple, visiems, ypač
tel. 773-838-1050.
p.p. Jaunimo centre. Progra vyresniesiems, gerai pažįs
(sk)
moje vaikučiai pasuks ratelį, t a m a iš filmų, nuo lietuvaites Rašytoja N'ijolė Jankutė Užubalienę su Čikagos lit. mokyklos mokiniais. Sėdi iš kaires: mokyt. Ramunė Lukie(sk)
nė.
Nijole
Užubalienę.
mokyt
Rūta
Jautokiene,
direktore
Jūratė
Doviliene;
stovi
Ada
Valaitytė,
Rima
Griauzdešinėn, o paskui — kairėn, dainininkės Neringos Nekx Baltic Monumentą, Inc.,
stengdamiesi tą žingsnį kuo rašiūtes? Ogi tuo, kad Nerin dyte, Natalija Padalino, Alicija Stenkevičiute. Laura D;..:iyte, Indre Noreikaite. Dalia Šataite, Stefutė Utz, Ry
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 2621 W. 71 Street, Chicago,
Nuotr. M a r y t ė s Utz
geriau atlikti. Vyresnieji link ga dainuoja, šoka ir vaidina, tas Vygantas. Egle Milavickaite, Darius Norvilus ir Kar lis Užgiris
globos būrelis, dėkoja už au IL. Tel. (773) 476-2882. Visų
smai patrepsės su savo po savo koncertų pelną skirdama
RAŠYT. NIJOLĖ
ant žemes. Mažvydo katekiz ir jaunimui. Mes kartais irgi kas padėti našlaičiams, vai rūšių paminklai, žemiausios
vaikučiams
relėm, o studentų ratas pa n u s k r i a u s t i e m s
UŽUBALIENĘ X
mas turėjo ne vien tikėjimą, parašome į laikraštį „Draugą". kams su negalia ir gausioms kainos, geriausiomis sąlygo
šoks dar nematytus šokius. Lietuvoje. Pamatykite ir įsi
KLASĖJE
bet padėjo pirmuosius pama Iškerpame išspausdintas nuo šeimoms Lietuvoje: Aldona mis.
Žiūrovams bus malonu pasi tikinkite, kad tai vienintelis
tus rašybai ir giesmėms su traukas, rašinėlius ir pakabi Griškienė 100; „Russian Tea
(sk)
grožėti tautiniais šokiais, pa s k i r t u m a s . Neringos koncer
Balandžio mėnesio antrasis gaidomis. Nuo šio karto lietu name savo klasės skelbimų Time" (Vadim Muchnik) $80,
sidžiaugti spalvingais
dra tas bus sekmadienį, gegužės šeštadienis Čikagos lituanis viai pradėjo skaityti savo kal lentoje. Šįmet per grožinio Nijolė Kersnauskaitė $20, dr.
x Jokiai organizacijai ne
bužiais. Visi kviečiami ir lau 18 d., 3 vai. p.p.. J a u n i m o tinėje mokykloje buvo ypatin ba. Toliau pasakojo, kad jau skaitymo pamoką skaitėme Linas Sidrys $50. Labai ačiū! priklausanti
kanklininkė
kiami — savo dalyvavimu centre.
419
Weidner Daiva Kimtytė gali groti
gas. Mūsų 10-tos klasės auk Lietuvoje nuo -nažens norėjo rašytojos knygą ,,Nuo devynių „Saulutė",
pradžiuginsite jaunimą.
Imigracijos
k l a u s i m a i s , lėtoja ir mokytoja Rūta Jau būti rašytoja. Kai atvyko jį iki pirmos". Todėl rašymo len Rd., Buffalo Grove, IL jūsų renginiuose, taip pat
y p a č a p i e naująjį imigraci tokiene pakvietė rašytoją Ni Ameriką, jos svajonė išsipildė. tą šia proga papuošėme mūsų 60089, Tel. (847) 537-7949 moko groti kanklėmis. Skam
Prisiminkime ir pagerb j o s
įstatymą
„Seklyčioje" jolę Užubalienę atvykti pas Būdama maža. parašė savo kūrybos spalvingais piešinė arba (847) 541-3702. TAX binti vakarais: 708-458-6276.
kime
savo m a m a s
bei gegužės 8 ir 15 d., 7 vai. vak., mus pakalbėti apie save ir pirmąjį eilėrašti apie senelį ir liais, kurie vaizduoja šios kny ID # 36-3003339.
(sk)
m o č i u t e s , pakvieskime jas į kalbės Čikagos miesto advoka savo kūrybą. Kartu su mumis jo nugaišusį kauną ( tai tikrai gos veikėjus: Ritą, jos tėvus,
(sk)
Pal. Jurgio Matulaičio misijos tas, o vertėjaus lietuvis advo buvo mokytoja Marytė Utz, di atsitiko) — abiejų labai gai brolį Rimą, Ritos sužadėtinį
x NAMAMS PIRKTI PA
x JAV LB XV-tosios Tary SKOLOS duodamos mažais
ruošiamus pietus gegužės 11 katas Algimantas Kėželis. Visi rektorė Jūratė Doviliene ir lėjo. Lietuvoje vaikai mėgdavo Gediminą, Ritos ketvirto sky
d.. 12 vai., Pasaulio lietuvių kviečiami ateiti, klausti klau literatūros mokytoja Ramunė skaityti knyga-, jas perskaitę riaus lituanistinės mokyklos bos rinkimai Melrose Park mėnesiniais įmokėjimais ir
centre, Lemonte. Motinos die simus, išsiaiškinti neaišku Lukienė su 9-tos klasės mo vaidindavo, o dramos visuo mokinius. Pereitais
metais apylinkėje vyksta š.m. gegu prieinamais
nuošimčiais.
nai pritaikytą programą atliks mus. P a s k a i t a s ruošia JAV LB kiniais. Dalia Šataitė ir Ste met pasibaigdavo linksmai ir skaitome knygą „Kelionė į žės 17 d., š e š t a d i e n į , 11 v.r. Kreipkitės į Mutual Federal
sol. Praurimė Ragienė, smui Socialinių reikalų taryba, pir futė Utz. 10-tos klases moki laimingai. Viena kartą, būda septintą stotį". Mūsų Dariui • 2 v. p.p. Eagles Hali patal Savings, 2212 West Cermak
pose, 147 Broadway, Mel
ku pritariant dr. Leonidui Ra
mininkaujama Birutės Jasai nės, įteikė viešniai mokyklos ma dar pradžios mokykloje, Norvilui geriausiai patiko „Ša rose Park, IL, Tel. 708-344- Road. Tel. (773) 847-7747.
gui. Deklamuos aktorė Audrė
(sk)
laikraštėlį ir metraštį. Mes paraše laišką rašytojui Vie mo ežero sekliai". N. Užuba
tienės.
6649. Prašome gausiai daly
Budrytė. Stalus ar pavienes
visi sėdėjome labai ramiai ir nuoliui, kad linksmiau rašytų. lienę sake, kad parašė dar ir
x
Automobilio,
n
a
m
ų
ir
li
vietas reikia užsisakyti tel. 1M a ž o s i o s L i e t u v o s Lietu klausėmės įdomių pasakoji Gavo tokį atsakymą: „Ne. O tu šias knygas: „Kaip Algiukas vauti.
gos draudimas atvykusiems
(sk)
630-257-8346 arba 1-630-234- v i ų d r a u g i j o s narių susi mų.
Nijole, dar nerašyk, tik skai vėjo ieškojo", „Saulėgrąžų tva
iš Lietuvos ir kitų kraštų.
0549. Registracija priimama r i n k i m a s ir pietūs yra sek
nas".
„Karilė
ir
jos
draugai".
tyk".
x
Prieš
užsisakydami
pa
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
Rašytoja sakė. kad Lietuvoje
iki gegužes 5 dienos.
„Žebriuko nuotykiai miške", o minklą, aplankykite St. Camadienį, gegužės 4 d., 12:30
& L. Insurance Agency, 9439
žmonės gerbė knygą ir duoną,
Žinome, kad N. Užubalienę daugiausia pasisekimo turėjo
vai. p.p., Balzeko Lietuvių
simir Memorials, 3914 W. S. Kedzie Ave., Evergreen
kurių nebuvo galima numesti parašė puikių K.nygų vaikam?
„Danutė stovyklauja". Rašy l l l t h St. Turime didelį pasi
kultūros muziejuje, 6500 S.
Pk., IL 60805-2325. Tel.'Tu*Arkivyskupas P a u l i u s C. Pulaski. Susirinkime bus val
toja atsinešė ir mums parodė, rinkimą:
matysite
granito 422-3455.
Marcinkus paminės 50 metų dybos narių pranešimai ir
kaip tos knygos atrodo. Buvo spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
(sk)
kunigystės jubiliejų šį šeš svarstomi įvairūs reikalai. Po
įdomu jas visas pamatyti.
paminklus mūsų dirbtuvėje
4545 W. 63rd Street
tadienį, gegužės 3 d.. 5 v.v. pietų vyks susipažinimas su
x Dėmesio radijo klausy
Chicago, IL 60629
Mišiomis. Šv. Antano parapi Mažosios Lietuvos fondo iš
Taip pat mums buvo įdomu pagal jūsų pageidavimą, brėži tojai! ŽEMĖ L PRODUCjos bažnyčioje, Cicero, IL.
pamatyti gyvą rašytoją. Dabar nius. Prieš pastatant pamink TIONS praneša, kad WNDZ
Tel. 773-585-9300
leista Martyno Gelžinio knyga
bus lengviau skaityti. Galvo lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti 750 AM yra dvigubai sti
„Mūsų gimtinė — Mažoji Lie
jam, kad rašytoja Nijole Jan kinti, kad jis padarytas, kaip presnė — dieninis signalas
KNYGŲ SIUNTA Į
tuva"'. Knygą aptars kun. Al
kutė Užubalienę tikrai yra buvo jūsų pageidauta. Sav. net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia
LIETUVĄ
fredas Vėlius. Visi nariai
viena
gerųjų išeivijos rašytojų. Lilija ir Vilimas Nelsonai. tiems lietuviams, gyvenan
prašomi dalyvauti.
Būtinai
turėsim daugiau jos Tel. 773-233-6335.
tiems Illinois, Indiana, MichiLituanistikos tyrime ir stu
(sk)
periferijoje
knygų
paskaityti.
Ir
j
ū
s
tai
gan ar Wisconsin valstijose,
M
a
r
i
j
a
m
p
o
l
ė
s
rygiškiedijų centras praneša visuome
..Draugo" prenumeratoriai, varkyta, tačiau
padarykite.
čiai.
k
a
r
t
u
su
Lietuvos
mo
x Koncertas „Šypsenėlė" kurie iki šiol turėjo sunkumų
nei, kad devintasis, jo suorga
atnaujindami
prenumeratą, niekas nepasikeičia. Turbūt
Laura
Dainytė,
Eglė
Mila
kyklos
600
metų
jubiliejumi,
bus sekmadienį, gegužė9 18 aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
nizuotas, talpintuvas su kny
prie jos mokesčio prideda šim tik US Congressional Investivickaite,
Stefutė
Utz
ir
švenčia
ir
Rygiškių
Jono
gim
d., 3:00 vai. p.p. J a u n i m o čiame įsijungti kasdien nuo
gations
begali
šią
problemą
gų aukomis Lietuvos biblio
tinę, ar mažiau ir Draugo fon
tekoms iš Čikagos išvyks bir nazijos 130 m. sukaktį. Minė dui. Atsiskaitymas tarp fondo išspręsti, tačiau kas gi pakeis Darius Norvilas, ČLM 10 kl. centre. Visus maloniai kvie pirmadienio iki sekmadienio
mokiniai. čia „Saulutė", Lietuvos vaikų nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
jimas bus gegužės 17 d. Mari ir ..Draugo" administracijos paštų tarnautojus?
želio pirmąją savaitę.
globos būrelis. Bilietus iš ank WNDZ. Informacinės radijo
Tad malonėkite nebausti
Šis talpintuvas buvo pra jampolės Rygiškio Jono gim sunkumų nesudaro, nors būtų
sto galima įsigyti Čikagoje Le laidos STUDIJA R darbo die
dėtas ruošti prieš metus, bet nazijoje. Užsienyje gyvenantys patogiau gauti atskirus čekius Draugo fondo už JAV pašto
ono Narbučio „Lion Frame nomis, šeštadieniais istorinė
iki šiol nebuvo pavykę gauti fi rygiškiečiai, kurie tuo laiku ..Draugui'" ir Draugo fondui. bedas. „Draugo" leidyba, DF
Gallery" ir Lemonte Pasaulio VERSMĖ, bei sekmadieniais
nansinės paramos persiunti planuoja būti Lietuvoje, kvie Sunkumai susidaro, kai aukos remiama, savo pareigas laiku
kultūrinis pramoginis VAI
šventėje į Draugo fondą nesiunčiamos ir gerai atlieka. Mes dedame
mo išlaidoms padengti. Padė čiami jubiliejinėje
x Dail. Rasa S u t k u t ė ku lietuvių centro administracijos
RAS — tai tikrasis Lietuvos
tis pagerėjo, Atviros Lietuvos dalyvauti. Dėl smulkesnių in dėl dienraščio blogo pristaty pastangas, kad „Draugas" lai ria scenos dekoracijas koncer raštinėje.
(sk) bei išeivijos veidrodis. Lithuafondui
Vilniuje
paskyrus formacijų prašome kreiptis į mo prenumeratoriams, kuri ku pasiektų visus skaitytojus, tui „ŠYPSENĖLĖ". J a u n i ir
nian News Radio, PO Box
JAV kad visi Draugo fondo nariai pagyvenę, tetos ir dėdės,
direktorių
B. atlieka nereguliaria;
2.000 dol. šiam reikalui ir Lie gimnazijos
x DĖMESIO! VIDEO APA 1161, Oak Park, IL 60304.
tuvos valstybinei M. Mažvydo Peckų. Kauno g. 42-40. Mari pašto tarnyba. Su neseniai ir rėmėjai butų patenkinti.
močiutės ir seneliai, mamytės RATŲ SAVININKAI! Norė
Red. tel. 708-386-0556.
gautu ..Draugo" prenumeratos
bibliotekai
parūpinus
dar jampolė 4520.
ir tėveliai, paaugę ir vaikeliai, dami tikrai kokybiškai išvers
PAVASARIO VAJAUS
(sk)
atnaujinimu
ir
priedu
Draugo
2.000 iš Lietuvos vyriausybes.
..Saulutė" kviečia jus visus į ti video įrašus iš Lietuvoje
ĮNAŠAI
D a i v a Markelytė, kurios
fondui
skaitytojas
iš
Floridos
Dar truks lėšų pervežimo rašinys apie mokytoją J. Krei
retą koncertą g e g u ž ė s 18 d., naudojamos PAL sistemos į
x Galiu padėti legaliai gau
rašo, kad „nebesinori aukoti
Po,
1,000
dolerių:
sąskaitoms apmokėti.
3:00
vai.
p.p.
J
a
u
n
i
m
o
cen
ti
„SOC. SECURITY" kortelę,
amerikietiškąją
NTSC
ir
at
vėną ir jo pamokas Cicero li
Juozas ir Sofija Kalinaus tre. Bilietus iš a n k s t o gali virkščiai, kreipkitės į INTER- vairavimo leidimą (driver's
Todėl šį kartą įvedama nau tuanistinėje mokykloje nese Draugo fondui, kai 'Draugas'
ja tvarka: kas panorės pasi niai buvo išspausdintas milijo ateina po savaitės". Malonus kai, garbės nariai, iš viso ma gauti Čikagoje „Lion VIDEO 3533 S. Archer Ave., license) ir vizų pratęsimą. Ed
naudoti šia proga ir siųsti ninį tiražą turinčiame. ..Chi DF narys iš Miami Beach. FL 4.000 dol. per įgaliotinę Juliją Frame Gallery", o L e m o n t , Chicago, IL 60609. Tel. 773- Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
IL PLC
administracijos 927-9091. Sav. P e t r a s Ber
savo asmeniškai pasirinktam cago Tribūne Magazine", kal kreiposi į vietinį paštą, už Dantienę. Pl-iladelphia. PA.
(sk)
adresatui — kaimo, miesto, bės savo buvusio mokytojo de pilde formas, pasiskundė. Po
P o 500 dolerių;
notas.
raštinėje.
ADVOKATAS
mokyklos, universiteto, valsty šimties metų mirties prisimi to ..Draugo" pristatymas dar
Kun. dr. Mykolas Kirkilas.
(sk)
(sk)
GINTARAS P. ČEPėNAS
binei ar institucinei bibliote nimo akademijoje, kuri vyks labiau pablogėjo. Kas belieka garbės narys, iš viso 2.000
x Tik 62 centai į Lietuvą!
x Balio Sruogos „DIEVU
6436 S Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629
kai, turės prisidėti pinigine gegužės 23 d.. 7:30 vai. vak.. daryti'
dol., St. Pet< rsburg. FL.
MIŠKO" vertimą anglų kalbon Neįtikėtina, tačiau taip yra!
(1II bl i šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
auka, kuri nustatyta 30 centų J a u n i m o centro kavinėje. Šiuo
P o 100 dolerių:
..Lietuvių balsas" 1997 ba
„FOREST OF THE GODS" Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
Tel.: 773-582-4500
už svarą.
Leokadija Pačkauskienė. iš galima užsisakyti pas vertėją: įkainiai sumažėjo. Kada bemetu Daiva ruošia doktoratą landžio 24 d. laidoje straipsne
14325 S Bell Rd., Lockport. IL60441
Jeigu knygų aukotojai pa Illinois universiteto Čikagoje.
lyje ..Pašto bėdos" rašo: „Mūsų viso 900 dol. Union Fier. MI.
Aušrinė Byla. 134 Haven skambintumėt. dieną ar naktį,
Tel 708-301-4866
liks jų paskirstymą Mažvydo
Vida ir Šarūnas Rimas, iš Ave. 5 G, New York. N.Y. savaitės metu. ar savaitga
skaitytojai skundžiasi, kad
V y r e s n i ų j ų lietuvių c e n  laikraštį gauna
Valandos pagal susitarimą
pavėluotai. viso 300 dol.. Riverside. IL.
bibliotekos nuožiūrai, už per
10032. $20.00. Šią memua liais, kaina visada ta pati —
siuntimą
mokėti
nereikės. tre. „Seklyčioje", gegužės 7 Tai nėra mūsų kalte, bet
Barsky Dcrmatological As- rinę knygą apie nacių vykdytą tik 62 centai už minute. At
Advokatas jonas Gibaitis
Kaip žinoma. Mažvydo biblio d., trečiadieni. 2 vai. p.p.. pašto, kurio tarnautojai ne soc. Oak Brook. IL.
lietuviu holokaustą patartina minkite, nereikia pasirašyti iš
Civilinės
ir kriminalinės bylos
Brighton
Parko
dainininkai,
kreipia dėmesio ir elgiasi ne
teka, visų pirma papildžiusi
P o 50 doleriu ir m a ž i a u :
paskaityti visiems angliškai vienos kompanijos į kitą.
6247 S. Kedzie Avenue
vadovaujami
muz.
Algimanto
sąžiningai
savo
pareigose".
savo rinkinius, kurie prieina
Vitalis Švažas, iš viso 280 kalbantiesiems.
Jokių mėnesinių
mokesčių.
Chicago,! L 60629
atliks
skambių
mi visiems Lietuvos gyvento Barniškio,
..Draugo" laidos kiekvieną dol.. Bellevue,WA.
(sk)
Jokių
įsipareigojimų.
Tarifas
Tel.
1-773-776-8700
jams, perteklių paskirsto bib dainų, muzikos ir poezijos pro dieną išvežamos laiku į Či
Salomėja Nyergiene. iš viso
galioja
tik
esamiems
ir
Darbo
vai
nuo 9 iki 7 vai. vak
gramą. Po to, kaip jau įprasta, kagos centrinį paštą ir du vie 305 dol.. Santa Monica. CA.
x Dėmesio, lietuviai! Nau būsimiems mūsų klientams.
liotekoms visame krašte.
Seštad 9 v r iki 1 vai. p p
Aleksandra Gyliene, iš viso jas JAV imigracijos vizų tik Informacija lietuviškai nuo
Norintieji šiuo patogiu būdu bus bendri pietus. Visi kvie tinius pašto skyrius, tačiau
rinimas prasidės b a l a n d ž i o pirmd. iki ketvd. imtinai
savo knygomis papildyti Lie čiami, visi laukiami. Atrykite! arti esančiame Cicero prie 130 dol.. Olvmpia. W.\.
ADVOKATAS
mėn. Fasibaigusias vizas ga
miestyje
paštininkai
kartais
Anelė
Karmuza,
iš
viso
60
tuvos bibliotekų
rinkinius,
Vytenis Lietuvninkas
O n u t ė ir Viktoras S k u vakarais n u o 8-10 v.v.
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
)1 . WaterburT, CT,
gali gauti papildomos informa d z i n s k a i , Chicago. IL. pa atneša tris „Draugo" numerius
4536 VV. 63th Street
Čikagos laiku, 708-386-0556.
valstijų gali pasiusti man duo
Joana Straukienė 1.'
cijos iš LRSC. tel. 773-434- rėmė savo dienraštį „Draugą" vienu metu. ..Draugo" admi
Chicago, IL 60629
Ekonomiškiausias telefoninis
menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
4545. Knygos dėžėse bus prii 100 dol. auka. Linkime jiems nistratoriui parašius skundus Kennett Scjuare. PA.
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
ryšis su Lietuva ir pasauliu —
mamos Jaunimo centre. 5620 abiems džiaugsmingo pavasa bei kalbantis su Čikagos pašto
Visiems nuoširdžiai dėkoja 5701 Linden. La Grange, IL tik per CYBERLINK lietuvių
Tel.: 773-284-0100
00525. tel. 1-708-246-8241.
S. Claremont Ave, Chicago. IL rio ir tariame nuoširdų ačiū vadovybe, duodami pažadai, me.
Valandos pagal susitarimą
atstovybę!
,sk)
kad viskas bus pagerinta, sut
(8k)
60636-1039.
Fondo iždininkas
už paramą.

. A t e i k į pasimatymą".
neseniai dainavo Nelė Paltiniene Jaunimo centro scenoje. O
,.Draugas" sako: ..Ateikite visi
į pasimatymą šį vakarą, 6
vai.. Jaunimo centro salėje.
Kartu pasiklausysime nuosta
baus choro dainų, kartu pa
sidžiaugsime, pabendrausime.
Lauksime Jūsų visų!"

DRAUGO FONDAS

PAŠTO BĖDOS SLEGIA IR DRAUGO
FONDĄ

SKELBIMAI

