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Lietuva nori savo teisėtos
v i e t o s Europoje
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS)
— Lietuva neprašo jokių pri
vilegijų ar nuolaidų, o nori tik
vieno: savo teisėtos vietos Eu
ropos valstybių šeimoje, pa
brėžė prezidentas Algirdas
Brazauskas Europos dienos
proga pietų pasikvietęs Euro
pos Sąjungos valstybių a m b a 
sadorius.
A. Brazauskas kalbėjo, kad
šie metai bus be galo s v a r b ū s
žemyno istorijai, nes laukia
sprendimai, nulemsiantys 2 1 ojo amžiaus Europos — suvie
nytos ir laisvos — ateitį. Pa
sak jo, Lietuva savo ateitį ma
to tik bendroje Europos valsty
bių šeimoje.
Lietuvos vadovas pakėlė

Rusai stebisi, k a d
Lietuvoje n e š v e n č i a m ą
Pergalės diena
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS)
— Rusijos naujienų a g e n t ū r a
penktadienį savo p r a n e š i m e
stebėjosi, kad Lietuvoje ne
minima pergalės prieš „hitle
rinius grobikus" diena.
„Antrojo pasaulinio karo 52
metinės Lietuvoje ne tik nešvenčiamos, bet visiškai igno
ruojamos, lyg nebūtų buvę
karo ir antihitlerinės koalici
jos pergalės", stebisi a g e n t ū 
ros „Interfax" korespondentas
Vilniuje.
Anot jo, apie tragiškiausio
žmonijos istorijoje karo pabai
gos metines „nė žodžiu" neuž
siminė pagrindiniai l a i k r a š 
čiai, radijas ir televizija. Ne
vyksta oficialūs renginiai, ka
ro veteranų nepasveikino val
stybės vadovai.
Tačiau rusų kalba Vilniuje
leidžiamas laikraštis „Echo
Litvy" pirmajame puslapyje
išspausdino didelį sveikinimą
veteranams, be to, grupės ve
teranų kartu su LDDP vadu
Česlovu J u r š ė n u nuotrauką.
Kaip pranešė „Interfax",
Rusijos, Ukrainos ir B a l t a r u 
sijos ambasadų
tarnautojai
drauge su karo v e t e r a n a i s
penktadieni padėjo grliij Vil
niaus Kanų kapinėse

Pasą ulio n a ujien os
iRemiantis DPA. Reuter. BNS, INTERFAX. ITAR-TASS. BeiaPAN. RIA žinių
agentūnj pranešimais.

tostą už Europos ateitį ir už
ambasadorius,
padedančius
Lietuvai įsisavinti tai, ką ji
prarado.

S a n J o s e . Costa Rica viešintis JAV prezidentas Bill Clinton
nuramino septynis Centrines Amerikos vadovus, kad šiems ne
reikia baimintis masinio savo valstybių emigrantų deportavi
mo Daug Centrinės Amerikos gyventojų pabėgo į JAV per
..šaltojo karo" laikų partizaninius konfliktus, kuriuos neretai
rėmė Va'šingtonas. Balandžio 1 d. JAV turėjo įsigalioti naujas
socialinio aprūpinimo įstatymas, kuris gali priversti tūkstan
čius emigrantų grįžti į tėvynę. Tačiau JAV atstovai pranešė,
kad labiausiai ginčijamų šio įstatymo straipsnių įgyvendini
mas bus atidėtas iki spalio 1 d., o B. Clinton užsiminė, kad net
ir po to emigrantai nebus deportuojami urmu.

Algirdas Brazauskas pa
sveikino Europos Komisijos
prezidentą
Jacąues
Santer
Europos dienos proga.
P a b r ė ž d a m a savo priklauso
mumą Europos valstybių šei
mai, Lietuva penktadienį taip
pat minėjo Europos dieną.
1950-ųjų gegužės 9 d. Pran
cūzijos užsienio reikalų minis
t r a s Robert S h u m a n paskelbė
iniciatyvą įkurti Europos ang
lių ir plieno susivienijimą, pa
dėjusį pagrindus Europos Są
jungos įkūrimui.

Rusijos ambasada kalba
apie gerėjančius santykius
s u Lietuva
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS)
— Rusijos ambasados Vilniuje
sekretorius spaudai Boris Kirilov teigia, kad a m b a s a d o s
pareiškimu apie gerėjančius
Lietuvos ir Rusijos s a n t y k i u s
siekta tik sureaguoti į Lietu
voje paminėtas 5-ąsias Lietu
vos ir Rusijos tarpvalstybinės
sutarties įsigaliojimo metines.
Ketvirtadienį
išplatintame
ambasados pareiškime
pa
brėžta, kad santykiuose su
Lietuva Rusija toliau laikosi
geros kaimynystės, teritorinio
vientisumo pripažinimo
ir
abipusiškai naudingo b e n d r a 
darbiavimo principų, k u r i u o s
numatė 1991 m. pasirašytoji
sutartis, o pastaruoju m e t u
Rusijos ir Lietuvos santy
kiuose pastebimas teigiamų
reiškinių stiprėjimas.
Drauge Rusijos ambasados
pareiškime u ž s i m e n a m a apie
„tam tikras Lietuvos jėgas,
kurios periodiškai mėgina a p 
temdyti geros kaimynystės
santykius, tam pasitelkdamos
prasimanytą
Karaliaučiaus
srities statuso neapibrėžtumo
problemą bei skatindamos Če-
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čėnijos separatistus". Tačiau,
B. Kirilov a t s i s a k ė įvardyti
m i n ė t a s Lietuvos jėgas.
Rusijos ambasados parei
g ū n a s atsiribojo nuo nesenų
K a r a l i a u č i a u s srities guber
n a t o r i a u s Leonid Gorbenko
pasisakymų, kuriuose buvo
kalbama apie būtinybę iškelti
viešumon Klaipėdos krašto
priklausomybės Lietuvai pro
blemą.
Anot B. Kirilov, tai yra Ka
raliaučiaus
gubernatoriaus
a s m e n i n ė nuomonė, kuri ski
riasi nuo oficialios Rusijos
nuostatos.
Rusija, kaip teigiama doku
m e n t e , ne vieną kartą pa
brėžusi savo siekius suteikti
dvišaliams s a n t y k i a m s dina
miškumo, sveikina Lietuvos
vadovų p a s i s a k y m u s , nuro
dančius teigiamą
sutarties
reikšmę lygiateisiams tarp
valstybiniams santykiams.

Balandžio 2\ d Kauno. (Vcer.'.jos aikštėje pru- paminklinio
džių yra ( c c c n j u s vėliavoje-' pirmajam šios didvyriškos t.
m e t i n e i T a r p t a u t i n i a m e solidarumo mitinge Čečėnijos la
įgulos kariai, nedidelis borya kauniečių T^los minute buv>t u v o s ir Čečėnijos himnai.
E d m u n d o K a t i n o nuotr.: Mitingo metu t a u t i n i a i s dr
p o r t r e t ą ir devynias degančias žvakes.

— S e i m o p i r m i n i n k o Vy
t a u t o Landsbergio sekretoria
tui pradėjo vadovauti Kana
dos lietuvis Algimantas Ei
m a n t a s , gegužės 9 d. infor
mavo „Lietuvos rytas" ir
„Respublika". J i s yra dirbęs
Karo veteranų ministerijoje
Kanadoje.
— G e g u ž ė s 17 d. Krikščio
nių demokratų partijos tary
bos posėdyje tikimasi didelių
pasikeitimų, gegužės 9 d.
tvirtina
„Lietuvos
aidas".
„Dėl partijos valdybos vadų
neveiklumo buvusi tokia po
puliari Krikščionių demokratų
partija rieda žemyn ir jau at
sidūrė prie politinio bankroto
ribos", teigia Krikščionių de
mokratų partijos narys, vie
n a s iš jos atkūrėjų Vytautas
Bogušis. Šios partijos valdy
bos pirmininkas Povilas Kati
lius mano kitaip: „Spauda
m u s parodė kaip draudikų ar
ba grynai bažnytinę partiją.
Tai nėra tiesa, bet galėjo tu
rėti įtakos partijos populiaru
mui mažėti". Pasak laikraščio,
P. Katilius mano, kad koalici
ja su konservatoriais irgi su
mažino balsuotojų už krikš
čionis demokratus.

i! jžiais pasipuošusios mergaitės laiko Dž. Dudajev
(KD)

A. Endriukaitis kviečia
čečėnų našlaičius vaikus
vasaroti Lietuvoje
V i l n i u s , gegužės 8 d. (BNS)
— Labdaros fondas „Pagalba
Čečėnijos vaikams" vasaros
atostogoms į Lietuvą ketina
pakviesti 30 čečėnų vaikų na
mų našlaičių.
Labdaros fondo prezidentas
Algirdas Endriukaitis sakė,
kad iki gegužės 26 m. kvie
čiami atsiliepti geros valios
Lietuvos žmonės, kurie galėtų
priimti ir išlaikyti vasaros
atostogų metu čečėnų vaikus,
arba nupirktų jiems bilietus
kelionei traukiniu.
Fondas, kurio steigėjai yra
Seimo nariai Vilija Aleknaitė,
Romualdas Ozolas, profesoriai
Algimantas Marcinkevičius ir

Lietuva nesiginčija —
Karaliaučiaus sritis priklauso
Rusijai
V i l n i u s , gegužės 9 d. (BNS)
— Vilnius niekada neginčijo ir
neginčys, kad Karaliaučius
priklauso Rusijai, pareiškė
Lietuvos generalinis konsulas
S a n k t Peterburge Edvardas

. ::'-ns, buvo uZde^los di".%i::.j- /v.;k>'> ti> k žvaigž
. - prezidentui Džorhar I)adaji \ minint jo zu'.ies
-.-•
XXI .amžiaus t a u ' : ; laisve" dalyvavo Katino
• gerbtas Dž. Dudajev a t m i n i m a s , nuskambėjo Lie

Gružas.
Lietuvos diplomatas inter
viu Rusijos naujienų agentū
rai „Interfax" komentavo Lie
tuvos Seimo vadovui Vytautui
Landsbergiui primetamą Ka
raliaučiaus srities statuso ver
tinimą, taip pat srities guber
natoriaus Leonid Gorbenko
pareiškimą
dėl
Klaipėdos
krašto priklausomybės.
„Reikėtų kreipti dėmesį į
pareiškimus tų, kurie vykdo
oficialią politiką Lietuvoje ir
Rusijoje, — prezidentų ir vy
riausybių, o ne į pavienių poli
tikų pareiškimus, kuriuos de
mokratinėje visuomenėje sun
ku uždrausti", pažymėjo E.
Gružas.
Generalinio konsulo nuo
mone, Lietuvos įsijungimas į
Europos struktūras neturi bū
ti kliūtis plėtoti geros kaimy
nystės santykius su Rusija.
E. Gružo teigimu, Rusijos ir
Lietuvos santykiams
nėra
naudingi „kai kurių politikų"
pareiškimai apie galimą Rusi
jos ir Lietuvos santykių pa
blogėjimą, jeigu Lietuva įstotų
į NATO. „Nereikia pamiršti,
kad Rusija ir Lietuva oficialiai
pripažino viena kitos teisę pa
sirinkti saugumo sistemą", pa
žymėjo konsulas.
Kalbėdamas apie dabarti
nius Lietuvos ir Rusijos santy
kius, E. Gružas konstatavo,
kad jie „stabilūs, nors kai
kur. pavyzdžiui — ekonomiko-

sikviesti į Lietuvą mažuosius
čečėnus reikėtų ne tik dar pa
pildomai surinkti pinigų, bet
ir gyvenamo ploto vaikams,
juos pamaitinti ir aprengti",
Petras Kaltenis, gydytoja Ra sake akcijos organizatorius A.
mutė Trakymiene ir pedagogė Endriukaitis.
Norintieji padėti 30 čečėnų
Elena Žaidienė, įs kūrė pernai
vaikų atvykti vasaros atosto
pavasarį.
Įvairių labdaros akcijų goms į Lietuvą kviečiami pa
metu, taip pat pn remiant įs rašyti laišką adresu: A. En
taigoms, firmon^i ir organiza driukaitis, Gedimino pr. 57,
cijoms, fondas jau surinko Vilnius, arba paskambinti te
18,000 litų. „Tačiau norint pa lefonu 22 69 70.

Centristai įvardina E. Bičkauską
galimu kandidatu į
prezidento postą
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS)
— Lietuvos Centro sąjunga
(CS) pareiškė, kad JAV lietu
viui gamtosaugininkui Valdui
Adamkui atsisakius kelti kan
didatūrą prezidento rinkimuo
se, bus svarstoma galimybė
paremti Centro sąjungos val
dybos pirmininko Egidijaus
Bičkausko kandidatūrą.
Penktadienį paskelbtame
Centro sąjungos pirmininko
Romualdo Ozoio pareiškime
pažymima, kad Lietuvos Cen
tro sąjunga „kovos už prezi
dento postą". Birželio 7 d. CS
taryba spręs, ar paremti E.
Bičkausko kandidatūrą, jeigu
iki to laiko V. Adamkus galu
tinai apsispręs nekandidatuo
ti.
Pareiškime pažymima, kad
nors Seimas a*metė Centro
sąjungos siūlytą Konstitucijos
pataisą panaikinti 3 metų sės
lumo reikalavimą kandida
tams į Lietuvos prezidentus ir
sukomplikavo V. Adamkaus
padėtį, tačiau galutinai kelio
jam neužkirto.

Centristų vadovas primena,
kad partijos parama V. Adam
kui galėtų būti suteikta, jeigu
jis keltų savo kandidatūrą,
kaip liberaliojo centro atsto
vas ir paprašytų centristų pa
ramos. Tačiau, pareiškime pa
žymima, V. Adamkaus pareiš
kimai spaudoje po Konstituci
jos pataisos atmetimo rodo.
kad jis linkęs atsisakyti kovos
už prezidento postą.
Apie savo ketinimus kelti
kandidatūrą rudenį įvyksian
čiuose prezidento rinkimuose
jau yra pareiškę buvęs Lietu
vos generalinio prokuroro pa
vaduotojas Artūras Paulaus
kas, buvęs katalikų radijo re
daktorius Vaidotas Žukas,
JAV lietuvė, antropologijos
profesorė Liucija Baškauskai
tė.
Kelios organizacijos
pa
ragino savo kandidatūrą iškel
ti Seimo pirmininką, konser
vatorių vadovą Vytautą Lan
dsbergį. Šeštadienį šis klausi
mas bus svarstomas konserva
torių konferencijoje.

Saugumo komitetas susirūpino
valstybės archyvų likimu
Vilnius, gegužės 7 d. (BNS)
— Seimo Nacionalinio saugu
mo komitetas nenori likti nuo
šalyje, tiriant Vidaus reikalų
ministerijos 1954 metų ope
ratyvinių bylų sunaikinimą.
Trečiadienio posėdyje komi
tetas nutarė rekomenduoti
įtraukti jos narį konservatorių
Algį Kašėtą į komisiją, tirian
čią archyvo sunaikinimą ir
kaltų asmenų atsakomybę.
„Čia yra aiškūs pažeidimai ir
matosi, kad
turėtų
būti
kažkokia nusikaltimo sudė
ję, galėtų būti aktyviau plėto
jami".

tis", sakė komiteto pirminin
kas Algirdas Katkus
Vidaus reikalų ministras
Vidmantas Žiemelis sudarė
komisiją, kuri per dešimt
dienų turės išaiškinti, kaip jo
vadovaujamoje
ministerijoje
tvarkomi archyvai. Komisija
aiškinasi dėl „Lietuvos aido"
dienraštyje
aprašytų faktų,
jog iš VRM galėjo būti išvežtos
ir popieriaus fabrike sunai
kintos kai kurios 1954 metų
operatyvinės bylos.
Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pirmadienį
archyvinių dokumentu sunai-

Kijevas. Ukrainoje besilankantis NATO generalinis sekre
torius Javier Solana Ukrainos prezidentui Leonid Kučma įtei
kė būsimus NATO ir Ukrainos santykius apibrėžiančio doku
mento projektą. Solana išreiškė įsitikinimą, kad dėl dokumen
to teksto netrukus pavyks susitarti, ir dvišalis susitarimas gali
būti pasirašytas liepos 8-9 d. Madride vyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime. Kol kas Ukraina nesiekia narystės NATO,
tačiau nori, kad būtų sukurtas konsultacijų mechanizmas Eu
ropos saugumo klausimams svarstyti.
J e r u z a l ė . Akmenis svaidantys palestiniečiai Vakarų Krante
penktadienį vėl grūmėsi su Izraelio kareiviais, tuo išryškinda
mi sunkumus, su kuriais susiduria į Vidurio Rytus atvykusi
JAV taikos gelbėjimo misija. Izraelio premjeras Benjamin Netanyahu dėl šios JAV pasiuntinio Denni Ross vadovaujamos
misijos pareiškė, kad pastangos atgaivinti beveik prieš 2 mėne
sius įstrigusias derybas dabar išgyvena „tiriamąjį" etapą. Pa
lestiniečių vadovybė reikalauja, kad prieš atnaujinant taikos
derybas, Izraelis „įšaldytų" naujakurių gyvenviečių plėtimą.
M a s k v a . Net kai kurie Rusijos prezidento Boric Jelcin šali
ninkai klausia, ar Maskva ne per daug skuba pasirašyti susita
rimą su NATO, kuris jai atneš nedaug naudos. Akivaizdu, kad
Vakarai nesutiks su Rusijos reikalavimais sutartimi įtvirtinti
garantijas, kad NATO nedislokuos branduolines ir įprastinės
ginkluotės naujų narių teritorijose. Tačiau kai kurių Maskvos
šaltinių teigimu, susitarimas, numatantis įkurti tarybą, su
teiksiančią Maskvai teisę pasisakyti tam tikrais svarbiais jos
saugumui klausimais, yra beveik užbaigtas, ir Maskva laimėjo
keletą svarbių nuolaidų.
T a l i n a s . Informacinis biuletenis „Riigo Teataja" penktadie
nį paskelbė 25 Estijos SSR KGB bendradarbių pavardes. Są
raše nurodyti žmonės, sovietų valdžios metais Estijoje dirbę
NKVD ir KGB struktūrose ir jų agentai, daugiausia pensinio
amžiaus žmonės. Remiantis Estijos įstatymais, saugumo polici
ja privalo perduoti paskelbti „Valstybės žiniose"duomenis apie
visus užsienio žvalgybos ir represinių struktūrų darbuotojus ir
agentus, kurie savanoriškai nepranešė apie savo praeitį iki
1996 m. balandžio 1 d. Asmenų, pranešusių apie savo bendra• darbiavimą su KGB, duomenys įslaptinami ir neskelbiami. Iki
nurodyto laiko apie bendradarbiavimą su KGB pranešė 1,153
žmonės.
M i n s k a s . Baltarusija nenukrypstamai vykdys susivienijimo
su Rusija politinį kursą, penktadienį pareiškė prezidentas
Aleksandr Lukašenko per iškilmingą mitingą, skirtą pergalės
Didžiajame Tėvynes kare 52-osioms metinėms. „Kad ir kaip to
kai kas nenorėtų. Baltarusijos ir Rusijos sąjunga bus įkurta",
mitinge sakė A. Lukašenko. Kalbėdamas apie tarptautinius
santykius, Baltarusijos prezidentas pabrėžė, kad jo valstybei
„nereikalingi niekieno pamokymai".
M a s k v a . Visaliaudiniam svarstymui pateiktas Rusijos ir
Baltarusijos Sąjungos Statutas po priėmimo tebus „tuščias su
sitarimas ir neturės jokios praktinės reikšmes. Šiame doku
mente nėra to, kas svarbiausia — kaip jis turi būti vykdomas",
pareiškė radijo interviu
Rusijos bendradarbiavimo su NVS
šalimis ministras Aman Tulejev, pažymėdamas, kad „tam tik
ros jėgos" Rusijoje ir Baltarusijoje dabar daro viską, kad Statu
tas ir Sąjunga neveiktų.
R o m a . Naujojo D. Britanijos UR ministro Robin Cook pa
sisakymai, kad darbiečių vyriausybe ketina iš esmės pagerinti
valstybės santykius su ES. nesukėlė pasitenkinimo Italijoje,
mat Cook pareiškė, jog D. Britanija ketina būti viena iš trijų
vadovaujančių ES valstybių, šalia Prancūzijos ir Vokietijos.
Italijos URM diplomatiniuose sluoksniuose buvo nurodyta, kad
„ponas Cook. matyt, dar ne visiškai supranta ES taisyklių.
Laimei. ES nėra vadovaujančių ir vadovaujamųjų valstybių".
Be to. pagal „svorį" keturios ES valstybės yra lygios, tarp jų ir
Italija. Italija labai jautriai reaguoja į tai. kaip yra vertinama
ES, kadangi pastaruoju metu paskelbtais Europos Komisijos
duomenimis, tik Graikija ir Italija iki 1999 m. nesugebės
įvykdyti reikalavimu bendros valiutos „euro" įvedimui.
M a s k v a . Karinis paradas, skirtas pergales Didžiajame
tėvynės kare 52-osioms metinėms, penktadienį įvyko Maskvos
Raudonojoje aikštėje. Parado dalyvius pasveikino Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin.
kinimu kaltino
Ypatingojo
archyvo vadovą Arūną Bubnį
ir Lietuvos valstybės archyvų
departamento, kuriam jis pri
klauso, direktorių Gediminą
Ilgūną, tačiau šie pareigūnai
atmeta priekaištus ir teigia,
kad del sunaikintų bylų kalta
Vidaus reikalų ministerija ir
jos vadovas V. Žiemelis.

KALENDORIUS
Gegužės 10 d.: Antoninas.
Beatriče. Putinas, Servaida
Gegužės 11 d.: Mamertas,
Migle. Roma. Skirgaudas. Moti
nos diena.
Gegužės 12 d.: Šv Nerejas.
Achilas ir Pankratas. kanki
niai. mirė apie 304 m ; Flavija,
Vaidutis.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gegužės men. 10 d.
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HAMILTONO MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ KUOPOS
VEIKLA
Norėčiau jus supažindinti su
moksleivių Prez. A. Stulgins
kio kuopos Hamiltone veikla.
Kuopai vadovauja pirmame
veiklos metų susirinkime iš
rinkta valdyba: kopirmininkės
ir korespondentės Vanessa
Trumpickaite ir Austė Vai
čiūnaitė, sekretorius Lukas
Gudinskas, ūkvedys — kan
didatas Domas Gudinskas ir
globėja Žibutė Vaičiūnienė.
Mūsų veiklos metai prasi
dėjo 1996 m. rugpjūčio 30 d.
susirinkimu Vaičiūnų ūkyje.
Tą dieną mes pasidalinome
vasaros įvykiais ir diskuta
vome veiklos metų programą.
Kandidatams buvo įteikta
medžiaga pasiruošimui moks
leivių egzaminams. Rugsėjo
28 d. susirinkime kalbėjome
apie kelionę į Prancūziją. Ga
lutinio sprendimo negalėjome
padaryti, nes per mažai žinių
turėjome. Pirmininkės paaiš
kino šių metų veiklos temą:
.Pažinti Dievą per gamtą"\
Visokių minčių buvo pa
siūlyta, kaip paįvairinti šių
metų susirinkimus. Globėjai
labai patiko visos mintys. Visi
nubalsavo, kad stengsis dau
guma, jų įgyvendinti. Po susi-rįnkų»o gardžiavomes namų
šeimininkų skaniai paruoštais
užkandžiais, klausėmės muzi
kos, linksminomės.
Kandidatai sėkmingai išlai
kė egzaminus. Egzaminatoriai
buvo kuopos buvusi koordina
torė E. Gudinskienė ir dabar
tinė koordinatorė D. Trumpickienė. Austei, Lukui ir
Vanessai moksleivių juostos
buvo įteiktos per ateitininkų
Mišias.
Susirinkimuose iki Kalėdų,
pradėjome vykdyti mūsų su
manymus. Vienas pasisiūlė
kiekvienam metų laikui pa
puošti šį ateitininkų kambarį.
Rudens metu buvo papuoštas
lapais ir moliūgais. Iš globėjos
gavome plokščius medinius
ratus, kuriuos, pasirinkus po
principą, reikėjo nuspalvinti
kolažo būdu. Dabar jie kabo
ant sienos mūsų kambaryje.
Pasigaminome savo kuopos
marškinėlius. Deja. po skalbi
mo jie truputį susitraukė, tai
rečiau juos dėvėjome.
Negalvokite, kad susirinki
muose tik projektus vykdem.
Turėjome daug diskusijų ir
kalbų. Susirinkimai buvo vie
ni įdomesni už kitus. Pirmą
kartą susipažinome su Ateiti
ninkų federacija.
Apsisprendėm nekeliauti į
Prancūziją — gal už kelių me
tų, kai būsime vyresni.
Pradėjome planuoti žaidi
mus mugei. Kasmet ateitinm«..-], rj'j>:;! r^d'.-ninę tTuigt'.

Visi — sendraugiai mokslei
viai ir jaunučiai pasidalina
darbais. Tikrai smagu b ū n a ,
kai visi kartu dirba. Tą sek
madienio rytą. parapijos vi
suomenė po Mišių,
apsi
džiaugė: buvo loterija, šiltas
maistas, proto mankšta (salėje
a n t sienų kabėjo mįslės, o a n t
stalų papuošimų buvo sura
šytos lengvesnės. Ne visiems
sekėsi.). Vaikams buvo pa
ruošti žaidimai. Taip p a t buvo
T. Apanavičienės stiklo vi
tražų paroda ir figūros. Šiais
metais
moksleiviai
parda
vinėjo loterijos bilietus, dažė
veidus, pripūtė vaikams balioninių gyvuliukų. Pradėjome
sukti filmą — buvo nufilmuo
t a : pasikalbėjimai, daug juokų
ir kreivų šypsenų.

Siidinejimt.' .škyioje dalyvavę Toronto moksleiviai ateitininkai.

TORONTO MOKSLEIVIŲ VEIKLOS
AKIMIRKOS

N u o t r dr. R i m o K a r k o s

ATEITININKU NAMU
GEGUŽINĖ

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8 JO iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

Toronto Stasio Šalkauskio to į VVasagą, kur visi apsigyve
Metinė Ateitininkų namų
kuopos moksleiviai ateitinin no ir kasdier.ą vežė jaunimą gegužinė šiais metais jungia
kai vasario mėnesio gale su slidinėti į kair.us. Silvija Frei- ma kartu su Šeimos švente,
DfL JANINA JASKEV1CIUS
ruošė slidinėjimo savaitgalį manienė ir Aušra Karkienė š.m. birželio 1 d. Gegužinė
DR. VILUA KERELYTĖ
JOKŠA
buvo
vyriausios
šeimininkės.
Chiropraktmis gydymas, sveikos
Mėlynuose kalnuose, CollingAteitininkų namuose prasidės
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
6441 S. PuIaaJd Rd., Chicago, IL
užleido
wood, Ontario, kurortinėje vie Savo vasarnamius
tuoj po Šeimos šventės akade
7 2 7 1 S . H e i l a m , B r t d g a v t e * . IL 6 0 4 5 5
Rez. 708-422-7807
tovėje. Dalyvavo šaunus būrys nakvynei — dr. Rimas ir Auš minės dalies, kuri vyks PLC,
Tel. 706-684-0400
Kab. 773-582-0221
Valandos pagal susitanmą
moksleivių ir jų draugai. Ne ra Karkai, Silvija ir Jonas Lemonte.
Valandos susitarus
apsieita be vyresniųjų pagal Freimanai, Rimas ir Lina Kubos organizuojant savaitgalį ir liavai. Už visą talką planuo
DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DR. LEONAS SEIBUT1S
MAS VASAROS
DANTU GYDYTOJA
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS
įgyvendinant jo planus: Jonas jant ir įgyvendinant savaitgalį
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
7915 W. 171 St
STOVYKLA
Freimanas, gimnazijos moky moksleiviai nuoširdžiai dėkoja
6 1 3 2 S . KedneAv.
Tlntey Perk, IL 60477
Vai : antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v.p.p.
tojas, šeštadienio vakare labai šioms šeimoms, nepagailė
708-614-6871
Viename susirinkime, LauSeštd pagal susitanmą
sėkmingai pravedė įdomų po jusioms nei darbo, nei savo
Valandos pagal susitarimą
Kabinate Ui 773-779-2060
Visi
nekantriai
laukiam
kienė supažindino m u s su
Mamų tat. 706 448-5646
kalbį apie šiandieninę Jauni brangaus laiko, praleisto su
šiltos vasaros. Mokslo metai
„Jubilee 2000". Labai gerų
mo muziką ir jos įtaką jaunuo jais. Šiais veiklos metais mok
DR. DALIA JOOWAUS
baigiasi, ruoškimės važiuoti į
klausimų turėjome. Išmokome
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTU GYDYTOJA
lio gyvenimui; J o n a s ir Silvija sleiviai įvairiais projektais, o
moksleivių stovyklą, kuri Dai
kaip dirbti, kad tikėjimas
DANTŲ GYDYTOJAS
3 6 0 0 r*ox*»nd A v e . , S * * . 2 0 1
Freimanai su Rimu Smalens- ypač dalyvavimu Prisikėlimo
(skersai gatve* nuo Good Samaritan ligonines)
21470 S. Maln St.
navoje vyks birželio 22 - liepos
stiprėtų.
ku, dr. Rimu ir Aušra Karkais parapijos metinėje kalėdinėje
Dovmers (srove, IL 60615
Matteeon,
IL
60443
6
d.
(nuo
sekmadienio
iki
sek
Toronto ateitininkai visą parūpino transportą iš Toron- mugėje, užsidirbo savo veiklai
Tai. 630-980-3113
Tai. 708-748-0033
madienio).
Susirinks,
nauji
ir
mūsų kuopą pakvietė k a r t u su
Valandos susitarus
Valandos pagal susitanmą
lėšų, kurių dalis buvo panau
jais švęsti Kūčias. Kaip ir per
dota sumažinti šio slidinėjimo seni draugai. Nuo saulėtekio
iki vakaro bus dainos, sportas,
nai, paruošėm vaidinimą apie bėjome apie saviauklą ir kiek savaitgalio išlaidas.
JONAS V. PRUNSKIS, MD
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S
laužai...
Kalėdas. Aš ir Vanessa iš laiko praleidžiame gyvenime
TERflfDALLAS PRUNSKIS, MD
DANTŲ GYDYTOJAS
SIAUR VAK INDIANOJE
Dabartinis mūsų moksleivių
Registracijos
lapai
bus
vertėm vaidinimą
„Charlie užsiimdami reikalingais ir ne
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių ir kt.
su Charles E Bend. D L D . S .
vietų skausmo gydymo specialistai
Brovvn's Christmas" ir pri- reikalingais darbais. Kiek lai dėmesys nukreiptas į artė siunčiami kuopų globėjams.
208 S. Catumat Rd..Ctiaanrton. IN 48304
ko
praleidžiame
melsdamiesi
Kab. 219-926-1632
jančią šios vasaros kelionę į Registruotis pas Moniką Vytaikėm jį mūsų ateitininkams.
MeHaory 8 1 5 - 3 8 3 - 0 5 8 6
Valandos pagal susitarimą
Eik (Srove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2
Labai pavyko. Mūsų j a u n u  — sužinojome, kad labai Paryžių ir po Europą. Pusė gantaitę, tel. (708) 366-3808.
mūsų kuopos narių dalyvaus
MASCV
čiai/jauniai suvaidino vaizdelį mažai maldai laiko skiriame.
DR. E. DECKYS
Didįjį Šeštadienį moksleivių popiežiaus šaukiamame tarp
pavadintą Rūpintojėlis". Juos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
DR.
KENNETHJ.
YERKES
šeimos
pasidalindamos
laiku
tautiniame
katalikų
jaunimo
KARDIOLOGAS
ŠIRDIES
LIGOS
puikiai paruošė jų globėja F.
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
DR. BOB DOKHANCHI
rytą meldėsi bažnyčioje. Po suvažiavime,
7 7 2 2 S . Kezie Ave.
vyksiančiame
Kab. 773-736-4477
Gudinskienė.
Dantų gydytojai
Raz. 706-2460067 arba 708-246-6581
Chicago, IL 60652
pietų
pradėjome
švęsti
Vely
Pensininkams nuolaida
Laikas greit bėgo. Pradė
6448 S. Puaaakf Road
Paryžiuje, š.m. rugpjūčio mė
Kab. tel .773-471-3300
4007 W 59 St.. Chicago. IL
Valandos pagal susitanmą
jome ruoštis mūsų kuopos jau kas pas Marių ir Felę Gu- nesio viduryje. Prieš tai susi
Tel.
773-735-5556
4707 S. Gilbert, La Oranga. !L
nučių Užgavėnių baliui. Entu dinskus. Labai, labai skaniai tiks su iš Lietuvos į Vasario
DR. DANA M. SAUKUS
Tel. 708-352-4457
EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
ziastiškai pradėjome
kurti pavalgėme, pasidžiaugėme ir 16 gimnaziją
[fantų gydytoja
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
atvykstančiu
pabendravome.
Apsimainėme
kaukes iš popierinės masės
Kalbame lietuviškai
825 S. Mennhetm Rd.
jaunimu iš Lietuvos ir 3 die
savo
pagamintomis
dovanė
DR V. J. VASA1T1ENĖ
6187 S. Archer Ava. (prie Auetin)
fpaper mache). Kaukės buvo
Waatcfwetar, IL 60154
nas pabendraus gimnazijoje,
DANTŲ GYDYTOJA
Tel. 773-585-7755
Tai. 706-344-1694
spalvingos ir juokingos. Moks lėmis.
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitanmą
Veiklos metai baigiasi. Va Heidelberge ir kelionėje palei
leiviai visiems paruošė įdo
Reino upę; tada visi trauks į
Tai. 706-423-6114
mius žaidimus. Buvo daug nessa ir aš skaitėme per atski Paryžių.
Valandos pagal susitarimą
Po
suvažiavimo
DR. PETRAS KISIELIUS
DR. ALGIS PAULIUS
linksmumo ir juoko. Savaitei ras Mišias. Ne visi sutiko Paryžiuje, mūsų moksleiviai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skaityti
šiais
metais.
Man
ORTOPEDINĖS
LIGOS
praslinkus, dalyvavome mūsų
T a t 7 0 6 - 6 5 2 - 4 1 5 9 a t s a k o m a s 24 vai
DR. EGIDUUS LEUS
keliaus
po
Prancūziją,
Švei
CHIRURGIJA
1 4 4 3 S . 5 0 « i A v e . , Cioaro
parapijos ruoštame „Blynų ba nedrąsu per Mišias skaityti, carijos Alpes ir 5 dienas pra
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
K a s d i e n 1 v.p.p. - 7 v v.
1185
Dundee
Ave.,
Elgin,
IL
60120
bet
manau,
kad
dažniau
skaliuje".
Skaniai
pavalgėme
15505-127 St Lemont, IL 80439
leis
Vila
Lituanija,
Romoje.
Išskyrus trečd . š e š t a d 11 - 4 v p.p
Tel.
(708)742-0255
Tel. 815-723-1854
žinodami, kad Gavėnios metu tydama mažiau bijosiu.
Dalį kuopos uždirbtų lėšų bei
Valandos pagal susitarimą
7800 W. Cottege Dr.
Slidinėjome kalnuose (vie
mažiau galėsim saldžiai gar
paramą, kurias šiam tikslui
DR. PETRAS ZUOBA
PaJoe
Heights,
IL
80463
niems buvo pirmas kartas), ir
džiuotis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susilaukia iš mūsų Kanados
CartMac
Diagnosia,
LTD.
Tel.
708-361-0010
visiems labai patiko. Planuo
Kab. tel. 773-586-3166
lietuvių
finansinių
institucijų,
6132 S. KedaJe Ava.
Gavėnioje
savo
kambarį jame kitas išvykas prieš veik
Namų M . 847-381 -3772
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
Chicago, IL 60629
6745 VVeet 63rd Street
puošėm „Saviaukla Gavėnios los metų pabaigą: pamatyti Kanados Lietuvių fondo, Atei
DANTŲ GYDYTOJA
Vai pirmd ir ketvd 3 v p p. - 6 v p p
Tai.
773-436-7700
tininkų
tėvų
komiteto
bei
kitų
metu" motyvu. Ant sienų kli vaidinimą apie narkotikus ir
9356 S. Roberte Road
Kitomis dienomis - susitarus
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
HfckoryHilIs
javome mūsų padarytus pa jaunimą, nuvažiuoti į Niaga organizacijų, skirs sumažinti
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
Tel.
708-598-2131
NIJOLE STANKEVIČIŪTE, M.D.
veikslus apie Jėzaus pasku ros drugelių muziejų, nuvykti kelionės išlaidoms.
Valandos pagal susitarimą
Širdies ir kraujagyslių ligos
Board Certified. Internal Medtcine
tines dienas prieš Jo Pri į kiną. Dar nenuspręsta kokį
Valandos pagal susitanmą
Valandos jūsų patogumui
Gabija Petrauskienė,
sikėlimą. Prie Kristaus grabo filmą norėsime matyti.
Hoty Croee Profeeetonel PeviHon
DR.
VIUUS
MIKAITIS
Moksleivių
kuopos
globėja
klijavome popierines gėlytes,
ŠEIMOS DAKTARAS IB CHIRURGAS
3fl. Soutti
UNAS SIDRYS, M.D.
Balandžio 27 dieną bus
FAMILY MEDtCAL CUNtC
Uthuenien Plaza Ct at CaMomai Ave.
kiekvieną kartą, kai atlikome mūsų ateitininkų šventė. Dau
15406-127 St. Kmont. L. SM3«
Akių ligos / Chirugija
P'fciauso Palos Community Hospital
Chicago. IL 60629
gerą darbą. Norėjome dirbti guma mūsų žadam šią vasarą
9830 S-RMoeland Ava.
Sifvtr CroSS Hospitll
VEIKLOS METUS
Tel.
773-471-7879
„sriubos virtuvėje" ir „food atostogauti Neringoje. Valio!
Chicago RWoe.IL 60415
Valandos pagal susitarimą
BAIGIANT
T
e
l
.
7
0
8
8
3
6
8
8
2
2
Tel. 708-257-2266
bank", bet šiais metais nepa Linksmų atostogų linkime vi
EUOENE C. DECKER, DDS, P.C.
4149 W. 63rd. St.
vyko. Vietoj to. paaukojome siems! Labai norėtumėme su
Hamiltono Prez. A. Stulgins
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL
DR. K JUČAS
Tel. 773-735-7709
naudingų daiktų „VVomen's kitomis kuopomis susirašinėti. kio jaunųjų ateitininkų kuo
Pirmas apyl su Northvvestern un-to
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Shelter".
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
ARAS ŽLIOBA. M.D.
Netrukus turėsime „E-maiF pos susirinkimą, vykusį š.m.
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ V E N A S
už prieinamą kainą. Pacientai
balandžio
22
dieną,
pradėjome
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
KOSMETINE CHIRURGIJA
Toronte po šeštadieninės adresą.
priimami absoliučiai punktualiai
sukalbėdami „2,000 metų jubi
6132 S Kedzle Ave., Chicago
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Visa atnaujinti Kristuje,
Susitarimui (kalbėti angliškai)
mokyklos pamokų susitikome
773-776-6969 arba 773-469-4441
liejaus" maldą. Paskui darėm
Tei.708-422-8260
Austė Vaičiūnaitė
-u Indre Čuplinskaite. Kalįvairius darbelius. Pradėjome
Tel. (830)527-0090
DR. PETRAS V. KISIELIUS
3825
HlgMend
Ave..
laikraštėliu, nes turėjome pa
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS
DR. A.B. GLEVECKAS
Tower1,Su«e3C
gydymas bei chirurgija
baigti piešinėlius savo raši
DoMTMfl Grove, IL 60615
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 6 0 1 2 6
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. (630)435-0120
nėliams. Pažymėdami „Žemės
630-941-2800
S P E C I A L Y B Ė - AKIŲ LIGOS
Valandos pagal susitanmą
dieną", sodinome
„Loofah"
3900 W.95 S t Tel. 706-422-0101
Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120
DR. L PŠlHklKIS
sėklas. Turėtų užaugti dideli
V a l a n d o s pagal susitarimą
DANTŲ GYDYTOJA
P i r m a d 3 v p p -7v v . antr 12 30-3v p p
moliūgai, kurių vidus išdžio
SURENDER LAL, M.D.
treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p p
9055 S.Roberts Rd.Hickory Hills, IL
vinę turėtume gauti gražias
Specialybe - Vidaus ligos
p e n k t a d ir Seštad 9 v.r. - 12 v p p
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
7722 S. Kedzte Ave.
kempines. Po to žaidėme Jus
Tel. (708)598-4055
Chicago, IL 60652
tino
Trumpicko
paruoštą
Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS
Valandos pagal susitarimą
Tel. 773-434-2123
Specialybė- vidaus ir kraujo ligos
žaidimą. Buvo labai smagu.
Valandos pagal susitanmą
5540 S. Puleeki Rd.
Paskui šventėme Justino ir
DR.
JOVITA
KERELIS
Tel. 773-585-2802
Vinco gimtadienį. Susirinkimą
DR DOMAS LAPKUS
DANTU GYDYTOJA
Pirmd 9 v r - 7 v v
baigėme premija traukimu —
Vidaus ir plaučių ligos
Antr. Trec ir Penkt 9 v r 3 v p p
9525 S.79th Ava., Hfcfcory Hills, IL
Ketvd. 10 v r. • 7 v v Sestd ir kt
už visus per šiuos metus atlik
15300 VVestAve.
dienomis reikalingas susitarimas
Tel. (708) 598-8101
tus darbus.
uraną ratu
Pnfmeme „Medteere Aeeajnmertr
708-3498100
Sumokama po vizito
Garbė Kristui!
Valandos pagal susitarimą
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
Ham įltono Prez. A. Stulginskio j a u n ų j ų ateitininkų kuopos s u s i r i n k i m e ,
Petras Vaičiūnas

Smagu susitikti su draugais
J u s t i n a s Trumpickas, P e t r a s Vaici ū n a s ,

Simonas T r u m p i c k a s ir Vincas Gudinskas.
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Rimties valandėlė

Danutė

Tikrasis
pasaulio

ESAME SIUNČIAMI
„Ko stovite, žiūrėdami į talams pasakė, kad jį ras po
dangų? Tasai Jėzus, paimtas prisikėlimo —jo paties misijos
nuo mūsų į dangų, sugrįš taip lauke, nes jie ten turės tęsti jo
pat, kaip esate matę jį žen darbą. Lukas rašo. kad Jėzus
giant į dangų". Kristaus Dan įžengė į dangų nuo Alyvų kal
gun žengimo šventė, kurią no prie Jeruzalės — t.y., ten.
šventėme ketvirtadienį, svarbi kur apaštalai laukė Šven
mums, kurie esame linkę nos tosios Dvasios — iš Jėzaus
talgiškai ilgėtis praėjusių ge sugrįžimo pas Tėvą vietos, iš
resnių laikų arba laukti, kad kurios dabar j a u apaštalai
kas nors ateitų ir mus išgel siunčiami ..į visą pasaulį"
bėtų nuo mums užduotų gyve skelbti išganymo žinią. Nors
nimo uždavinių. Ši šventė pri Jėzus neabejotinai buvo istori
mena, kad užuot stovėję, žval nis asmuo. Naujojo Testamen
gydamiesi į dangų, turime to raštų, kaip ir viso Šventojo !
daug darbo, ruošiant pasaulį Rašto tikslas nėra istorinių
antram Kristaus atėjimui.
duomenų fiksavimas, o teolo
Skaitinys iš laiško Efezie- ginės reikšmės — tikėjimo tie
čiams (Ef 1:17-23) mus užtik sos perdavimas.
rina, kad prisikėlęs Kristus,
Tiek mums, tiek ir pirmykš
galingai sėdintis garbėje, Die tei Kristumi tikinčiajai ben
vo Tėvo dešinėje, per Krikštą druomenei Kristaus dangun
davė ir mums Šventąją Dva žengimo įvykis iškelia du
sią, kuri prikėlusi Jėzų veikia svarbius
momentus
mūsų
ir per mus, tikinčiųjų bend krikščioniškajam pašaukimui:
ruomenėje, kad mokėtume ir 1. Tai, kad būti Kristaus se
pajėgtume skelbti gerąją jo kėju reiškia, kad esame jo iš
žinią ne tik žodžiu, bet ir savo siunčiami visiems, kuriuos su
gyvenimu.
tinkame, skelbti gerąją žinią:
Pirmykštėje Bažnyčioje Jė kad Jėzus prisikėlė ir veikia
zaus prisikėlimas, žengimas į pasaulyje, gelbėdamas žmo
dangų ir Šventosios Dvasios nes. 2. Kad prisikėlęs Jėzus
atsiuntimas buvo skelbiama dabar yra garbėje. Dievo Tėvo
t.y.,
visagalir.gai
kaip vientisa paslaptis. Pau dešinėje,
liaus laiškuose ir evangelijose, veiksmingas tiek mumyse, per
atidžiau paskaitę pastebė mums atsiųstą Šventąją Dva
sime, kad jos skirtingai su sią, tiek ir visame pasaulyje.
pranta, kada tai įvyko. Dar Iš to kyla ir mūsų uždavinys
prieš Pauliaus atsivertimą tęsti Kristaus misiją, nes dar
esančioje pirmųjų Jėzaus mo ne visi žmones suvokia jo
kinių tradicijoje, kurią jis už išgelbstinčią galią.
rašė laiškuose Korintiečiams
Pirmame skaitiny girdime
U. Kor 15:3—8) ir Filipiečiams Luko aprašymą apie Kristaus
(Flp 2:6—11), bei seniausiose dangun įžengimą (Apd 1:1 —
evangelijose — Morkaus ir 11) pačiuose pirmuose šios
Mato — Kristaus prisikėlimo knygos sakiniuose, kur jis pir
ir dangun žengimo įvykiai ne miausiai primena, kad „pir
išskiriami: povelykiniuose pa moje knygoje", t.y., Luko evan
sirodymuose apaštalams Jė gelijoje, jis „pasakojo apie vis
zus minimas kaip prisikėlęs ir ką, ką Jėzus nuo pat pradžių
_ sugrįžęs pas savo Tėvą į dan veikė ir mokė iki tos dienos,
gų, lyg jis būtų įžengęs į dan kurią buvo paimtas į dangų,
gų gal prisikėlimo Dienos — pirmiau per Šventąją Dvasią
Velykų pavakarę. Tačiau Lu davęs
savo
išrinktiesiems
kas Apaštalų Darbų knygoje apaštalams įsakymų".
rašo, kad tai buvo keturias
Prisikėlęs Jėzus
daugelį
dešimt dienų po prisikėlimo.
kartų rodydamasis savo mo
Bet atsimintina, kad evan kiniams — ne kartą prie ben
gelijų autoriams ir pirmojo dro Eucharistijos stalo —
šimtmečio žmonėms chronolo aiškino jiems apie Dievo kara
giškas laikas neturėjo tokios lystę. Po visų Jėzaus karto
svarbos, kokią jis turi mums. jimų d a r prieš jo kančią ir
O keturiasdešimt — tai skai mirtį, kad jo karalystė ne iš
čius, laiko atžvilgiu nurodan šio pasaulio, apaštalai dar ir
tis pilnatvę. Tvanas truko 40 prieš pat jo įžengimą į dangų,
dienų, žydai dykumoje klajojo negalėdami atsispirti nostal
40 metų. Kristus 40 dienų giškoms svajonėms, kad ateis
pasninkavo dykumoje. Tad ir kas nors ir išgelbės juos iš rea
Kristaus dangun žengimo at laus gyvenimo sunkių užda
veju, 40 dienų greičiausiai vinių, dar paskutinį kartą
nėra chronologinis faktas. Pa Jėzaus klausė: „Viešpatie, gal
galiau ir vietos atžvilgiu evan tu šiuo metu atkursi Izraelio
gelijose svarbesnė yra vietos karalystę?" Jėzus jiems pri
simbolika ar reikšmė, negu minė, kad tai ne jiems žinoti.
tikroji faktiško įvykio vieta. Jų darbas, kaip ir mūsų
Mato evangelijoje Jėzus pakilo šiandien: gavus Šventąją Dva
į dangų nuo kalno Galilėjoje sią 'kurią gavome per Krike
— t.y., iš ten, kur jis apaš tą) būti jo .liudytojais Jeru-

.

Jaunos lietuvės motinos, ant kurių kelių šypsosi lie: įvybes ateitis svetimuose kraštuose.

MOTINOS DIENOS ISTORIJA
IR PRASMĖ
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Su gegužės žiedais, tul
pėmis, jazminais ir alyvomis,
vėlyvo pavasario sekmadienį
švenčiame Motinos dieną, ku
rios metu vaikai apdovanoja
savo motinas, jas pagerbia,
palepina, už jas pasimeldžia ir
stengiasi tą dieną padaryti
ypatingai šventišką bei iš
kilmingą.
Tiek
privačiame
šeimų gyvenime, tiek vie
šumoje bei bažnyčiose toji die
na
pažymima
maldomis,
gėlėmis ir sveikinimais.
Nors nuo pat žmogaus atsi
radimo žemėje motinos nešė
ateinančių gentkarčių augini
mo naštą, tačiau formali mo
tinų pagerbimo istorija yra la
bai j a u n a , prasidėjusi tik šio
šimtmečio
pradžioje.
1908
metais amerikietis A. Jarvis
Philadelphijos miesto vado
vybėje išrūpino motinos pager
bimo dieną, dėl to po visas
J u n g t i n ė s Amerikos Valstijas
pasipylė tūkstančiai laiškų,
reikalaujančiu įvesti visuotinę
motinos dieną. Pirmoji buvo
Pennsylvanijos valstija, 1913
metais Motinos dieną paskel
busi švente, o 1914 metais
JAV Senatas ir Kongresas
žalėje ir visoje Samarijoje ir
lig pat žemės pakraščių".
Mūsų uždavinys, kaip ir jų
— būti liudytojais (jog pri
sikėlęs Jėzus gyvas ir veikia)
savo tiesioginėje apylinkėje,
savo mieste, krašte, ir visur,
kur gyvenimo srovė mus neša.
Apaštalai tačiau, Jėzui išny
kus debesyje, dar stovėjo vie
toje, žvalgydamiesi į dangų,
netikėdami, kad Jėzus iš tik
rųjų būtent jiems — tad ir
mums — patikėjo savo misiją.
Aldona
Zailskaitė

paskelbė antrą gegužės sek
madienį oficialia švente moti
nai pagerbti. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, iš pradžių
motinų pagerbimus atskirai ir
skirtingu laiku rengė įvairios
organizacijos, tačiau
1929
metų kovo 24 dieną Lietuvos
organizacijų atstovai nutarė
pirmą gegužės sekmadienį
pašvęsti Motinos dienai. Moti
nos tradiciją tęsia ir užsienio
lietuviai, iškilmingai minint
Motinos dieną lituanistinėse
mokyklose ir jaunimo organi
zacijose. . Visos tautos, ne
išskiriant net ir žlugusios So
vietų Sąjungos, gerbia moti
nas ir ypatingai pagerbia bei
apdovanoja daugiavaikes mo
tinas. Motinos meile yra tapu
si gražiausios žmogiškosios
meilės simboliu.

maskavusi nuo caro žandarų.Toji skulptūra ne vien
vaizduoja savo vaikelį globo
jančią motiną, bet ją iškelia
kaip tautinės kultūros puo
selėjimo,
meilės,
įsipa
reigojimo ir tęstinumo simbolį.
Lietuviai ypatingai pasižymi
pagarba motinai, o ir Lietuvos
apibūdinimas kaip „Marijos
žeme" yra lietuviams charak
teringas, nes turime ir Šiluvos
stebuklingojo Marijos Apreiš
kimo vietos maldos namus, ir
Aušros Vartų stebuklingą Die
vo Motinos paveikslą, kurios
veide yra švedo kardo įkirstos
žaizdos randas.
Motinos diena tebūnie tikra
ir motinos, ir moters pagerbi
mo šventė, nes svarbu įsi
sąmoninti, kad motina yra
taip pat ir asmuo, ir žmogus,
todėl negalima moterį trak
tuoti tik kaip motiną, bet kaip
tikrą asmenybę su siekiais, ta
lentais ir sugebėjimais. Žmo
nijos istorija rodo, kad garsios
ir įvairiose mokslo bei meno
srityse pasižymėjusios moter
ys taip pat buvo motinos. Gar
sioji fizikė ir Nobelio laureatė
Marie (Skladowska)
Curie
užaugino dukterį, kuri pasekė
motinos pėdomis ir 1935 met
ais buvo apdovanota Nobelio
premija už tyrinėjimus radio
aktyvumo srityje. Ir lietuvės
rašytojos, mokslininkės, meni
ninkės bei profesionalės augi
na šeimas ir taip pat pajėgia
padaryti
įnašą
į
bendrą
kultūros bei mokslo ir meno
lobyną. Taigi gerbkime moti
nas ne vien už tą, kad jos
lopšines dainavo, bet ir už
ateinančioms
kartoms
su
teiktą
pavyzdį,
kaip
eiti
pažangos ir šviesos keliu,
nežlugdyti įgimtų talentų, ne
paisant kūdikio lyties, ir tuo
stengtis tobulinti j a u labai
netobulą pasaulį.

Nors trumpa oficialios Moti
nos dienos istorija, bet pagar
ba motinai ne tik gyvavo
žmonių širdyse ar liaudies
dainose, bet įkvėpė nuosta
biausius meno kūrinius, ku
riuose ypatingą vietą užėmė
mūsų visų Motina — Kristaus
Motina Mergelė Marija, meni
ninkų dažnai vadinama Mado
na. Bene pats garsiausias Die
vo Motinos paveikslas yra
Rafaelio ..Madona su Kūdikiu"
ir nuostabaus grožio yra Botticelli „Madona". Mūsų tautos
liūdnoje istorijoje, ypač spau
dos draudimo laiku, lietuvė
motina vaidino reikšmingą
vaidmenį, ką taip nuostabiai
realistiškai ir simboliškai pa
vaizdavo skulptorius Petras
Rimša savo skulptūroje ..Var
go mokykla", kurioje vaizduo
Tebūnie
Motinos
diena
jama prie varpstelio sėdinti
motina, savo sūnelį mokant; džiaugsmo, pagarbos ir meilės
skaitvti, :uo sumaniai užsi švente!

Motinos diena visuomet ap
siaučiama sentimentų aureo
le, ypač lietuvių tautoje, ne
paisant, kad jos dalis etnogra
finės Lietuvos ribose, Moti
nos dieną švenčia savaite
anksčiau, negu savo gyveni
mą sukūrusi svetur. Nerei
kėjo lietuviams paskirtos die
nos, kad būtų pagerbiama mo
t i n a — tautos sąmonėje jai
priklausė kiekviena diena.
Motina buvo vertinama, myli
m a ir laikoma dvasinių lobių
saugotoja, puoselėtoja, pagrin
dinė ašis, apie kurią sukosi
visos šeimos gerovė.
Tautosakos kūrėjai — tie
bevardžiai beletristai ir poe
t a i , sukrovę ir palikę mums
neįkainojamą kraitį, — apie
motiną dainavo tūkstančiuose
dainų, mirusios gedėjo rau
dose, jos meilę ir pasiauko
jimą išsakė gausiose pasa
kose, legendose, padavimuose.
Vėliau tomis pačiomis pėdo
mis pasekė ir rašyto žodžio
kūrėjai, motinai padėką bei
meilę išreiškę savo kūryboje.
Vargiai mūsų tautoje kada gy
veno rašytojas ar poetas, ne
rašęs apie savo motiną.
Jokie kiti žodžiai neiššaukia
tiek jausmų, tokių šiltų įvaiz
džių, kaip motina ir tėvynė.
Norėdami pabrėžti tėvynės
svarbą žmogaus gyvenimui, jo
tapatybei, pavadiname ją Mo
tina, o tai sąvokai jokių kitų
paaiškinimų nebereikia.
Gyvendami daugiatautėje ir
daugiarasėje visuomenėje, toli
nuo savo kilmės krašto, susi
d u r i a m e su papročiais ir
kultūrinėmis apraiškomis, ku
rios kartais labai skiriasi nuo
lietuviškųjų. Susiduriame ir
su skirtinga motinystės sam
p r a t a , iš dalies atsiradusia ir
dėl pasikeitusių
pažiūrų į
šeimos struktūros pastovumą,
ir dėl moralės dėsnių nepaisy
mo. Ne visos ir lietuvių šei
mos gali atsispirti laikų ma
dai. Suirus šeimai, nukenčia
motinystės sąvoka, ypač nu
kenčia vaikai, praradę tikrųjų
šeimos vertybių supratimą.
Dabartinio JAV prezidento
žmona, propaguodama šeimos
pastovumo svarbą vaikų gero
vei, savo neseniai išleistoje
knygoje teigia, kad vaiką turi
auginti ne vien šeima, bet ir
visuomenė. Tik tuomet jis iš
augs visapusiškai subrendu
siu žmogumi.
Nesunku tai buvo atlikti,
kai visuomenė glaudžiai ben
draudavo ir bendradarbiauda
vo savo kaime, nedideliame
miestelyje, bent savo apy
linkėje. Dabar yra tendencija
ne glaustis į bendruomenę, o
nuo jos atsiriboti, šalintis, ja

Bindokienė

mūsų
centras
nepasitikėti, tad ir vaikas, joje
augdamas, yra
nematomo
mis užtvaromis atskirtas nuo
kitų. Jeigu savo šeimos rate
lyje jis negauna šilumos, mei
lės, dvasinės stiprybes, to ieš
ko draugų tarpe, gatvėje, gau
jose.
Sakoma: kokia šeima, tokia
ir visuomenė, sudaranti tau
tą. Ne mokykla, net ir ne
Bažnyčia įdiegia vaikui pa
grindines socialines ir dva
sines vertybes, o kaip tik
šeima, kuri yra tikrasis mūsų
pasaulio centras, jo branduo
lys. Čia kaip tik neišven
giamai turime grįžti prie mo
tinos, kurios rankos laiko ry
šį, jungiantį tam tikrą būrelį
žmonių į vienetą, vadinamą
šeima. Daugelis sutiktų, kad:
kokia motina, tokie ir vaikai,
tokia šeima.
Mus skaudina ir kelia liū
desį žinios iš Lietuvos, kad
šiandien ne visoms lietuvėms
motinoms tinka poetų ar liau
dies dainių sukurti gražūs
epitetai, ne visos supranta ir
brangina motinystės svarbą,
kilnumą. Girdime apie pames
tus, skriaudžiamus, beglobius
vaikus, reikalingus materia
linės paramos, bet dar labiau
šeimos šilumos, meilės.
Nesunku rinkti pinigus, ne
sunku siųsti siuntinėlius, bet
motinos globos niekas negali
pakeisti, nebent pasisavintu
me Hillary Rodham Clinton
knygos pagrindinę mintį, kad
vaiką privalo globoti, auginti
ir auklėti visuomenė. Lietu
vių tauta negali prarasti nei
vieno savo nario, nepaisant,
k u r jis begyventų, o juo labiau
vaiko. Žinome, kad gimstamu
mas vis mažėja, tad kiekvie
nas kūdikis yra labai svarbus
tautos išlikimo laidas. Jis turi
būti saugojamas, prižiūrimas,
mokomas ir mylimas. Jeigu to
stokoja šeima, tai į pagalbą
turi ateiti visuomenė.
Ši taisyklė taikytina ir už
sienyje gyvenantiems lietu
viams. Esame pratę savo vai
k u s išjungti iš visuomeninio
gyvenimo — nesivedame į
renginius, neįtraukiame į lie
tuviškąją bendruomenę, ne
bent per lituanistinę mokyklą
a r jaunimo organizaciją. Jeigu
kalbame apie lietuviškumo iš
likimą svetimuose kraštuose,
privalome daugiau dėmesio
skirti savo šeimoms, savo vai
kams. Kiekvieno lietuviuko
auklėjimas, ypač tautinis, turi
rūpėti kiekvienam mūsų vi
suomenės nariui, nes mūsų
pasaulio tikrasis yra lietu
viška šeima su mylinčia, su
sipratusia lietuve motina.
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Jeigu tėvas pastatydavo pilną butelį, jis neiš
eidavo, kol butely dar būdavo nors lašelis, o tėvas
paskum juokdavosi, kad jam ne tos knygos rūpi. bet
butelis. Nors mama kartais ir pabardavo, kam jis vis
pilną stato, bet tėvas tik juokdavosi, kad rusą tik su
pilnu tegali nuglostyti. Gal ir tą sykį. jeigu tėvas būtu
buvęs namie, jie nė į sodą nebūtų ėję, bet tebuvom tik
mudvi su močiute. Motina vieną kitą rusišką žodį sugaudydavo, bet ji daržo gale buvo įgulusi į buroku
vagą ir nė galvos nepakėlė, kai žandarai sukalbėjo.
Paskum sakė: „Girdėjau ir mačiau, bet kam man lįsti
kur ne mano reikalas".
Kai namie tebuvom tik mudvi žiopliukės. tai ir jie
pasuko savo keliu. Išėjo į kiemą, atsikėlė vartelius į
sodą ir abu nuėjo. Aš pašokau sekti. Močiutė mėgino
sudrausti, kad nesekčiau, sakė, kad negražu, bet aš
vis tiek ėjau. Sakiau, kad noriu pažiūrėti, ko jie į sodą
eina, močiutė irgi nebedraudė, tik sakė. kad jiems la
bai į akis nelįsčiau. Aš ir liepta nebūčiau į akį lindu
si. Ir norėjau matyti kas atsitiks, kartu ir bijojau. Ką
gali žinoti, ką jie širšių užpulti darys. Tai sekiau iš
tolo. Jie ejo žvalgydamiesi į avilius.Visi aviliai buvo
geri, apie juos dūzgė bitės. Žvalgėsi kažin ką
šnekučiuodamiesi, kol sodo kampe užtiko vieną be

bičių. Ta apžiūrėjo, garsiai nusijuokė, nusikeikė. Taip
garsiai, kad gerai girdėjau net kitam sodo krašte. Vie
nas ištraukinėjo plautą laikančius kuoliukus, k i a s
šalia stovėjo, šypsojosi ir kažin ką šnekėjo, bet aš ouvau per toli ir niekaip negalėjau suprasti žodžių. Pa
sidrąsinusi ėmiau eiti artyn, o jis tuo tarpu ba:gė
ištraukinėti kaiščiukus. nukėlė plautą' ir pasilenkęs
žiūrėjo į vidų. paskum įkišo ranką ir ėmė traukt: oopierius iš uždaro galo avilio. Išsigandusi vėl sustojau.
Pagalvojau, kad per naktį širšės bus išdususios, o jie,
neradę knygų, gali imti mane mušti, kad pasakyčiau,
kur jos yra. Pradėjau trauktis atbula į vyšnynėlį. Tuo
tarpu tas, kur traukė iš avilio popierius labai susi
keikė ir sudavė sau per ranką ir ėmė mosuoti ranko
mis apie veidą. Kitas taip pat. Paskum abu mosuoda
mi rankomis apie galvas, pasileido bėgti į kiemą.
Antrasis d a r buvo pasilenkęs ir paėmęs žemėn nu
mestą maldaknygę, bet kiek pabėgęs numetė ir tą.
Turbūt pamatė, kad ji parašyta rusiškom raidėm,
įlindusi į vyšnynėlį mačiau kaip apie galvas suko
širšių spiečius. Matyt, buvo supykusios, kam ne tik jų
namus išdraskėm. bet dar ir į tamsų kalėjimą
uždarom. Vienam, bebėgančiam per sodą. obels šaka
užkliuvo už kepures ir nutraukė, bet jis ne tos nebesi
lenkė paimti. Abu nulėkė į kiemą sušoko į vežimėlį ir
vis apie galvas rankomis pamosuodami išlėkė. Ką jie
šūkaliojo nedaug tesupratau. Tesugaudžiau, kad tarp
daugybes keiksmų ir žodžių, kurių negalėjau suprasti,

Jis prapliupo toje vietoje, kai įsibėgėjusi ėmiau sakyti,
vis šaukė: „Tas svolačius mane atsimins".
kad širšės sutingo siūtis kapšius medžiuose, tai susi
Kai jie išlėkė, išlindau iš vyšnynėlio ir aš. Ir m a m a
metė į paliktą tuščią avilį. Rusai juk negalėję žinoti,
iš daržo atėjo. Močiutė visiškai nesusigaudė ko jie čia
kad čia ne bitės, o labai piktos širšės. Tėvukas irgi
buvo ir kodėl taip staiga, lyg pasvilinti, išlėkė. T a d a aš
šypsojosi. Vienu tarpu net viena akim man pamerkė
ėmiau ir pasenavau:
Jis vis taip darydavo, kai norėdavo duoti ženklą, kad
— Medaus buvo užsinorėję, — sakiau. — P e r sodą
tai, apie ką eina kalba, tikrą teisybę tik mudu du ir
eidami visus avilius apžiūrėjo. Visi bitėmis ūžė, tai bi
težinom. O čia jau žinojo ne tik jis. bet ir Kazys. Sevejojo arti lįsti. Tol dairėsi, kol anam kampe rado be
riukas jį prašė, kad sunkias kopėčias atvežęs atremtų
bičių. Mane. kad atsidarę ras pilną m e d a u s , bet
į beržą, ką, o paskum vėl nunešęs padėtų į vietą. Sevenežinojo, kad ten širšės įsimetusios. Kai tik avilį ati
riukas turėjo pasakyti ir kam. Kitaip nebūtų nešės.
darė, tos. kad eme pulti, kad eme pulti, kad ė m ė kapo
Tėvukas, vaikštinėdamas apie trobas matė ir Kazį, ir
ti, tai jie šaukdami į brikutį sukrito ir išlėkė. Vienas
mus besišvaistančius ir pakluonėmis, ir po sodą. Užtat
net kepurę vidurį sodo pametė.
ir sėdėjo, ir laukė, iš kurios puses aš atšlepsėsiu. Ir
— Pametė?'. — abi iš karto sušuko. — Kur?
Bložes piemuo nebuvo joms reikalingas. Juodu iš pat
Abi su močiute nuėjom ir atsinešėm kepurę. Aš bi
ryto laukė, kas atsitiks. Nuo Gudkalnio sodžiaus kelujojau imti, kad nebūtų kur užlindusi širšė, tai paėmė
tis buvo kaip a n t delno, ir juodu, nors vienas kitam ir
močiutė, dar padaužė į delną, bet širšių nebebuvo nė
neišduodami, ką žino. vis žvilgčiojo į kelučio pusę.
vienos. Nusinešėm į vidų. o mama paėmė ir pakabino
Matė ir atvažiuojančius ir netrukus atgal išlekiančius,
ant sienos. Sakė. gal tėtė kurią dieną nuneš.
tik iš taip toli negalėjo įžiūrėti, kad vienas išlekia be
Kai darbininkams nunešėm valgyti, o m a m a su
Marcele griebė kočioti visą Gudkalnį apgulusias pra kepures. Užtai, kai pasakiau. Kazys papliupo juoktis.
dalges, jie jau žinojo, kad pas mus buvo svečių. J i e m
— Tai bus visiems smagu, kai šeštadienį su ta ke
Bložes piemuo jau buvo pasakęs, ir man reikėjo, kol
pure į jaunimą nueisiu. Visi manys, kad karalius už
juodu valgė, viską iš nauja papasakoti. Ką d a b a r po
ką apdovanojo.
tiek metų beatsiminsiu. kaip jiems pasakojau, bet tik
Bet nebuvo kaip. Kitą dieną žandaras pats atjojo
riausiai viską gražinau net susiriesdama ir tų pačių
atsiimti.
širšių priveisiau dešimteriopai daugiau. Kazys klausė,
• Bus daugiau i
klausė ir prapliupo juoku. Tik vėliau s u p r a t a u kodėl.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gegužes mėn. 10 d.

MŪSŲ
SENIAUSIA IR GRAŽIAUSIA
KALBA
KUN. V. RIMŠELIS, MIC
Visur, k u r man tik teko gy lingvistas Isaac Taylor savo
venti, girdėjau pasigyrimus knygoje „The Original of the
apie savo tautos kalbos gra Aryans" (New York, 1890, p.
žumą. Prancūzai savo kalbą 15), įvertindamas lietuvių kal
taip aukštai kelia ir gerbia, bą, sako, kad, jeigu mes tu
kad. išgirdę kalbantį su didele rėtume veikalų, paradytų lie
svetima tarsena, net nenori su tuvių kalba iš seniausių laikų,
juo kalbėti. Dažnai pran kai buvo rašyta tuo pačiu
cūziškai bandančius kalbėti
metu Indijoje, tai mes pasaky
amerikiečius turistus resto
tume, kad arijų kalbos lopšys
ranuose ignoruoja ir prastai
buvo Lietuvos žemėje.
aptarnauja. Kartais vienas
Garsus prancūzų mokslinin
sau pamąstau ir stebiuosi, jog
kas
Elsee Rečius savo knygoje
Italijoje, Argentinoje ir Ispani
joje niekad nesu girdėjęs ką „Nouvelle Geographie Univerbesigiriant, kad jų kalba yra selle" aprašo lietuvių kalbos
gražiausia pasaulyje. Betgi is nepaprastą gražumą (Paris,
panų ir italų kalbos labai tin 1880, vol. 5, p. 431). Esą, lie
ka dainoms, operoms, nes dėl tuvių kalba turi nepaprastai
balsių gausumo ir ištarimo, daug mažybinių išsireiškimų
atrodo, kad jos t a m tik ir yra ir žodžių. Tų žodžių ji turi
sukurtos. Jos tinkamos ir daugiau kaip italų, ispanų ir
lengvos filosofiniams ir teolo rusų kalba. Jeigu tautos vertė
giniams terminams išreikšti, būtų pagrįsta kalbos gražu
taip. kaip ir lotynų kalba.
mu, tai Lietuva būtų pirmoji
č i a Amerikoje daug kartų tarp visų Europos tautų.
Devynioliktojo
šimtmečio
girdėjau lietuvius sakant, kad
anglų kalba esanti labai graži mokslininkai filologai buvo su
ir viskam tinka. Visi lenkai sipažinę su šumerų dokumen
savo kalbą garbinte garbina, tais iš ketvirtojo tūkstant
bet ji labai sunki dainai ir ope mečio. Tai šumerų kalbos, jų
roms, nes gausumas priebal kultūros, civilizacijos rašyti ir
sių, o balsių trūkumas, naiki nerašyti dokumentai. Šumerai
na garsų sklandumą ir gražų yra seniausia istorinė tauta
skambėjimą. Atsimenu, kuo Mezopotamijoje, kur yra gar
met mane vienas vyskupas sioji Euphrates upė. Šv. Rašte
lenkas labai išgyrė, kai su juo pasakyta, kad ji y r a ketvirtoji
kalbėjausi lenkiškai. Jis tada rojaus upė (Iš. 2, 14). Moksli
man pasakė, kad kiekvienas ninkai tuose dokumentuose
išlavintas kunigas turi mokėti atranda panašumų lietuvių
lenkų kalbą. Visko esu girdė kalbai.
jęs iš lenkų, bet tokio pasaky
Atrodo, kad Andrius Vište
mo apie savo kalbą iš vyskupo liauskas (1837-1916), žymus
nesitikėjau.
aušrininkas rašytojas, daug
Ilgesnėse kelionėse teko su apkeliavęs (Prancūzijoje, Ar
sitikti su nepažįstamais žmo gentinoje, Brazilijoje), buvo
nėmis, kurie vis teiraudavosi, susipažinęs su a n ų laikų gar
kokios esu tautybės ir kokia siųjų filologų raštais, tad ne
tavo kalba. Kai pasakydavau, be pagrindo skelbė, kad Ado
kad esu lietuvis, tai beveik be mas ir Ieva kalbėjo lietu
išimties paklausdavo, ar lietu viškai. Jis tuo norėjo pasakyti
vių kalba viena iš slavų kalbų. liaudžiai, kad mūsų kalba yra
Reikėjo aiškinti, kad mūsų ir seniausia, ir gražiausia už
kalba visiškai skirtinga, kad ji visas kalbas. Lietuvių kalba
yra viena seniausių kalbų, jam buvo šventa. Savo vaikus
kad visa struktūra gramati mokė poterių tik lietuvių kal
koje ir sintaksėje yra beveik ba, o jo žmona lenkė dėl to la
ta pati kaip graikų ir lotynų bai piktinosi ir priekaištavo,
kalbose ir panaši į sanskrito kad jis kalba pagonių kalba.
kalbą. Tada vis išgirsdavau
Immanuelis Kantas (1724 atsakymą, jog visos tautos 1804), gimęs Karaliaučiuje,
savinasi sanskrito kalbą ir vienas pačių didžiųjų naujųjų
sako, kad jų kalba esanti pati amžių filosofų, lietuvių kalbą
seniausia.
labai vertino. Atrodo, kad jis
Kokia kalba yra seniausia, su lietuvių kalba buvo gan ge
gražiausia ir kultūringiausia, rai susipažinęs. Jis parašė
reikia klausti ne tų žmonių, prakalbą 1800 m. Mielkes
kuriuos sutinkame kur nors išleistam Vokiečių-lietuvių ir
pakeliui ar gatvėje, bet žymių lietuvių-vokiečių žodynui. Ta
mokslininkų lingvistų. Moksli da Lietuva buvo carinės Rusi
ninkai pripažįsta, kad lietuvių jos pavergta, daugelis ling
kalba yra arijų kultūros ir ci vistų buvo įsitikinę, kad lietu
vilizacijos palikimas. Arijų vių kalba pasmerkta išnykti,
vardu senovėje vadinosi iranė todėl jai skyrė tiek dėmesio.
nai ir indai. Tai indoeuro Jie buvo labai susirūpinę dėl
piečių šaka. kuri gyveno Irano lietuvių kalbos. Jie manė, kad
rytuose. Žymiausieji filologai lietuvių kalba prie caro pries
sutaria, kad lietuvių kalbą paudos visai išnyks. Todėl
vartojo arijai dar prieš sansk pradėjo uoliai gilintis į lietu
rito atsiradimą. Sanskrito kal vių kalbos kilmę, pradėjo stu
ba kalbėjo indoeuropiečiai, ku dijuoti jos gramatinę sant
rie atėjo iš šiaurės vaka.-ų į varką. Jiems atrodė, kad su
Indiją. Lietuvių dabar visame lietuvių kalba greitai bus taip
pasaulyje yra seniausia gyvoji kaip atsitiko su senąja graikų
kalba. Ji yra artima sanskrito ir lotynų kalbomis, kad ji
kalbai ir buvo gyva, su savo neišliks gyva. Todėl atsirado
gramatine struktūra j a u prieš ir lietuvių vokiečių kalbos
du tūkstančius metų dar prieš žodynai. Bet mūsų kalba išli
Kristų. Filologai pripažįsta, ko gyva mūsų tautos kaimie
kad lietuvių kalbos gramatinė čių dėka, į kuriuos bajorai
ir sintaksine struktūra yra žiūrėjo su panieka, nes mūsų
Tobulesne už sanksnto, graikų
liaudis nemokėjo lenkų kal
ir lotynų kalbų struktūrą.
bos. Lenkai lietuvių kalbą va
Benjamin VV Dwight savo dino pagonių kalba.
knygoje „Modern Philology*
Kantas prakalboje į žodyną
tvirtina, kad lietuvių kalba rašo, kad lietuvių kalba turi
turi labai didelę vertę kalboty- būti valstybės apsaugoje, nes
rininkui. Ji esanti seniausia ji turi raktą, kuris atskleidžia
tarpe visų pasaulio kalbų ir ne tik filologijos paslaptis, bet
savo formomis
artimiausia taip pat įveda ir į senovės tau
sanskritui („Modern Philolo- tų teisyną. Pagal palyginamą
gv'\ N'ew York, 1860, vol. 1, p. ją kalbotyrą, lietuvių kalba
113).
yra tinkanti pažinti senovinę
?.vmusis anglų mokslininkas arijų civilizaciją ir kultūrą.

ŠEIMOSE

VIS DAR JAUNAS

KOLUMBO VYČIAI PAGERBĖ
LIETUVIŲ ŠEIMĄ
Viena didžiųjų labdaros bei
globos organizacijų Amerikoje
yra Kolumbo vyčiai. Š.m.
gegužės 3 d. teko dalyvauti
vieno, VVisconsin universiteto
Madisone, skyriaus metinia
me nusipelniusių asmenų pa
gerbimo bei pareigų naujiems
valdybos nariams perdavimo
pokylyje. Tarp pagerbimo nu
sipelniusių asmenų būna pa
renkama ir viena, aktyviai
visuomeninėje ar religinėje
parapijos veikloje pasireiškusi
šeima. Šių metų pagerbimui
buvo parinkta Rūtos ir Ed
mondo Saliklių šeima.
Nuo atvykimo į Wisconsino
universitetą 1987 metais. Rūta su Edmondu visą laiką aktyviai dalyvavo prie universiteto esančioje Šv. Povilo para
pijos visokeriopoje veikloje.
Labiausiai reiškėsi Edmon
das: grodamas gitara palydai
bažnytinių giesmių, o taip pat
ir pats giedodamas. J parapi
jos veiklą buvo įsijungusi ir
Rūta. Savo meniniais suge
bėjimais ji talkindavo bei tvar
kydavo bažnyčios puošimą,
ypač daug stengdavosi prieš
šventes. Prie bažnyčios puo
šimo darbų guviai prisijung
davo ir jų dukrelės Sigita ir
Ina. Ilgesnį laiką Edmondas
vadovavo bažnytiniam giedoji
mui ir netoli nuo Madisono
esančioje kaimo bažnytėlėje,
kadangi ten jie nebeturėjo kas
tai atliktų. Kaimelio ūkinin
kai buvo labai laimingi, tu
rėdami tokį giesmininką.
Šią vasarą jaunieji Salikliai,
po ilgesnio laiko Madisone,
išvyksta į Easton, PA; Edmon
das nuo rudens pradės dėstyti
Lafayette kolegijoje.
Pristatydamas vakaro daly
viams Saliklių šeimą, Šv. Po
vilo parapijos kapelionas kun.
Steven Kortendick apibūdino
Rūtos ir Edmondo šeimos vi
sišką įsijungimą į parapijos
veiklą, norą tarnauti kitiems
ir apgailestavo jų išvykimą iš
Madison. Savo trumpame pa
dėkos žodyje Edmondas pa
brėžė, kad čia gyvendami jie
darė tai, ką jiems įdiegė tėvai,
lietuviška-katahkiška organi
zacija, perdavusi pagrindinius
gyvenimo principus, ir jauni
mo stovyklos, kuriose jie su
tvirtino bei praplėtė savo pa
saulėžvalgą. Saliklių šeimos
pagerbime dalyvavo Edmondo
mama Marytė Saliklienė bei
Rūtos tėveliai Giedrė ir Juo
zas Končiai.

tuvių grupelė maža, bet jie
veiklūs: įsteigė tautinių šokių
vienetą „Žaibas", kuris dalyva
vo
šokių šventėse; rengia
tautinių švenčių minėjimus,
puoselėja lietuviškus šven
tinius papročius. Vietos lietu
viai, o tarpe jų ir Edmondas
su Rūta, Atgimimo pradžioje
susikūrusioje Madisono ir Vil
niaus miestų draugystės —
„Sister Cities" organizacijoje
daug prisidėjo prie abiejų grupių sklandaus bendradarbiavimo.
Išsikeliant šeimai į Pennsylvaniją, Rūtai dar lieka vienas
neužbaigtas projektas Madi
sone ir, tikriausiai, jai dar nesykį ten teks sugrįžti. Jau senokai Rūta pasiūlė univer
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aparatus, d a n t ų aisymo kė
des ir kita, buvo labai naudin
giTrumpai prisim. r.kime kelėtą sukaktuvinink Diografinių
bruožų. P r a n a s gi: e 1927 m.
Kretingoje. Ten la įkė gimnaziją, kurią baigt Luebecke
1948 metais. Paba ujo universitete studijavo ei-, nomiką ir
teisę. Universite' ui užsida
rius, perėjo į teises fakultetą
Hamburgo
univa :?itete, o
1956 m. Bonoje baigė tarptau
tinės teisės moksli-. Atvykęs į
JAV, 1957 m. tol au gilinosi
komercinės teisės ir ekonomi
kos moksluose; 19o0 m. gavo
Pranas Jurkus.
Šio dešimtmečio pradžioje Bachelor of Laws diplomą iš
siteto meno muziejui surengti
atgimimo atgarsiai sklido iš La Salle universiteto. Baigęs
lietuviškų medžio skulptūrų,
studijas.
P
r
a
n
a
s
pradėjo
ban
Lietuvos po visą pasaulį, o iš
kurios pastoviai yra laikomos
kininko
karjerą.
Dirbo
Conti
tėvynės ateinančios žinios ne
Pasaulio lietuvių centre Lebuvo linksmos ir jaudino už nental. Chemical, o 1979 m.
monte esančiame Meno mu
perėjo
į
vieną
didžiausių
Či
sienyje gyvenančius lietuvius.
ziejuje, parodą. Madisono mu
kagos
bankų
Citiaank
Inter
Dėl besivystančių pokyčių Lie
ziejaus vadovai jos pasiūlymą
tuvoje, suaktyvėjo ir išeivijos national vadovauąančion popriėmė ir jau yra pradėti pa
zicijon,
kaip
tarptautinio
sky
politinė, visuomeninė bei kariruošiamieji darbai. Šį pava
tatyvinė veikla, ieškant kelių riaus viceprezidentas Vidurio
sarį muziejaus siunčiama,
Amerikos
regionui,
kur
tvarkė
ir priemonių prisidėti prie val
Rūta vyks dviem savaitėm į
stybingumo įtvirtinimo Lietu finansinius reika, JS SU fir
Lietuvą, kur rinks parodos
mom
Amerikoje
ir
užsienyje.
voje, o t a i p pat ir ekonominio
katalogui reikalingą
me
T
a
r
n
a
u
d
a
m
a
s
bar.Kuose,
Pra
krašto a t s t a t y m o . J šią veiklą
džiagą. Paroda bus kitų metų
nas
priklausė
įvairiom
profe
energingai kibo ne vien nuo
vasaros pradžioje Wisconsin
organizacijom,
kurį
seniau veikusios lietuvių orga sinėm
universiteto Elvehjem meno
laiką
buvo
Presider.t
of
Lithunizacijos, bet ir į atsiradusių
muziejuje, Madison, WI.
anian
Executives
Club.
Visuo
darbų barą jungėsi, bendrų in
meniniame
lietuviu
gyvenime
Reikėtų taip pat paminėti,
teresų vedami, ir pavieniai as
jis taip pat aktyviai dalyvauja
jog prieš kiek laiko jaunieji
menys.
Lietuvių respublikonų lygoje,
Salikliai iš Madisono buvo
Viename tokių sambūrių, o ypač. kaip minėta, daug pasi
grįžę į Čikagą ir trumpai gy
pasivadinto Lietuvių verslo darbavo DAFL organizacijoje.
veno Lemonte, kur jie tikėjosi
puoselėjimo draugija, entuzi
pastoviau apsigyventi prie di
Pranas yra sukūręs šeimą
astų t a r p e sutikau ir Praną
desnio lietuvių telkinio. Ta
J u r k ų , finansų srities žinovą, su latvių tautyaes žmona
čiau, pagyvenę Lemonte porą
aukštas
pareigas
užimantį Ilga. kuri gan gerai supranta
metų, aplinkybėms pasikeitus,
banko tarnautoją. Nors daug ir kalba lietuviškai ir mielai
jie vėl grįžo į Madisoną. Gy
buvo planuota bei diskutuota bendrauja su lietuviais, o Pra
vendami Lemonte, Edmondas
šiuose suėjimuose, tačiau kon nas dalyvauja la.vių susibū
ir Rūta buvo aktyviai įsijungę
krečios veiklos sambūrio rė rimuose ir taip pat kalba lat
į lietuvišką veiklą bei Palai
viškai. Ilga ir Pranas Jurkai
muose išvystyti nepavyko.
minto Jurgio Matulaičio ti
Tuo pačiu metu, atsirado išaugino dukteris Inarą ir
kinčiųjų bendruomenę. Ed
kita grupė žmonių, kurioje ini Dainą, kuriom jie stengėsi
mondas perėmė ateitininkų
ciatyvos ėmėsi dantų gydyto įdiegti abiejų tautų kalbą, pa
sendraugių vadovavimą ir
jai — dr. Leonidas Ragas ir pročius ir kultū-ą.
buvo išplėtęs platesnę veiklą
Šių metų balandžio 19 d.
keletas jo kolegų. Šios grupės
su jaunesniais, mokslus baigu
tikslas buvo konkrečia talka Prano šeima Bohemian Cryssiais akademikais. Jis palaikė
prisidėti prie sunkioje būklėje tal restorane. VY'estmont, IL
artimus ryšius su kapelionu
esančio d a n t ų sveikatos lygio Prano septyniasdešimtmečiui
kun. Algirdu Palioku, SJ, ir
suruošė
šeimos
Lietuvoje pakėlimo. Į šią gru pažymėti
talkino, pravesdamas giedo
pę įėjo ne vien dantistai, bet šventę, kurioje dalyvavo arti
jimą per ankstyvąsias Mišias,
buvo į t r a u k t a ir kitų profesijų mieji ir draugai, tiek iš latvių,
o sykį į mėnesį ir mokinių
asmenų. Jsijungė ir P r a n a s tiek ir lietuviu pusės. Po va
Mišiose. Įsijungęs į religinę
J u r k u s : jo finansinė patirtis, karienės sveikinusieji sukak
veiklą Edmondas artimai ben
energija ir entuziazmas šios tuvininką prisiminė vieną kitą
dradarbiavo su Ateitininkų fe
grupės planų vykdymui buvo ir linksmesne nuotrupą bei
deracijos vadu Juozu Polilabai pageidautinas. P r a n a s nuotykį apie jo asmenį ir dar
kaičiu ir sesele Margarita.
tapo naujai įsikūrusios DAFL bus, pasakė jam daug šiltų
Gyvendami Madisone, sykį
organizacijos
Dental Assis- linkėjimų. Kalbėjo šeimos na
per mėnesį Salikliai sugrįž
tance Foundation to Lithuania riai, artimieji, keletas latvių, o
Gyvendami Madison. Rūta davo į Lemontą: čia visi daly
— D a n t ų sveikatos talka Lie taip pat ir lietuviai; dr. Romas
vaudavo moksleivių Mišiose, o
tuvai) iždininku ir finansinių Povilaitis, dr Leonidas Ragas. su Edmondu palaikė artimus po jų, Sigita ir Ina nekantrau
reikalų tvarkytoju. Darbo bei Anatolijus Milūnas ir Juozas ryšius ir su vietos lietuviais, davo susitikti drauges jau
Končius. Po sveikinimų lietu kurių dauguma yra čia studi nučių ateitininkų susirinkime
progų iniciatyvai pasireikšti viai padainavo Pranui „Ilgiau juojantys akademikai ar uni
Ateitininkų namuose.
čia jis nestokojo: piniginiai va sių metų''; nepasidavė nei lat versiteto dėstytojai. Nors liejai ir jų tvarkymas, finansinių viai, užtraukę ..Daudz baltu
Paliekantiems Čikagą ir
reikalų tvarkymas su Illinois dienieniu ".
>iam Pranui palinkėti, kad Vidurio vakarus, jauniesiems
valstijos mokesčių inspekcija,
liktų tokiu ir ateityje, dar ilgai Salikliams linkime daug dar
Jaukiai prabėgo keletas va
buvo g a u t a s nepelno siekian
nedingtu
iš visuomeninės bingų ir kūrybingų metų nau
čios labdaros
organizacijos landų, besišnekučiuojant lie veiklos ir draugų ratelio. O joje aplinkoje. Ryžtingai sie
s t a t u s a s , ir begalės kitų rū tuvių ir latvių tarpe — visus šeimoje toliau tegyvuoja, te kite užsibrėžtų tikslų ateičiai,
jungė plati Prano visuomeninė
pesčių krito ant Prano pečių.
žydi latvių ir lietuvių drau nenutoldami nuo pagrindinių
Vienas didžiausių DAFL or veikla ir šeimos narių nuo gystė — „Lai dzivo latviešu — gyvenimo principų.
ganizacijos darbų buvo per širdumas. Baigiant norisi vi lietuviešu draudziba"!
krp.
siuntimas didelio kiekio odon- sada jaunatviškai nusiteikuJ. Končius
tologinės įrangos bei instru
mentų, kurie. Loyolos uni
versitetui uždarius odontologi
jos fakultetą, šios mokyklos
alumno Leonido Rago ir jo ko
legų buvo išrūpinti atsiku
riančiai Lietuvai. Universiteto
vadovybė buvo įtikinta labda
ros Lietuvai reikšme, tad ir
paskyrė didelę dalį įrangos su
sąlyga, kad patys išmon
tuosime ir pasirūpinsime per
vežimu. Reikia pažymėti, kad
Prano s u m a n u m a s ir suge
bėjimas labai daug palengvino
atlikti šiuos darbus. Mat. kaip
ir daugeliui naujakurių, taip
ir P r a n u i , atvykus į Ameriką,
teko griebtis įvairių amatų, o
bedirbdamas įsisavino jis ir
mechaninių įgūdžių, kurie, Lietuvių seimą atferbiama Kolumbo vyčiu pobūvyje I* k
airės Sijrita ir Edmondas Salikliai. Šv Povilo
išmontuojant įrangą: rentgeno bažnyčios kapeli :;as kuri St.-v.Ti K'irtcn-Jirk. Ina ir
vave programai

*

jos mamyte Rota Sal.kbene bei kiti Kolumbo vyeia.. vado-

BUS ĮAMŽINTAS JONOZEMAIČIO VYTAUTO
ATMINIMAS
Vyriausybė patvirtino pro
gramą, pagal kurią bus įam
žintas Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio vadovo, partizanų ge
nerolo Jono Žemaičio-Vytauto
atminimas.
Joje numatyta siūlyti Sei
mui 1699-uosius pavadinti
Laisvės kovos atminimo me
tais. 1999-ųjų kovo 15 dieną
sukanka 90 metų, kai gimė
pasipriešinimo kovų vadas Jo
nas Žemaitis. Tų pačių metų
vasario 16 dieną sukanka 50
metų, kai buvo pasirašyta Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio
tarybos deklaracija.
Jono Žemaičio atminimo
įamžinimo komisijos progra
moje taip pat numatyta aikš
tėje prieš Krašto apsaugos
ministeriją pastatyti šio pasi
priešinimo sąjūdžio veikėjo
paminklą, o Vytauto Didžiojo
karo muziejaus Kaune sode
lyje — partizanų generolo
biustą. Vilniaus, Kauno, Pa
langos, Raseinių ir kitų su
žymiojo rezistento gyvenimu
susijusių miestų gatves bei
mokyklas siūloma pavadinti
Jono Žemaičio-Vytauto vardu.
Numatyta įsteigti kasmetę
Jono Žemaičio-Vytauto stipen
diją Lietuvos karo akademijos
kariūnams, o reguliariosios
kariuomenės karininkams —
kasmetę garbes premiją.
Partizanų gretose būdamas
nuo 1945 metų, Jonas Že
maitis-Vytautas
1949-aisiais
sušaukė visos Lietuvos parti
zanų vadų suvažiavimą, ku
riame buvo įkurtas Lietuvos
laisvės kovų sąjūdis.
Jonas Žemaitis-Vytautas su
imtas 1953-iaisiais, po metų
jis buvo nuteistas ir sušau
dytas.
(Elta)
PASKELBTI GERIAUSI
VAIKIŠKOS KNYGOS
AUTORIAI
Balandžio 5 d. Vilniuje, Na
cionalinėje M. Mažvydo bi
bliotekoje, vyko Tarptautinė
vaikų knygos šventė. Joje
buvo premijuoti geriausios
praėjusiais metais išleistos
vaikų knygos autoriai.
Krepšinininko Š. Marčiu
lionio įsteigta premija — 300
JAV dolerių — šiemet įteikta
net dviem vaikų rašytojams —
Vytautei Žilinskaitei už humo
ristinę apysaką „Tiputapė" bei
Vytautui Račickui už knygą
„Šlepetė".
Šiemet geriausia vaikų kny
ga buvo renkama iš 30 lietu
vių autorių. Komisijoje daly
vavo Tarptautinės vaikų kny
gos tarybos nariai, vaikų lite
ratūros kritikai, bibliotekinin
kai.
Renkant geriausios metų
vaikų knygos autorių, orientuotasi į IV-VI klasės mokslei
vius, kurių itin gausiai susi
rinko tądien į M. Mažvydo bib
liotekos konferencijų salę.
Šventės dalyviai, be tradici
nio geriausios vaikų knygos
autorių karūnavimo (jiems
atiteko ir Biržų akcinės pieno
bendrovės
„Karališki
pus
ryčiai"), stebėjo Šiaulių dra
mos teatro improvizaciją pa
gal J. Erlicko kūrinį „Keistas
senelis arba Jono Grigo ir Ka
liausės nuotykiai". (LR)
ELEKTRINĖS DYGS
KAIP GRYBAI
Kauno apskrities adminis
tracija ketina pastatyti 7 hi
droelektrines
ant
Obelies,
Nevėžio ir Šušvės upių. Nori
ma atgaivinti ir daug metų ne
veikiančią Kruosto hidroelek
trinę, esančią Kėdainių ra
jone. Šios — elektrinės ap
rūpins elektros energijas ap
linkinius kaimus bei gyven
vietes. (VL)

VAIKUČIAI IEŠKO
VILTIES SPINDULĖLIŲ
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas šiuo metu remia
621 našlaitį. Tai vis gerų lie
tuvių Amerikoje dėka! Turime
tiek daug gerų tautiečių, ku
rie, suprasdami sunkų vai
kučių gyvenimą
Lietuvoje,
jiems padeda, tačiau dar yra
daug vaikų, kuriems reikia
pagalbos. Komitetas gavo nau
jų anketų su prašymais: 90
vaikų, kuriems gyvenimas la
bai sunkus, jie dažnai neturi
ko valgyti, kuo apsivilkti ir
apsiauti.
Jie taip pat neturi nei tėčio,
nei mamos, kurie pasirūnintų
pagrindiniais gyvenimo reik
menimis. Vaikai gyvena pas
visai svetimus ar gimines. Jų
gyvenimas sunkus. Komitetas
prašo tik 150 dol. metams vie
n a m vaikui, kad galėtume pa

lengvinti sunkų našlaičio gy
venimą. Švenčiant Motinos
dieną, juk vertėtų savo laimin
gu gyvenimu Amerikoje pasi
dalinti su tais, kurie nieko ne
turi. Šiame krašte Katalikų
Bažnyčia Motinos dienos pro
ga turi rinkliavą neturtingoms
šeimoms padėti, tad. prisi
dėdami prie našlaičių lietu
viukų globos, atliksime ir savo
krikščionišką artimo meiles
darbą.
Jei norite sumažinti lietuvio
našlaičio vargą, kreipkitės į
„Lietuvos našlaičių globos"
komitetą. Adresas: 2711 West
71st Str.. Chicago. IL 60629.
Tel. 773-476-2655.
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Pradžiai kviečiame susi
pažinti su keliais našlaičiais,
kurie laukia pagalbos.
MAMULE,
Tu sakei, kad laiminga
buvai,
kol vaikų rankutės tilpo tavo saujoj,
kol apie tave, lyg apie ašį,
sukosi jų maži
pasauliai...
Istorija kartojasi...
Dabar
tavo vaikai
galioja,
kad laimingi
buvo tada,
kai ėjai, jais
vedina
ir buvai jų gyvenimo
saulė...
IJilŠKA

Lina, devynerių metų. Abu
tėvai mirę. Gyvena pas močiu
tę su kitais dviem broliais ir
dviem sesutėmis.

Žilvinas — trylikmetis. Mo
tina mirusi, tėvas kalėjime.
Žilviną augina močiutė.

J i TWUSIAI

MAMAI

Tavo vaikai
paseno.
Tavo vaikai žili, —
Visas viltis į. -aradę,
tačiau šitoj
tamsioj
gyvenimo
nakty
Tavo gera ranko į
ateitį juos
veda:
į ten, kur skausmo
nebebus,
nei ašarų, nei melo,
kur būsime
tokie,
kokie turėjom
būti;
ir kur, ratu
apjuosę
amžinybės
stalą,
minėsim
pilką
kasdienybės
pjūtį,...
Emilija

Viktorija — aštuonerių
metų. Abu tėvai žuvo auto
mobilio nelaimėje. Mergyte
gyvena svetimoje šeimoje. La
bai mėgsta muziką.

Skaistė yra 17 metų. Gyve
na svetimoje šeimoje. Tėvas ir
motina — alkoholikai, mer
gaite nesirūpina. Skaistė net
nežino, kur jie gyvena. Ji
mėgsta skaityti ir megzti. La
bai nori mokytis.
• Prie Vilniaus Lietuvių ko
miteto ir Vilniaus Lietuviams
remti komiteto 1925 m. balan
džio 26 įkurta Vilniui vaduoti
sąjunga, kurios pirmasis pirm.
buvo prof. Mykolas Biržiška.
Leido žurnalą „Mūsų Vilnius".
Sąjunga uždaryta 1938 m. lap
kričio 20 d. Kauno apskrities
viršininko įsakymu.

Inga yra devynerių metų.
Tėvas miręs, gyvena su m a m a
Skuodo rajone. Turi dar du
brolius. J ų gyvenimas labai
sunkus, nes mama negauna
darbo ir jokios paramos.

-

J.

nėmis verbomis ir margučiais.
Etnografinio ansamblio nariai
Ramunė Dainorienė, Raimon
das Matulionis ir Vaida Meižiene papasakojo apie savo
dėvimus tautinius rūbus, ku
rie reprezentavo skirtingas
Lietuvos vietoves.
Paskutinėje programos da
lyje išėjo į sceną, iš vietinio
jaunimo sudaryta, tautinių
šokių grupė „Juosta", kuri
atkėlė žiūrovus j a u į dabartį,
su judriais, gyvais ir energin
gais šokio žingsniais ir spal
vingais tautiniais rūbais.
Programos oficialią dalį už
baigė ambasadorius dr. A. Ei
dintas. Jis padėkojo Smithso
nian instituto programų koor
dinatorėms už suteiktą dė
ambasadai ir Lietuvai,
VI ^ Q
1mesį
Kvietė visus aplankyti Lie
tuvą, padėkojo jaunimui už
puikiai atliktą programą ir
pakvietė paragauti tradicinių
šalies valgių patiekalus. Per lietuviškų valgių.
šią programą nariai, kurie
Išpuoštame valgomajame
mėgsta keliauti, tuo pačiu turi
svečiams buvo duodama šilta
progos iš arčiau susipažinti su
vakarienė — tai buvo lyg puo
norimu aplankyti kraštu.
ta, kurią elegantiškai paruošė
J šį vakarą susirinko, j a u iš iš Baltimores Lietuvių klubo
anksto užsiregistravę, Smith atvykę ne tik tautodailininkai,
sonian draugijos nariai, ku bet ir kulinarai: Elena Okiene,
riuos prie ambasados durų Jonas Kardokas ir vyriausia
pasveikino pati Smithsonian šios puotos šeimininkė .Aldona
instituto programų koordina Budienė. Jiems pagelbėjo Va
tore Mary J. MacLaughlin. cys Laukaitis.
Kiekvienam
svečiui
buvo
Dar ilgai svečiai ne tik
įteikta išspausdinta progra
valgė,
bet ir apžiūrėjo tauto
ma, pavadinta „Vakaras tradi
dailės parodą, klausė įvairius
ciniam Lietuvos kaime".
klausimus jaunimui, kuris,
Susirinkus svečiams ir už pasipuošęs tautiniais rūbais,
pildžius antrąjį ambasados rū ne tik gražiai atrodė, bet su
mų aukštą, programą pradėjo maniai atsakinėjo į pateiktus
ir svečius pasveikino Donna klausimus ir glaudžiai ben
Weinraub, Smithsonian insti dravo su Smithsonian draugi
tuto „Ambasadų programų" jos nariais. Valio jaunimui!
ciklo koordinatore. D. WeinElvyra Vodopalienė
raub taip pat padėkojo Lietu

Valantinienė

VAŠINGTONO JAUNIMAS
DŽIUGINA SMITHSONIAN
NARIUS
Šį pavasarį, vasario 13 d., 7
vai. vak.. Smithsonian draugi
jos nariai susirinko i Lietuvos
ambasadą praleisti vakarą,
stebint Vašingtono ir apylin
kių lietuvių jaunimą lietu
viškoje dainoje, šokyje, pasi
grožėti lietuvių tautodaile ir
pasivaišinti lietuviškais val
giais.
Pagrindinė šio kultūrinio va
karo organizatorė buvo Karry
Stromberg. Lietuvos ambasa
dos darbuotoja,
ambasado
riais dr. Alfonso Eidinto pa
dėjėja švietimo ir kultūros rei
kalams kartu, glaudžiai ben
dradarbiaujant su Smithso
nian instituto programų koor
dinatore Mary J. MacLaugh-

gimu. Smithsonian institutas
kiekvienais metais paruošia
ciklą įvairių prosrramų, kurios
būtų įdomios, raudingos ir
teikiančios informaciją Smith
sonian draugija priklausan
tiems nariams Tad ir šių
metų pradžioje Smithsonian
institutas paraoSč viena tokių
programų, pa v a intų „Spirit
of t h e New Europęf. } šią pro
gramą įtraukė šešias val
stybes: Rumun, ą, Lenkiją.
Ukrainą. Lietuva. Armėniją ir
Vengriją. Šios programos tiks
las buvo supažirdinti Smith
sonian draugija: priklausan
čius narius su -ių valstybių

Iii

vos ambasadoriui dr. A. Eidin
tui už leidimą atvykti į šiuos
gražius Lietuvos ambasados
rūmus
ir paprašė
Kerry
Stromberg vadovauti vakaro
programai.
Džiugu buvo matyti, kad čia
gimusi bei augusi lietuvių
kilmės jauna Kerry Stromberg
su meile ir įsijautimu trumpai
papasakojo atvykusiems sve
čiams Lietuvos ambasados
rūmų istoriją, apie Lietuvą ir
šio vakaro programą.
Vakare
programai
labai
sklandžiai ir efektingai vado
vavo jaunimas. Iš Baltimores
ir Vašingtono apylinkių įsi
kūręs
jaunimo etnografinis
ansamblis, kurio nariai yra
neseniai atvykę iš Lietuvos, o
vadove yra Egida Matulio
niene su daina „Jūs mano
kūmužėliai". nukėlė klausyto
jus į gilios senovės Lietuvos
kaimą. Tarp etnografinių dai
nų ir šokių buvo įpinti ir
kalbėtojai; Denis Meižys pa
pasakojo apie Kalėdų tradici
jas. Nerija Orentienė kalbėjo
apie tradicines austas juostas.
Ada Vodopaiaitė papasakojo
apie Velykų papročius savo
kalbą paįvairindama velvki-

tos dainininkes atliko Moti
nos dienai pritaikytą pro
gramą, užbaigdamos populia
riąja „Stovi namelis ant vištos
kojelės". Paremdami kilnią
„Saulutes" misiją, Lietuvos
vaikams žiūrovai suaukojo per
400 dolerių, daugelis susirin
kusių įsigijo Neringos {dai
navimus kasetėse, video filmą
apie ją ir L Lapkauskaitės
vadovaujamą vaikų chorą „O
lia lia". O Vytas Maciūnas į
koncertą atvežė ne tik savo,
bet ir gausų Philadelphijos lie
tuvių atžalyną.
Rytojaus dieną L. Lapkaus
kaitės ir N. Nekrašiutes due
tas
koncertavo
Baltimore,
MD, lietuviams. Gegužės 10
d. jos pasirodys Detroit. MI,
gegužes 18 d. — Chicago. IL ir
aukų rinkimą užbaigs birželio
1 d. koncertu Los Angeles. CA.
Spaudos skyrius
I S T O R I J O S APIE
DOLERI

Doleris yra pagrindine va
liuta JAV. Kanadoje. Naujo
joje Zelandijoje, Australijoje,
Etiopijoje, Liberijoje ir keliose
buvusiose Didžiosios Britani
jos kolonijose. JAV doleris at
sirado 1792 m. ir buvo pa
grįstas Ispaniškais pinigais,
kurie cirkuliavo kolonijose iki
Amerikos revoliucijos. Pirmie
ji JAV doleriai buvo nukaldin
ti iš sidabro ir aukso. Auk
sines 10. 5 ir 2.50 dolerio ver
tės monetos buvo apyvartoje
nuo 1795 iki 1933 metų. Nuo
19 amžiaus vidurio taip pat
buvo 1; 3; 5; 10: ir 20 dol. auk
sinės monetos. Popieriniai do
leriai pirmą kartą atsirado
Amerikoje 1775 metų pra
LABDAROS LIETUVOS
džioje. Pastebėtina tai. kad iki
VAIKAMS K O N C E R T A S
1969 metų apyvartoje buvo ir
WASHINGTON, DC
labai stambūs piniginiai vie
netai: S500. S1.000 ir $10,000.
Lietuvos vaikų globos bū
Tik 1967 metais, pertvarkant
relio „Saulutė" ir jos vadoves
piniginius ženklus, didžiausia
Indrės Tijūnėlienės bei dauge
kupiūra tapo 100 dol.
lio rėmėjų rūpesčiu ir toliau
renkamos aukos padėti skur
Kanada įteisino dolerį 1878,
džiai gyvenantiems našlai Australija — 1966. Naujoji
čiams ir invalidams vaikams Zelandija — 1967 metais.
bei daugiavaikėms šeimoms
Po Antrojo pasaulinio karo
Lietuvoje.
JAV doleris tapo pagrindine
„Saulutei" rūpinantis, po rezervine valiuta tarptauti
JAV lietuvių telkinius su kon niams atsiskaitymams. Dau
certais pasirodo marijampo- gelio prekybinių šalių centri
lietės. gerai žinomos Lietuvoje niai bankai prieme JAV dolerį
damininkės — mažoji Neringa kaip rezervinę valiutą, nes
Nekrašiūte ir jos vadovė Lai anksčiau buvo atsiskaitoma
ma Lapkauskaitė. Jos jau kon auKSu. Tai sąlygojo šio pinigo
certavo St. Petersburg ir Day- pripažinimas visame pasau
tona Beach. Floridoje, o Mo lyje del jo pastovumo, nes 35
tinos dienos išvakarėse, ge JAV doleriai buvo mielai kei
gužes 3 d., dainavo Lietuvos čiami į viena aukso unciją.
ambasadoje YVashington. DC. Kai apie 1970 metus sušlu
Koncertą ambasadoje organi bavo JAV ekonominis pasto
ir
nepralenkiamos
zavo Birute Eidintienė, daini vumas
ninkes globojo Neringa Zama- valstybes simbolis, amerikie
ni. o kuklius užkandžius pa tiški doleriai jau nebebuvo tos
ruošė VVashirgton. DC. Lietu pačios vertės kaip anksčiau,
vių moterų klubas. Garso apa finansinė rinka pasipildė ir
ratūros nuomą apmokėjo am kitų valstybių valiuta.
basada.
Valdas S i n k e v i č i u s
Šiltai gausių žiūrovų sutik

kultūra.
t r a d ; jomis.
pa
pročiais, į p i n a n t storiji». geo
grafijos ir n e t ' a d i n n i ų tos

Dovilė — 12 metų amžiaus.
Abu tėvai mirę. Su dviem bro
liais ir sesute gyvena pas
močiutę. Niekas jų neremia, iš
niekur pagalbos negauna. Ar
galite jiems padėti?
Birutė Jasaitienė

* Daugiausia
Lietuvos
b a ž n y č i o j e altorių — 10 —
yra Šv. Jonų bažnyčioje Vil
niuje.
• 1873 m. birželio 22 d. gimė
Teofilis Matulionis, Kaišiadorių
vyskupijos vyskupas, tremtinys.
Mirė 1962 m. tremtyje, Še
duvoje.
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T i u ' m : , -oki.; . eeetaa ...įuosta" po pasirodymo vasario 13 d. Lietuvos ambasadoje. VVashington. DC Vakarai
ruoštas Smithsonian draugijos nariams, norint juos supažindinti su lietuvių kultūros apraiškomis
Nuotr Elvyros Vodopalienė*
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Vytis Travel
4 0 - 2 4 2 3 5 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800-77-VYTIS
http://www.travelfile.com/get/vtours.htnil

Internet

1 997 SKRYDŽIAI į VILNIŲ IR ATGAL
iki gegužes 31d.

!š New York (JFK) $631

birželio 1 d. - rugsėjo 30 d.

$750

iš Detroit

$663

$778

Iš Chicago

$663

$778

Iš Los Angeles
Ir San Francisco

$813

$916

Iš Tampa. Oriando $740

$800 *

*S80C birželio 10-23 d.; S 8 6 0 birželio 24-rugp. 31 a.
Plius mokesčiai. Papigir.ti skrydžiai iš visų JAV miestų.
Vietų skaičius ribotas.

ATLANTA

CLASSIFIED GUIDE

lMPORT-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: 773-434-212!
Nemokamai: 800-775-SEND

REAL ESTATE

^ 1

REAL ESTATE

REALMART II, Inc.
6 6 0 2 S. Pulaski Rd.
Chicago,!L 6 0 6 2 9

B U D R A I Č I U I
Bu*. 773-585-6100
Ftt. 773-585-3997

Piger 773-306-0307

e i

JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND Z; 6-481-0011
ROCHESTER 716-223-2617, PITTSBURGH 4:2-381-8859
FLORIDA 813-367-5663. LITHUANIA 3";>-2-736336

Accent Homef indeni

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Ulinoit 60453

REALTOR*
Bus. ( 7 0 8 ) 4 2 3 - 9 1 1 1
V o i c e M a i l (708) 2 3 3 - 3 3 7 4

M rajonas: Šimkus Vytautas, Michiana, IN, Vilutiene Birute,
1143 Scuthvievv Dr.. Scheren/iHe. IN.
III rajonas: B^nder Kašubaite Rima. 1307 Spnng Beacn. IL
60013. Malakauskiene Vilija. 149 N. MilvvauKee Av. #321. Lake
ViHa. IL 60G46. Narušienė Regina 213 W. Lake Shore Dr. . Cary
IL 60013, Pliūnene- Ardyte Reda. 1927 West Blvd.. Racme. W!
53403. Sužiedėlis Rimas. 7207 VViscaya Dr.. Spnng Grove. IL
60081
IV rajonas: Sakaiaite Auš-ele. 1218 S. 1691h St.. Omaha.
NE 68130. Antanėlis S. Algimantas. 6504 S 43 St.. Omaha, NE
68107, Christopherson N. Danguole. 1 Evergreen LN. McCook
Lake. SD 57049

MISCELLANEOUS

Norite, kad sėkmingi veiklos rezultatai taptų
puikios karjeros pradžia? Vakarų kapitalo kompanija,
didžiausia Lietuvos plastmasės gamintoja, ieško energingo,
turinčio gerus organizacinius, vadovavimo ir ..marketing"
įgūdžius žmogaus pažangiai komercinei ir „marketing"
struktūrai suformuoti, o vėliau užimti vadovaujančią vietą
įmonės valdymo struktūroje.
Reikalavimai:

m

Geras (ne techninis) plastmasės pramonės išmanymas.
Patirtis Įgyvendinant ..marketing" projektas.
Verslininko, arba su verslu susijęs, išsilavinimas.
Geras anglų ir lietuvių kalbų mokėjimas
Lenkų, rusų ar vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas.
Reziume anglų kalba siųsti fakso numeriu:

1-301-330-9757

• Didžiausi pasaulyje lai
vai — Keltai yra „Klaipėda",
„Vilnius", „Kaunas" bei du Vo
kietijos laivai „Mukran" ir
„Greifsvald", aptarnaujantys
geležinkelio perkėlą KlaipėdaMukranas (Vokietija).
• Mažiausia Lietuvos teri
torija — 52,882 kv. km — buvo
nuo 1939 m. kovo 23 d. iki 1939
m. Spalio 10 d., kai Lenkija
rytuose buvo okupavusi Vil
niaus kraštą, o Vokietija
vakaruose — Klaipėdos kraštą.

T e n ir a t g a l
Vilnius
Riga

$715 I
$780 j

Tallinn

$755
$715

Minsk

T e l . 312-237-4747

Belmont/Laramie
5150 W . B e l m o n t

Tel. 312-685-2020

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

N o r t h Side
3000 N . M i l v v a u k e e

Tel. 312-489-4999
Far N o r t h

4801 VV. Peterson
Tel. 773-725-9500

Parduodamas bt. Floridoje,
Baltic Apts., St. Pete Beach.
2 mieg. kamb. su baldais.
$55,000 Teirautis:
813-367-7633 arba
905-227-4493
LEMONT, IL: NEW CONDOS
FOR SALE FROM $122,900.00.
VVALKING DISTANCE T O LITHUANIAN C E N T E R , VVALGREENS.
JEVVEL LOCATED O N 127th
STREET. 1 BLOCK E A S T O F
STATE STREET. OPEN HOUSE
S U N D A Y S 12-4 OR BY APPT.

MOLD MAKING
Leading manufacturer of precision injection molds is seeking
the follovving qualified, experienced indrviduals:
** E.D.M. OPERATOR
"E.D.M.TRAINEE
" MANUAL & NC LATHE OPERATOR
"MACHMIST
- LEAD MOLD MAKER
Our tooi'ooms are bnght. clean. smoke-free, well ventilated and A'C
wtth modern. up to date equipment. We offer competitive wages.
exellem Denefit pkg.. (10 pd. holidays, vacation, profit shanng, 401K plan.
sec 125 "ied. & dep. care exp plan, healtb ins.. eta.) and overtime.
COMMAND OF THE ENGLISH LANGUAGE A MUŠT. Please contact:
NORTHVVESTERN TOOL & DIE
3445 W. Howard St.
Skokie, Tel. 847-677-9280
or
375 Renner Drive
Elgin, Tel. 847-697-2030
E.O.E. PRINCIPALS ONLY

KMIEC1K REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Ardtor A v c

DANUTE MAYER
773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės j Danute, Mayer. M professionaliai, sąžiningai
ir \ a s meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

MISCELLANEOUS

$490

Riga

$500

Tallinn
Minsk

$500
$490

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago. U 50610
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

ISJ
TtS

Savaitgali uždaryta

Staliaus darbai rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelei, „sidings",
„sofhts", „decks", „gutters",
plokšti ir „shingle" stogai;
cementas, dažymas.
Tunu darbo draudime.
. S. Benetis tel. 630-241-1912- ,
J K S CONSTRUCTION
. . S h i n g l e " s t o g a i ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
a l u m i m a u s ir kt. T u r i u d a r b o
d r a u d i m ą R. J a n k a u s k a s ,
tel. 6 3 0 - 9 6 9 - 2 6 5 8

ELEKTROS
[VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AMBER CONSTRUCTION 00.
Dengiami stogai, kalamas ..siding",
atliekami cemento, ..ptumbing* bei
kiti namų remonto darbai.
„Ucsnssd, insursd, bondsd"
Skambinti Sigitui:
Tsl.: 773-767-1929
AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK Z A P O U S
3208V 2 W n t 9Sth Street

Tel. (706) 424-8654
(312)581-9654

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-433 I

M I G L I N A S TV
N a n n y , h o u s e k e e p e r Ih/e-in.

love children, clean well a n d speak

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

English. References needed.
Call my office, t e i . 6 3 0 - 4 6 6 - 7 8 2 8

ReikaHngoe motecye įstaigų ir
namų valymui. Reikia gyventi
vakariniame priemiestyje.
Kambarys bus parūpintas.
Alga iki $3801 eav.
Kreiptis: 630-303-4478

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
E m p l o y m e n t Agency

Parduodu miegamojo
kamb. baldus,
labai pigiai.
Tel. 630-243-0526
DĖMESIO NORINTIEMS PIRKTI NAMĄ
AR „CONDCr ST. PETERSBURG, FL
AR GRETIMOSE VIETOVĖSE!
'/•sars nekerojemo turto rekatas jums patarnaus

MEČYS ŠILKAITIS,
MARIE POVVELL 4 ASSOC.. INC..
BETTER HOMES & GARDĖN8,
6505 GJf BMJ.. St. Pete Beacti. FL 33706
Tel 813-399-0265 (namų) 813-360-3626 fax

Darbštus vyriškis (nerūko, negeria)
dažo iš vidaus ir lauko.
Valo rūsius, tvarko kiemus.
Gali gyventi kartu ir prižiūrėti ligonį.
Puikios rekomendacijos

Tel.

312-736-7900

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773)581-4111

B&Dj
Statome n a m u s , atliekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius,
statome balkonus, priestatus,
patk), garažus, tvoras. Taisome
ir d e n g i a m e stogus. Turime
draudimą. Skambinti:
tai. 7 0 8 - 4 5 3 - 1 2 5 0

Tel. 773-918-0315

HOUSE FOR SALE

BALDU KRAUTUVĖ

KEPYKLA IR DELIKATESAI

CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Maisto siuntiniai: $39.-, S45.-, $98.TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir Įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

STASYS

moviMG
Moteris, kun būna savaitgaliais
namuose, ieško nebrangaus buto
arba atskiro kambario Brighton
parko apyl. Gali būti rūsyje.
Kreiptis nuo 10 v. r. 773-376-6074

Moteris, gerai kalbanti
vokiškai, lenkiškai, rusiškai
ir lietuviškai ieško darbo.

Į vieną pusę
Vilnius

, 1 mieg butas 67 & KedzJe
apyi. $355 į men. + „securtty".
Tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 8 1 .

Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv.. minimumas S25.00.
Siuntiniai i Lietuvą LAIVU arba ORU.
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas.

5637 W. Belmont

T e l . 847-581-9800

ore>tas >r sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

Best job a n d salary is yours if you

TRANSPAK

PAVASARIO
KAINOS

8512 Golf Rd
Niles, IL 60714

GOVT FORECLOSED homea
from oenmes on SI. Dehnąuent Tax,
Repo's, REO's. Your Area. Toli Free
1-800-218-9000 Ext. H-2415
for current lisrings.

TEL. 630-257-3305

5058 S. Archer, Chicago, IL 6 0 6 3 2 • Tel.: 773-838-8888

Belmont, Central

SEIZED CARS from $175.
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMVV's,
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your
Area. Toli Free 1-800-218-9000 Ext.
A-2415 for current lisrings.

Vyriausias valdymo pareigūnas
(plastmasės pramonė)

AMTA

NfcW O F F I C t

•
•
•
•

Eacfi Otftce >s InOepenoendly Qwnod and OperaleO

ALKANU V * I M
PARAI** I

i rajonas: Budriene E. Jūrate, 8015 S. Karlov Av..
Chicagc. L 50652, Daulienė Salomėja. 4437 S, Talman Av.,
Chicago. IL 60632. Jasaitiene Birute. 7220 S. Troy Av., Chicago,
IL 60629. Laukaitis Kazimieras, 17 W. 050-91 st. St., Hinsdale, IL
60521. Polikaitis Juozas. 1209, Country LN. Lemont, IL 60439,
Ragas Leonidas. 163 W. Schick Rd.. Bioomingdale. IL 60108.
Slėnys Liudas. 12421 Archer Av.. Lemont, 60439, Vindašiene A.
Birutė. 11129 Northvvest Rd., Palos Hills, IL 60465.

RIMAS L STANKUS

Pager (312)707-6120
N a m ų (708) 4 2 3 - 0 4 4 3

JAV LB Taryba yra svarbiausias JAV LB organas.
Rinkimai į JAV LB XV-tają Tarybą įvyks š.m. gegužės 17-18 d.
kiekvienoje JAV LB Vidurio Vakarų apygardos ribose esančioje LB
apylinkėje. Balsuoti kviečiamas kiekvienas pilnametis lietuvislietuve. Baisavimams pravesr JAV LB ViGuno Vakarų apygarda
yra padašnta į keturis rajonus.

RE;
RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708)425-7161

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
pnemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite

Švenčių metuDžiugiu a r liūdnu laiku,
P r a š o m e nepamiršti
Lietuvos vaikų.

JAV LB XV TARYBOS VIDURIO VAKARU
APYGARDOS KANDIDATAI

^ ^

BALYS BUDRAITIS

A S T A T. M I K U N A S

Gaiima padėti našlaičiams, invalidams vaikams
.r daugiavaikėms šeimoms:
1
. atsiunčiant auką:
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant
S2C.GC per mėnesi,
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntini, arba
c, '(jar^p* ssv*** s Lintin*
Lalam ačiū." .Saulutė", 4 1 9 VVeidner Rd; Buffalo Grove, IL 6 0 0 8 9
Tel. (847) 5 3 7 - 7 9 4 9 , T A X ID #36-3003339

GREIT
PARDUODA

fijfc,

MISCELLANEOUS

Tel. 773-523-8436

Ieško darbininko baldų apdailos
bei kt. įvairiems baldų krautuvės
darbams. Reikia šiek tiek mokėti
angliškai ir turėti darbo leidimą.
Darbas 40+ vai. į sav. Kreiptis:
A n e * 708-509-1515

By owner. Homer Tvvp. near
Lemont. 1 acre, 3 bdrms, 3 baths,
2 fireplaces; 2 decks, fam. rm.,
game rm., hardwood f I. $234,900
Tel. 708-301-3259

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

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

JAV LA Kraite VaMybos
S o d a * * * IMkalų Tarpte
2711 WMt 71st StrMt. Chicago, INMois 60629
(312) 476-2666 • Fax (312) 436-6909

KREDITO KORTELĖS IR STUDENTŲ
SKOLOS
Amerikoje labai populiarus
kredito kortelių naudojimas.
Daugumas žmonių viską per
ka ir už viską užmoka kredito
kortelėmis. Gerai, kad pirkė
jai žino savo finansinį pajė
gumą ir, naudodami kredito
korteles, perka tik tiek, kiek
jie gali užmokėti mėnesio gale.
O jei ne, skolos auga, procen
tai už paskolą didėja ir daugu
mas neatsakingų pirkėjų po
kiek laiko bankrutuoja, arba,
geriausiu būdu, daug praran
da.
Naujausia skolininkų klasė
Amerikoje yra studentai, nes
jie yra nuolat bombarduojami
lengvų kreditų pasiūlomis.
Įsigiję kredito kortelę, dažnai
neatsilaiko prieš pirkimo gun
dymus, perka negalvodami ir
atsilieka su mėnesiniais mo
kėjimais. Daug studentų taip
jau yra prasiskolinę iki kelioli
kos tūkstančių dolerių. Dau
gumas jų baigs universitetą ar
kolegiją, prislėgti blogo kredi
to duomenų naštos, jau nes
kaičiuojant tų paskolų, kurias
jie ėmė, k a d galėtų studijuoti,
už j a s taip pat reikės atsily
ginti. Kai kreditų kortelių
bendrovės dejuoja, kad pi
liečiui X y r a lengva paskelbti
bankrotą ir nemokėti kredito
skolos, t u o pačiu metu tos
bendrovės puldinėja kolegijų
studentus, nes juos mato savo
didžiausią rinką ir pelną. Spe
cialistai, kurie tiria įvairių gru
pių pirkėjų-skolininkų polin
kius, sako, kad studentai yra
dabar pagrindinis šaltinis pa
vienėms
kredito
kortelių
pasiūloms. Jie sako, kad šiuo

metu studentai pirmauja prieš
senjorus (vyr. piliečius), imi
grantus ir žmones, atsigau
nančius po skolų bankroto.
1996 metais beveik 65% visų
kolegijos studentų turėjo kre
dito korteles, sako Nellie Mae
organizacija, kuri duoda pas
kolas studentams. 20% stu
dentų turėjo keturias ar dau
giau kredito kortelių. Kredito
kortelių skolų vidurkis dar
universiteto nebaigusių stu
dentų buvo 2,226 doleriai, o jų
kredito ribos vidurkis buvo
6,122 doleriai. Universitetą
baigusieji ir laipsniui besi
ruošiantieji turėjo dar dau
giau skolų: j ų skolų vidurkis
— 5,800 dolerių, o kredito riba
— 14,000 dolerių. Bet tai dar
ne viskas. Laipsniui besiruo
šiančio studento (jau baigusio
universitetą) vidutinė skola
kredito kortelėms buvo 3,154
dolerių, o j ų skola už mokslą
— 14,000 dolerių. Studen
tams, kurie d a r neturi jokio
kredito ir darbovietės, kredito
kortelių
bendrovės
leidžia
pirkti, bet jie moka viduti
niškai 17% už skolą. Yra labai
mažai mokyklų, kuriose jau
nuoliai būtų mokomi, kaip
tvarkyti asmeniškus finansus.
Ekspertai sako, kad studentai
labai nori įsigyti kredito korte
lę su jos perkamąja galia, ir
jie daug mažiau dėmesio krei
pia į skolos procentų kainas,
negu kitos žmonių grupės. Tai
labai palengvina ir praturtina
kredito kortelių
bendrovių
darbą. Nellie Mae (organizaci
ja, kuri duoda paskolas stu
dentams) atstovai sako: „Yra

Startec
SKELBIA:
SUTAUPYSITE
SKAMBINDAMI
l TOLIMUS
KRAŠTUS!

sunku studentams universi
tetuose be kokios nors kredito
kortelės, bet, kaip paskolų da
vėjai studentams, mes jiems
patariame skolintis išmin
tingai ir labai apriboti kredito
kortelių naudojimą. Jauni var
totojai dažnai peržengia ribas.
Daugelis jų mokėdami tik mė
nesinį minimumą, net nežino,
kad jie didina savo skolą. Bet,
jei vaikai nepajėgia užsimo
kėti, kas moka už juos? Gal
būt j ų tėvai, kurie gal net tiks
liai nežino, kiek jų vaikai yra
prasiskolinę universitete". Kai
kurios kredito kortelių ben
drovės pradžioje siūlo studen
tams kredito ribą nuo 500 dol.
iki 100 dol. ir sąskaitas nu
siunčia tėvams. Specialistai
sako, kad šitaip yra saugiau,
nes tėvai mato sąskaitas ir
žino, kiek vaikai išleidžia.
Viena
priežasčių,
kodėl
bankai taip nori turėti studen
tus savo klientais yra tai, kad
studentai rodo didžiulį lojalu
mą savo pirmajai kredito kor
telei. Specialistai sako, kad
šiandien standartinės kredito
kortelės
amžiaus
vidurkis
(žmonės tiek ją laiko), yra 5
metai, bet studentai jas nau
doja daugiau metų. Prie to dar
prisideda, kad studentams da
bar u ž t r u n k a ilgiau baigti stu
dijas — maždaug 6 metai
(anksčiau būdavo 5 metai), o
kredito kortelių bendrovės dar
vilioja įvairiomis dovanomis:
marškinėliais, kelionių kupo
nais ir pan.
Jaunuoliai yra viliojami vi
sur, pradedant tualetų patal
pomis ir baigiant universitetų
kioskais. Prieš 10 metų galėjo
būti 10 kortelių siūlytojų,
peršančių kredito korteles stu
dentams. Šiandieną yra gal
25-35 bankai, kurie siūlo kre
dito korteles. Kai kurios kredi
to bendrovės bando išlaikyti
studentus, naudojančius j ų
korteles ilgiau nei 5 ar 7 me-

tus, tol, kol jie baigs universi
tetą, kai t u r ė s didesnes paja
mas ir labiau rūpinsis pro
centų didumu. Mažai yra kre
dito bendrovių, kurios aiškina,
kaip pasirinkti kredito korte
lę, kaip gauti ir kaip skaityti
kredito pranešimą ir ką la
biausiai tikrins paskolų davė
jas, kredito raporte. Tokį semi
narą raštu galima rasti IN
TERNETe:
http://www.ucms.-com.
Yra daug rimtų perspėjimų
studentams nedaryti skolų,
bet skaitome šimtus liūdnų
skolų istorijų tarp studentų,
kurių skolos didesnės kaip
6,000 dol. Yra daug studentų
išsiimančių antrą kredito kor
telę, kad galėtų užsimokėti už
pavasario atostogas, nes jau
yra išnaudoję pirmosios kor

telės leidžiamą skolintis su
mą; yra ir tokių, kurie vos
pajėgia užsimokėti mėnesi
nius mokėjimus. Kredito kor
telių davėjams tai patinka, bet
jauni žmonės turėtų būti mo
komi gimnazijoje ar universi
tete, kaip elgtis su kredito
kortelėmis. Neapgalvotai iš
leisdami ir prasiskolindami
sugadina savo kredito patiki
mumą ir apsunkina ateities
gyvenimą.
Todėl kiekvienas — j a u n a s
ar senas — studentas turėtų
gerai žinoti, ką reiškia pirki
mas su kredito kortele ir
kad ateityje reikės visą skolą
su procentais grąžinti.
Naudotasi medžiaga iš „Chicago Tribūne", 1997.04.23.
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

A.tA.
EUGENIJA
MARCINKEVIČIŪTĖ
VAINIENĖ
Gyveno Malvern, PA
Mirt 1997 m. gegužės 9 d., sulaukusi 80 metų.
Kilusi iš Betygalos, netoli Raseinių.
Nuliūdę liko: sūnūs — Petras, marti Loreta, anūkai: An
tanas, Petras ir Aldona, ir Jonas; brolis Henrikas Marcinke
vičius su šeima Vilniuje.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 12 d. Iš laidojimo
namų velionė bus atlydėta į Apreiškimo parapijos bažnyčią,
Brooklyn, N.Y., kurioje bus aukojamos 12 vai. gedulingos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Cypress
Hills kapinėse, Brooklyn, šalia mirusio vyro a.a. Antano ir
sūnaus a.a. Antano.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos
komitetui (LB organizacija remianti Lietuvos našlaičius. Čekį
rašyti: Lithuanian Orphan Care, 2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629).
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs, brolis su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Marytė Shalins, Woodhaven, N.Y. Tel.
718-296-2244.
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BRANGIOS ATMINTIES

JEFFREY STEVEN MANKUS
G i m ė M o t i n o s Dieną 1957 m., m i r ė 1977 m.
g e g u ž ė s 6 d.
Mūsų brangaus Sūnaus ir Brolio ir jo mielos šypsenos
niekada nepamiršime.
T ė v a i M a r g i ir E d v a r d a s , sesuo J u d y ir brolis
Gary.

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

GAIDAS -

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIA L S AND SHIPMENT TO LITHUANIA

4330 So. California

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1-773-523-0440

A.tA.
STASĖ LUKAVIČIŪTĖ
FABIJONIENĖ
1909 - 1997
Mūsų brangios Mamytes ir Senelės pelenai yra atvežti į
Čikagą. Laidojimo eiga:
Mišios įvyks pirmadienį, gegužės 19 d., 10 vai. ryto Pa
laiminto Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Po Mišių lai
dojama Tautinėse lietuvių kapinėse, šalia savo vyro a.a. Juo
zo Fabijono.
Prašome gėlių nesiųsti, bet aukokite Lietuvos Našlaičių
Globos komitetui, 2711 W. 71 st St., Chicago, IL 60629.
Nuliūdę: duktė Vanda Šliūpienė su šeima, sūnus Ro
mas su šeima, šeši anūkai ir keturi proanūkai.

LABANAKTIS, BIRUTE
BIRUTĖ KUZMINSKAITĖ
JANUŠKIENĖ,
Petro Januškos našlė, motina Arūno, Rūtos ir Birutes.
mirė 1997 m. gegužės mėn. 8 d. VVindsor, Canada, po trumpos
ligos nuo deguonio trūkumo smegenyse. Ji buvo tas pats
žmogus viduje ar išorėje. Ar tai trijų vaikų išmokslinimas
(sūnus ir dukterys ekonomistės, o Birutė dar vaistininke ir
bibliotekininkė), ar tai savo muzikinėje veikloje dainuojant
solo ar choruose, ji visuomet ėjo su visais per vargus ir
džiaugsmus. Ji buvo veikli močiutė savo anūkų gyvenime ir
jie t?po tartum jos pačios vaikai. Jos namai buvo atviri vi
siems geros valios žmonėms.
Žiemas Birutė praleisdavo Floridoje. Praeito mėnesio
gale grįžo Windsoran gydytis. Mirtis ją užklupo ligoninėje,
kur per visą naktį prie jos budėjo ir ją prižiūrėjo jauniausia
duktė Birutė.
Geriausias jos apibūdinimas yra, jog ji buvo žmonėms
geravalė sesuo. Ji praturtino kitų žmonių gyvenimus savo vi
dine šviesa. Tai nelyg nuostabus Birutės atsikartojimas
amžių bėgyje.
Lankymas penktadienį, gegužės 9 d., 2 - 9 vai vakaro.
Janisse Bros. laidotuvių namuose, 1139 Ouallette Ave., Windsor, Ontario. Rožinis 7 vai. Šeštadienį, gegužės 10 d., 9 vai.
ryto šv. Mišios Šv. Gabrieliaus šventovėje Vvindsor, Ont. Tą
pačią dieną laidojama šalia vyro Petro Šv. Jono kapinėse Mississauga. Religines apeigas atlieka kunigas Alfonsas Babonas.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6341 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
C H I C A G O A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
"Chicagoland's

Finest Funeral Service'

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

Saulius Šimoliūnas
David Gaidas. Jr.
& family

d a a M

DAIMID

1-708-974-4410

DIDELE ŠVENTE PAS CICERO
LIETUVIUS
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APYUNKESE
Susitikimas su Lietuvos
Š v i e t i m o ir m o k s l o m i n i 
s t r u Zigmu
Zinkevičium
rengiamas birželio 8 d., 12
vai.. Pasaulio lietuvių centre.
Lemonte. Išgirsime naujau
sias žinias apie švietimą, mo
kyklas Lietuvoje ir lietuvių
kalbos svarbą mūsų gyve
nime. Susitikimą su svečiu
rengia PLC renginių komite
tas.
J A V LB XV t a r y b o s r i n k i 
m a i Cicero apylinkėje vyks du
sekmadienius: gegužės 18 ir
25 d., nuo 9 vai. r. iki 2 vai.
p.p.. kaip praneša Cicero LB
apylinkes balsavimų komisijos
pirm. Mindaugas
Baukus.
Gegužes 18 d. bus galima bal
suoti parapijos salėje pavasa
rinio pabendravimo ir ren
giamų pietų metu: gegužės 25
d. — mažojoje Šv. Antano pa
rapijos salėje (įėjimas iš 15th
Str.X Visi raginami balsuoti.

Gegužes 3-ji Cicero lietuvių
telkiniui liks ilgai atmintina,
nes tą dieną Šv. Antano para
pijos bažnyčioje vyko arki
vysk. Pauliaus C. Marcinkaus
50 metų kunigystės sukaktį
pamininėios šv. Mišios ir šio,
aukščiausiai Vatikane karje
ros laiptais pažengusio lietu
vio, kartu buvusio visos Ame
rikos krašto atstovo Vatikane,
pagerbimas.
Šv. Mišias svečias, kuris
Ciceroje gimė, augo, lankė lie
tuvių parapijos mokyklą, koncelebravo kartu su būriu kitų
dvasininkų. Čia buvo Čikagos
arkivyskupijos vysk. Alfred
Abromowicz. užsienio lietuvių
sielovadai paskirtasis vysk.
Paulius Baltakis, OFM." ir
daug gerų arkivysk. Marcin
kaus draugų. J ų tarpe pažy
mėtini: kun. Jonas Kuzinskas.
prel. Damazas Mozeris, kun.
Vito Mikolaitis. kun. Pranas
Kelpša, kun. Antanas Zaka
rauskas, kun. Andrius Karob
lis (atvykęs iš \Visconsin).
kun. Jonas Crosby ir kiti.

DOSNUS AUKOTOJAI

Aldona
ir
Mindaugas
Klygiai, Oak Brook, IL, yra
dosnūs aukotojai, dažnai savo
aukomis paremiantys lietuvy
bės išlaikymo ir šalpos dar
bus. Šį kartą jie paaukojo
6,000 dol. įvairioms lietuvių
organizacijoms ir įvairiems
tikslams. Dalis tų pinigų gau
ta iš jų darboviečių ,,Matching
Giri" programos. Savo didelę
auką A. ir M. Klygiai pas
kirstė taip:
1,000 dol. — našlaičiams
per ..Lietuvos našlaičių glo
bos" fondą;
1,000 dol. — ..Lietuvos
Vaikų vilties" komitetui, vai
kams su negalia gydyti;
1.000 dol.— Draugo fondui;
1.000 dol. — Lietuvos parti
zanų globos fondui:
1.000 dol. — seneliams per
„Lietuvos našlaičių globos"
komitetą:
Šv. Antano parap. bažnyčia
500 dol. — „Saulutei". Re jau seniai matė tiek daug lie
dai Šimkutei, lietuvaitei, pra tuvių kilmes žmonių, kurių
randančiai regėjimą:
dauguma jau buvo trečios ar
500 dol. — JAV LB Sociali ketvirtos kartos, kartu čia
nių reikalų tarybos darbams.
užaugę su arkivysk. Marcin
Esame dėkingi dosniems au- kumi, lankę kartu lietuviškąją
k o t o j a m s u ž J ų supratimą bei
mokyklą ar kitaip su juo bend
paramą taip svarbiems artimo ravę. Tuos žmones mes retai
meilės darbams.
matome lietuvių tarpe, tačiau
B i r u t ė J a s a i t i e n ė dalis jų dar tebekalba lietu
Iš V i l n i a u s p r a n e š a m a viškai arba bent jaučia meilę
kad pablogėjus Vilniaus radijo savo prosenelių kraštui Lietu
užsieniui girdimumui, nuo ge vai.
Mišių metu gražiai giedojo
gužės 9 d. Šiaurės Amerikai
per Vokietijoje esantį siųstuvą parapijos vargonininkes Mary
bus
transliuojamos
laidos H. Mandeikaites-Kutz sudary
dviem dažniais: 9875 kHz ii tas choras, kurio nariai taip
9855 kHz. Vilniaus radijas pat daugiausia buvo jau tre
laukia klausytojų pranešimų čios ar ketvirtos kartos lietu
ir pageidavimų bet kuriuo pa viai. Solo giesmėmis pasi
ros metu. Vilniaus radijo už reiškė Čikagos lietuvių tarpe
sieniui redakcijos faksas yra: gerai pažįstama sol. Dalia Ei370 2 233526, balso paštas: dukaite-Fanelli.
370 90 71297, eletroninis
Sukaktuvininkas
arkivys.
paštas: ravil@rtv.lrtv.ot.lt.
Marcinkus pamaldų metu pa

veikino buvęs Šv\ M. Marijos
Gimimo p a r a p . klebonas, da
bartinis Holly Family Villa
prieglaudos kapelionas, taip
pat baigęs tą pačia — Mundelain kunigų seminariją (tuo
metu arkivysk.
Marcinkus
buvo prefektu) — kun. J. Ku
zinskas. Sveikino ir iš Brooklyn. XY. atvykęs vysk. P. Bal
takis bei d a b a r t r . i s Šv. An
tano parap. klebonas kun.
James Kastigar.
Po pamaldų vi.- pakviesti į
Šv. Antano buv. n kyklos salę
ir čia vyko sus ikimas su
žymiuoju s u k a k t u ninku. Gal
400 žmonių, ilgai nusidrieku
sioje eilėje, laukė progos pas
pausti arkivysk. Marcinkui
ranką, ištarti jan' bent kelis
sveikinimo ir padėkas saki
nius. Cicero miesto prezi
dentė, lietuvių kilmes Betty
Loren-Maltese buvo atsiuntu
si savo valdybos narius Joe
Virruso ir Bob Al-jandro, ku
rie svečiui įteikė gražią do
vaną su atitinkamu užrašu.
Salėje buvo apie 15 kazimieriečių vienuolių, kurioms vie
naip ar kitaip tek< su arkivys
kupu b e n d r a u t i ankstesniais
laikais.

V y r e s n i ų j ų l i e t u v i ų cen
t r e , „Seklyčioje", gegužės 14
d., 2 vai. p.p., bus paminėta
Motinos diena. Programoje da
Viena jų. buvusi Šv. Antano
lyvaus vyresniųjų centro lan
parap. mokyklos vedėja bei
kytojų meninės pajėgos. Bus
mokytoja ' d a r ir dabar tebebendri pietūs, kaip „Seklymokytojaujanti Brighton Par
čioje*' įprasta. Visi kviečiami ir
ko lietuvių p a r a p . mokykloje),
laukiami. Atvykite!
seselė Salvatore
pareiškė.
Pasaulio lietuvių centro
kad jai tekdavo dažnai sukak
r e n g i n i ų k o m i t e t a s ruošia
tuvininką sutikti, kuomet šis
pietus gegužės 18 d., sekma
atvykdavo į Cicero aplankyti
dienį, 12 vai., centro didžio
savo tėvus, artimuosius ir au
joje salėje. Visi kviečiami atei
kodavo Mišias šioje parapijoje.
ti, skaniai pavalgyti, pasi
Salėje sukaktuvininką svei
kalbėti, pabendrauti, pasižmo
kino įvairių lietuviškų orga
nėti, nes. grįžus namo, ne
nizacijų veikėjai: dr. Petras
reikės virti pietų, plauti indų.
Kisielius. Saulius Kuprys ir
Tą paslaugą visoms šeimi
kt.
ninkėms (žinoma, ir šeimi
Salėje teko sutikti ir už
ninkams) maloniai atliks cen
kalbinti vysk. P. Baltakį, ku
tras.
ris Čikagoje viešėjo ir prieš
„ K r a n t o " valdyba p r a n e 
porą savaičių. Ši kartą atvyki
ša, kad šį šeštadienį, 7 vai.
mas Čikagon j a m buvo ne
vak.. Šaulių namuose vyks
tikėtas, nes sukaktuvininkas
Motinos dienos paminėjimas.
Brighton P a r k e JAV LB sakė prasmingą pamokslą, o jubiliejines Mišias pradžioje
Girdėsite ir matysite: Stasės
XV tarybos rinkimai vyks sek joms baigiantis susilaukė ne planavo aukoti Sun City, AZ.
Jagminienės kapelą „Tėviš
madieniais, gegužės 18 ir 25 vien pasveikinimų, bet ir ap esančioje Šv. Klemento para
kė", jaunuosius dainininkus ir
d., tarp 9 vai. r. ir 2 vai. p.p.. dovanojimo. Lietuvos Vyčių pijoje, k u r jis pagelbsti vieti
raiškiojo žodžio atstovus. Kar
Nekalto Marijos Prasidėjimo organizacijos centro valdybos niam klebonui, o taip pat ir
tu -oksime ir dainuosime. Bus
parapijos salėje (44 gatvė ir atstovės Loreta Stukienė ir netoliese esančiame Phoenix
smagu! O po to bus šauni disSouth Fairfield). Paštu balsuo pirm. Evelyna Oželienė pa mieste susibūrusiems lietu
k" muzika. Kviečiame visus.
jant, laiškas turi būti išsiųstas minėjo gerbiamo svečio nuo viams. Čia arkivysk. Marcinkus
pelnus visiems, ypač lietu atvyko po išėjimo į pensiją iš
Šį v a k a r ą , gegužės 10 d., ne vėliau, kaip gegužės 25 d.
viams 'Stukienė kalbėjo ang Vatikano Banko valdytojo pa
5:30 vai. vak.. Jaunimo centre Norint daugiau informacijų,
liškai ir lietuviškai) ir įteikė reigų.
vyksta Čikagos lit. mokyklos prašoma skambinti Brighton
aukščiausiąjį
šios organizaci
Reikia pažymėti, kad arki
linksmavakaris su pietumis ir Parko LB apylinkės rinkimų
jos
apdovanojimą
—
IV
laip
vysk.
Marcinkus
Vatikano
šokiais. Programoje pasirodys komisijos pirm. Jonui Spursnio
medalį.
Lietuviškai
pas
diplomatinėje
tarnyboje
pra
mokyklos choras, vad. Dalios giui 773-847-5027. Rinkimų
komisijos
adresas:
4238
S.
Gedvilienės, bus ir kitokių
įdomybių. Visi tėvai ir lietu Richmond, Chicago. IL 60632.
viškojo švietimo rėmėjai kvie Atlikime savo pareigą — bal
čiami maloniai praleisti va suokime!
G e g u ž ė s 11 d., s e k m a d i e 
karą.
nį, 10:20 vai. vak., per kla
Š a k i e č i u k l u b o Čikagoje
sikinės muzikos radijo stopusmetinis narių susirinki
tį.WMB \VNTZ. Classical 97
m a s bus gegužės 14 d.,
FM. bus girdimas sol. Arnol
trečiadienį, 1 vai. p.p., Vytau
das Voketaitis, kuris dainuos
to Didžiojo šaulių namuose.
Prokofiev, Rachmaninoff
ir
2417 W. 43rd Str., Chicago.
kt. kūrinius, akompanuojant
Visi nariai prašomi atsilanky
St. Louis Simfoniniam orkes
ti Bus diskutuojama ateities
trui. Programa skiriama šio
veikla, priimami nauji nariai.
mūsų tarpe ir tarptautiniu
bus Motinos dienos minėji
mastu pasižymėjusio solisto
mas, o pabaigtuvėms — vai
67 gimtadienio progai — jo Cicero miesto savivaldybes atstovai
kaires' Joe Virruso ir \W-, Alęjs»
šės.
gimtadienis kaip tik ir yra dro įteikia arkivysk. P. Marcinkui dovaną jo kunigystė! jaabtbejaus
šventėje Šv Antano parapijos salėje.
Abi nuotrauk - KH. Sulaičio
gegužės 11d.
Vilniaus
styginių
in
s t r u m e n t u k v a r t e t o ir pia
JAV LB K r a š t o valdybos
nisto Roko Zubovo koncer pirm. Regina
Narušienė
t a s bus Chicago Cultural Cenkalbės LB Vid. vakarų apygar
ter (miesto centre) gegužės 20
dos suvažiavime gegužes 1T
d., antradienį, 12:15 vai. p.p.
d.. Pasaulio lietuvių centro.
Kvartetas yra laimėjęs daug
Lemonte Bočių menėje. Suva
žymenų įvairiuose muzikos
žiavimas vyks nuo 10 vai. r.
festivaliuose ir konkursuose,
iki 6 vai. vak. Registracija —
koncertavęs 30 valstybių, įre9:30
vai. r.
kordavęs daug muzikinių įra
šų. Roką Zubovą mes visi ge
Adv. J o n o Gibaičio ;»a
rai pažįstame ir jo nuostabiu •.)'•'!<• per klai'ia ••.eh,iv>
skambinimu ne kartą turė įtraukta į Southwest Organizjome progos gėrėtis. Kaip įng Project konferencijos,
rašoma ..Brighton Park and ku.-.in> b;ii.indžio pat>a:;,rn|t
NLKinley Park Life" laik- Curie aukštesniosios mok-.k
-;!»'%•
, ' i ' į r ;?<•- a d 1 . Vil- ''.- N.aleie. programini !>:'!in;
ni.i i- k. ar'i •',-!- ir H Zubovas SVVOP yra d'kmir.i adv <',<.•
kompozitorių baičiui ui p ar a m a r atsiprašo Lietuvos Vyčių veikėjos iš kaires' I^iretta Stukienė ir
atliks lietuvi
'r-- |"
lyn ')želiene. įteikusios arkivysk P. Marcinkui žymenį
už neapsižiun jima
kūrinius.
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leido daugelį metų. Jis ilgą
laiką buvo popiežiaus asmeni
nis sargybinis, kuris 3970 m.
Bolivijoje išgelbėjo šv Tėvo
Jono Pauliaus gyvybę, kuomet
viešnagės tame krašte metu
popiežius buvo užpultas pik
tadario. Vėliau mūsiškis pla
nuodavo popiežiaus keliones į
kitus kraštus, o taip pat buvo
ir Vatikano meru.
Šeštadienio vakaro priėmi
me taip pat buvo surengtos ir
šaunios vaišės. Cicero lietuvių
„Kavos" klubas, susirenkantiems sekmadieniais po lietu
viškų Mišių, čia buvo parū
pinęs didelį raguotį, kurį
pjaustė to klubo darbuotojos:
J a n i n a Ruginienė ir Mėta Gabalienė.
Arkivyskupas Čikagos apy
linkėse pabuvojo iki ketvirta
dienio ryto, buvo apsistojęs
Holy Family viloje. Praėjusį
trečiadienį (gegužės 7 d.) jis
dalyvavo naujojo Čikagos ar
kivyskupijos valdytojo Francis
George įvesdinimo į pareigas
iškilmėse.
O iš savo gimtinės — Cicero
į saulėtąją Arizoną — Sun
City išvykusiam arkivysk.
Marcinkui linkime dar daug
gražių, sveikų dienų toliau
tebetarnaujant Dievui ir žmo
nėms.
Edvardas Šulaitis

x TRANSPAK
praneša:
Statistikos departamento duo
menimis 1997 m. sausio 1 d.
vienam Lietuvos gyventojui
teko 1291 litas (322,8 JAV dol
erio) valstybės užsienio skolos,
kuri tuo metu siekė 4 mlrd.
776 mln. (lmlrd. 194 mln.
JAV dolerių)". Pinigai, siun
tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos
į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 SU,
Chicago, I L 60629, tel. 773838-1050.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casimir Memorialą, 3914 W. l l l t h
S t Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydi ir
t.t. Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Linja ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 312-233-6335.
(sk)
x D ė m e s i o , lietuviai! Naujas JAV imigracijos vizų tikrinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas galiu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duomenis paštu. Ed Šumanas,
5701 L i n d e n , La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)

x K v i e č i a m e į Vilniaus
s t y g i n i o k v a r t e t o ir pianisto
Roko Zubovo koncertą. Lietu
vių Dailės muziejuje š.m. ge
g u l ė s 18 d., sekmadienį, 1 vai.
PP(sk)
x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, nuošir
džiai dėkoja aukojusiems pa
dėti našlaičiams, vaikams su
negalia ir gausioms šeimoms
Lietuvoje: Viskase Corpora
t i o n $500, S w i s s Bank Cor
p o r a t i o n $490, Nijolė i r dr.
R o m u a l d a s Kašubos $50.
Labai ačiū! „Saulutė", 419
Weidner
RcL, Buffalo
G r o v e , IL 60089, tel. (847)
537-7949. TAX W
#363003339.
(sk)
x K o n c e r t a s „ŠYPSENĖ
LE*' bus sekmadienį, g e g u ž ė s
18 d. 3:00 vai. p.p. J a u n i m o
c e n t r e . Programoje daini
ninkės iš Marijampolės — vie
nuolikmetė Neringa Nekr a š i ū t ė , jos mokytoja L a i m a
L a P * * * " * * * " ir Dalios GedP i e n e s vadovaujamas Cikaf°8
L i t u a n i s t i n ė s mokykJ°» m o k i n i ų chorelis. B i t e 
tus
iŠ anksto Čikagoje galima
f1®*1 J * » Frmne GaHery", o
Lemonte
Pasaulio lietuvių
centro administracijos raštin e
^ - V , 8 U S maloniai kviečia
" S a u ^ u t e " . Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

x JAV LB XV-tosios T a r y 
bos rinkimai Melrose Park
apylinkėje vyksta š j n . gegu
žės 17 d., š e š t a d i e n į , 11 v.r.
- 2 v. p.p. E a g l e s Hali patal
pose, 147 Broadway, Mel
rose Park, IL. Tel. 708-3446649. Prašome gausiai daly
vauti.
(sk)

Kun. Donaldas Petraitis. MIC.
S v e i k i n a m e t. marijonų
provincijolą kun. Donald
P e t r a i t į , MIC. švenčiantį 33
metų kunigystės sukaktį. J i s
buvo vysk. Vincento Brizgio
kunigu įšventintas 1964 m.
gegužės 9 d Marijonų semi
narijos koplyčioje, o primicijų
šv. Mišias aukojo Aušros Var
tų parapijoje sekmadienį, Mo
tinos dieną. Kun. D. Petraitis
yra kilęs iš tos parapijos.

SKELBIMĄ/
x Prašau
informacijos
a p i e Vida J . K a n a p e c k a s
•.<-dyhas tarp 1953-1961 m. ir
y)- -ūnau- Tini. •!. pimimą.
Reikaiirma pagalba -unui- RasyKite
arba
skambinkite
F r a n k J . Gabalą, 2628 W.
36 St., C h i c a g o , IL 60632,
tel. 773-890-4899.
(sk)
x A.a. Marijos Greifenberg e r i e n ė s atminimui ir pager
bimui $240 suaukojo giminės
ir draugai metams paremti
našlaite Lietuvoje per „Sau
lutę". Lietuvos vaikų globos
būrelį. „Saulutė" reiškia nuošird/.ia užuojautą a.a Marijos
(inufcnlMTgerienės
artimie
siems ir dėkoja aukojusiems:
\ \ Draugelienė su šeima, S. Z.
Dzikai. E Paulioms - Keras,
V S Paulioniai, R. A. Pacevicius. A T Žebertavičiai, A.
A Karmai, dr. G. A. Griniai.
B S. .Juozapavičiau A. B.
Kn menai. V V. Marchertai,
G V Miliai. V. Mačiulis, E.
Minkūnas. R G. Rimkus, S. S.
VaSkiai. A, Bazenas, V. A.
Gruzdžiai. A P. Gudoniai. P.
S. Jančauskai. R Kriviene. A.
Mukus. L J. Žvyniai, A. Mor
kūniene. •]. Vitkauskienė,P. I.
N'avazelskiai. E. Purtuliene.
O Senialovičiene. 0 J. Pupininkai. S Saliene. P Vaskcliene.
-sk'

(sk)
• x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortele,
vairavimo leidimą (driver's
ncense) ir vizų pratesimą. Ed
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
—
...• (sk).

x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
x NAMAMS PDIKTI PA Reikalų Taryba, red. Karolis
SKOLOS duodamos mažais Milkovaitis, galima užsipre
mėnesiniais įmokėjimais ir numeruoti adresu: 2711 W: T%
prieinamais
nuošimčiais. St., Chicago, IL 60629, tel.
Prenumerata
Kreipkitės į Mutual Federal 773-476-2655.
Savings, 2212 West Cermak metams: JAV-bese $15, k i t u r
$ 2 5 . Išeina 8 kartus per me
Road. Tel. (312) 847-7747.
(sk) tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis.
...(sk)
x Tik 62 c e n t a i \ Lietuvą!
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
x D ė m e s i o radijo klausy
įkainiai sumažėjo. Kada betojai!
ŽEMĖ L PRODUCskambintumėt, dieną ar naktį,
TIONS
praneša, kad WNDZ
savaitės metu, ar savaitga
750
AM
yra dvigubai sti
liais, kaina visada ta pati —
presnė
—
dieninis signalas
tik 62 centai už minutę. At
net
5,000
wat'ų.
Tai gera žinia
minkite, nereikia pasirašyti iš
tiems
lietuviams,
gyvenan
vienos kompanijos į kitą.
tiems
Illinois,
Indiana,
MichiJokių mėnesinių mokesčių.
Jokių įsipareigojimų. Tarifas gan ar Wisconsin valstijose,
galioja
tik
esamiems
ir kurie iki šiol turėjo sunkumų
būsimiems mūsų klientams. aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
Informacija lietuviškai n u o čiame įsijungti kasdien nuo
pirmd. iki ketvd. imtinai pirmadienio iki sekmadienio
vakarais n u o 8-10 v. v. nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
Čikagos laiku, 708-386-0556. WNDZ. Informacinės radijo
Ekonomiškiausias telefoninis laidos STUDIJA R darbo die
ryšis su Lietuva ir pasauliu — nomis, šeštadieniais istorinė
tik per CYBERLINK lietuvių VERSMĖ, bei sekmadieniais
atstovybę!
(gk) kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos
bei išeivijos veidrodis. Lithuax DĖMESIO! VIDEO APA n i a n N e w s Radio, PO B o x
RATŲ SAVININKAI! Norė 1161, Oak Park, IL 60304.
dami tikrai kokybiškai išvers R e d . tel. 708-386-0556.
ti video įrašus iš Lietuvoje
(sk)
naudojamos PAL sistemos į
amerikietiškąją NTSC ir at
ADVOKATAS
virkščiai, kreipkitės į INTERGINTARAS
P. ČEPĖNAS
VIDEO 3533 S. Archer Ave.,
6436 S. Putoki Rd.. Chicago, IL 60629
Chicago, IL 60609. Tel. 773|(1 /2 bl į iuure. nuo Balzeko muziejaus)]
927-9091. Sav. Petras Ber
Tel.: 773-582-4500
notas.

(sk)
x Baltic Monumentą, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago,
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų
rūšių paminklai, žemiausios
kainos, geriausiomis sąlygo
mis.
(sk)
x Automobilio, namų ir li
gos d r a u d i m a s atvykusiems
i.š Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
& L. Insurance Agency, 9439
S. K e d i i e Ave., Evergreen
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708422-3455.
(sk)

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441
Tel. 708-301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 1-773-776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seitad 9 v.r. iki 1 vai. p.p.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 773-284-0100
Valandos pagal susitarimą
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