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Prasideda ilga Motinos Marijos 
Kaupaitės kelionė į šventąsias 
Č i k a g a , IL , gegužės 7 d. 

(AP-BNS) — Ketvirtadienį Či
kagoje buvo a tkas t i Lietuvoje 
gimusios Motinos Marijos 
Kaupaitės, kur i įkūrė Šv. Ka
zimiero seserų ordiną, palai
kai. 

Motina Marija Kaupaite. 

Vienuolės palaikai bus nu
gabenti į Vatikaną, ir tai yra 
dar vienas žingsnis link jos 
pripažinimo šventąja. Motinos 
Marijos įkurto katalikių vie
nuolių ordino būstinė yra 
Čikagoje, ku r 1940 metais Mo
tina Marija mirė nuo kaulu 
vėžio. 

Motiną Mariją paskelbti 
šventąja siūloma nuo 1989 
metų, kai velionis kardinolas 
Joseph Bemard in paskyrė 
specialią komisija, turinčią iš
aiškinti, a r jos gyvenimas pa
sižymėjo „nepaprastomis do
rybėmis". 

Palaikų iškasimo liudinin

kais buvo kelios vienuolės bei 
kunigai ir trys patoldgai ana
tomai. Velionės palaikai buvo 
atpažinti ir perkelti į naują 
karatą. 

Vatikanas Motiną Mariją 
jau yra paskelbęs Dievo tar
naite. Vėliau ji gali būti pas
kelbta palaimintąja, tačiau 
tam būtinas su ja susijęs ste
buklas. Kaip sakė sesuo Mar
garita, Motina Marija jau 
įvykdė kelis stebuklus, tačiau 
jų nekomentavo, kol neatlik
tas tyrimas. 

Po beatifikacijos būtų pra
dėtas Motinos Marijos kano
nizacijos procesas, sakė Či
kagos arkivyskupijos vicekan-
clere Mary FioRito. Tokių 
svarstymų laikas nėra nusta
tytas, ir paprastai šventaisiais 
žmonės paskelbiami praėjus 
šimtmečiams po jų mirties. 

Ceremonijoje dalyvavusi 81 
metų sesuo Paulissa Puisis 
pasakojo lankiusi Šv. Kazi
miero akademiją, kuri dabar 
vadinama Maria aukštąja mo
kykla, ir įstojo į ordiną iš da
lies dėl Motinos Marijos pa
trauklumo. „Motina Marija 
turėjo puikų humoro jausmą. 
Seserys galėjo su ja pokštauti, 
o ji tam neprieštaravo", sakė 
P. Puisis. 

Be mokyklos, Šv. Kazimiero 
seserų ordinas išlaiko Šven
tojo Kryžiaus ligoninę. Ordi
nui priklauso daugiau kaip 
250 narių, iš kurių 186 gyvena 
Illinois valstijoje. 

Lietuvos žmonės galėtų 
patarti politikams 

V i l n i u s , gegužės 7 d. (Elta) 
— Konservatorių partijos pir
mininko ir frakcijos seniūno 
pavaduotojas Sigitas Kaktys 
penktadienio spaudos konfe
rencijoje dalijosi samprotavi
mais apie žinojimą ir nežino
jimą, svars tė , kuri vertybė di
desnė. Tokiu neįprastu retori
niu k laus imu jis aiškinosi ga
limybes įveikti politinę krizę. 

Iš nežinojimo, „iškilo ir kai 
kurie žinojimo kontūrai". Iki 
trečiadienio priimto konserva
torių frakcijos pareiškimo, pa-
sak S. Kakčio, tvyrojo „abso
liutus nesuprat imas i' nežino
jimas", o po jo atsiradęs tam 
tikras žinojimas. 

Vienas dalykas atsiradęs po 
pareiškimo, S. Kakčio nuo
mone — politinės atsakomv-
bės pr ipažinimas. ..Po!itinė at
sakomybė yra neginčijama, ji 
teko m u m s po 199^ metais v> -
kusių r inkimų, kai buvo su
teiktas tau to- mandaias". 
sakė S. Kaktys, pažymėda
mas, kad atsakomybe reikia 
prisiimti pagal ujaiiojimo dy
dį-

Konservatorių partijos pir
mininko pavaduotojo teierimu. 

* Šv . J u o z a p o k u n i g ų se
m i n a r i j a t i k i s i , kad jau šiais 
metais seminarija baigian
tiems kunigams bus įteikti 
aukštojo mokslo diplomai. Vy
riausybė nu ta rė Vilniaus Šv 
Juozapo kunigų seminarijai 
suteikti leidimą veikti kaip 
nevalstybinei aukštajai mo
kyklai. Pasak seminarijos stu
dijų prefekto Vido Balčiaus, 
„seminarija liks uždara įstai
ga, ruošiant i kunigus". Mokslo 
taryba patvirt ino, kad semina
rija y ra mokslo institucija, tei
kianti aukštąjį išsilavinimą 
pagal teologijos mokslo kryp
ties studijų programas. <BNSI 

yra atsakymas ir dėl preziden
to pasitikėjimo turinčios vy
riausybės formavimo bei gali
mybių joje dalyvauti. Pri
pažinęs, kad dar ne į visus 
klausimus yra rasti atsaky
mai, jis teigė, kad reikia grįžti 
į tą dalį tautos, kuri rinko 
konservatorius, ir jos pasi
klausti, ką reikia daryti. 

Konservatorių frakcija tre
čiadienio posėdyje po ilgų dis
kusijų ir nevienbalsiai parėmė 
partijos Politinės tarybos pri
imta nuostatą, kad preziden
tas neturėtų premjero rinktis 
iš ko;.srrvatorių. Komentuo
damas šią nuo*tatą S. Kaktys 
sutrke, kad joje yra tam tikro 
dviprasmiškume elemento. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną ketvirtadienį ; įminėjo Vilniaus universiteto Žurnalistikos instnuto 
studentai, į švente pasikvietę ne tik dėstytojus, bet ir pat; Lietuvos prezidentą. Kiekvienam, įžengusiam į insti
tuto kiemelyje įkurtą Žiniaskiaidos karalyste, teko nusiplauti rankas nuo žiniasklaidos skleidžiamo purvo bei 
įsigyti „žarų" — žurnalistų valstybinės valiutos. I kurso s- identai parodė vaidinimą apie žurnalistikos atsiradi
mą, kurio metu paaiškėjo, jog iš Ambrozijaus Žurfako be: Informazijos Purvaskaidytes santuokos gimė gerieji 
žurnalistai, vėliau jų vietą užėmė Vašia Cenzūrovas ir jo sugyventinė Olga Propagandova. Tačiau galų gale vis 
dėlto nugalėjo Laisvūnas Spauda. Renginio metu buvo išrinktas Purvasklaidžių karalius, buvo išdalinta dešimt 
„Širšių" — „šališkiausių žurnalistų subjektyviausių apdovanojimų". 

Nuotr.: Studentai neša Purvasklaidžių karaliumi paskelbtą dėstytoją Valdą Bartasevičių. lEita; 

Lietuvos vyriausybė keisis, 
požiūris \ Europą — išliks 

Apie pirmalaikius 
Seimo rinkimus 

neverta net kalbėti 

Vilnius , gegužės 7 d. (.BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, kalbėdama
sis su žurnalistais penkta
dieni pc pasitarimo su Seimo 
frakcijų seniūnais teigė, kad 
pirmalaikiai rmkimai yra ne
reikalingi ir vien svarstymai 
apie tai yra „drumsčiantys ir 
keliantys nerimą". 

Anot Seimo pirmininko, pa
sitarime apsvarstyti galimi 
rinkimų įstatomo pakeitimai 
bei Seimo komitetuose svars
tomas Tarptautinių sutarčių 
įstatymo projektas' 

Pasak V. Landsbergio, pasi
tarime nebuvo kalbėta apie 
pastarąsias politines aktuali
jas, susijusias su vyriausybės 
atsistatydinimu ir naujo mi
nistro pirmininko skyrimu. 
„Tikrai nebuvo nė dalelės min
ties apie pirmalaikius Seimo 
rinkimus, nes tokia galimybė 

Vilnius , gegužes 7 d. (BNS) 
— Integracija į euroatlantines 
s t ruktūras lieka pagrindine 
Lietuvos užsienio politikos 
orientacija, užtikrino laikinoji 
Lietuvos premjerė Irena Degu
tienė, pirmą kartą šiose parei
gose penktadienį pirminin
kaudama Vyriausybinės Eu
ropos integracijos komisijos 
posėdžiui. 

Laikinoji premjerė, šias pa
reigas pradėjusi eiti savaitės 
pradžioje po Gedimino Vag
noriaus atsistatydinimo, posė-

. dyje pabrėžė, kad vienas arti
miausių Lietuvos tikslų yra 
visapusiškas pasiruošimas na
rystei Europos Sąjungoje. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos, posėdyje pabrėžta, 
jog siekiant šiemet sulaukti 
teigiamo Europos Komisijos 
įvertinimo ir rekomendacijos 
pradėti derybas, Lietuvai visų 
pirma būtina įvykdyti Suves-

* P e n k t a d i e n į pas prezi
d e n t ą Valdą Adamkų atvy
kęs Seimo pirmininkas, kon
servatorių vadovą* Vytautas 
Landsbergis derino koi kas be
siskiriančias nuostatas dėl vy
riausybės formavimo Šio tik 
dviejų valstybės vadovų susiti
kimo detalių nekomentavo nei 
prezidentūra, nei V. Landsber
gio padėjėjai, nes. BNS žinio
mis, apie susitikima iš anksto 
nieko nežinojo Visą šią savai
tę vykstančiose diskusijose dėl 
naujos vyriausybes formavimo 
prezidentas laukia Konserva
torių partijos sutikimo premje
ru skirti jų atstovą. 'BNS. 

yra numatyta dabartiniame 
įstatvme. jeigu kas nors ma
nytų, kad tai reikalingas daly
kas", sakė Seimo pirmininkas. 

Jo žodžiais, pirmalaikiai rin
kimai — „tai visai nereikalin
gas dalykas", o patys rinkimai 
ar netgi kalbos apie juos tik 
įneša netvirtumo bei nerimo. 

Konservatoriams neprita-

išvadas apie Lietuvos pasiruo
šimą narystės deryboms ir ten 
nurodytus t rūkumus. 

Plane yra per 300 priemo
nių, kurias Lietuva planuoja 
įgyvendinti iki šių metų ru
dens, kad būtų įvertinta kaip 

tinį prioritetinių priemonių 
planą, kuris buvo paruoštas 
atsiliepiant į įp/nai lapkritį 
paskelbtas Europos Komisijos tinkama pakvietimui 

Sausio 13-osios byla: 
Kaltinamajam „streikuoja" 

širdis 
Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) mui, siuntėjas nėra proceso 

— Vilniaus apygardos teismas 
penktadienį baigė teisminius 
ginčus 1991 metų sausio 13-
osios byloje. Nuo pirmadienio 
šeši teisiamieji galės pasakyti 
paskutinįjį žodį. 

Teisminių ginčų pabaiga 
reiškia, kad byla artėja į pa
baigą. Išklausęs paskutinįjį 
žodį, teismas priima nuos
prendį. Tačiau bylą nagrinė
jantys teisėjai sako, kad sun
ku nuspėti, kada jį skelbs. 
Sausio 13-osios byla neturi 
atitikmens Lietuvoje pagal 
nusikiltimų pobūdį, apimtį ir 
sudėtįneruma -H sudaro dau-
. . n; KM nu, yra 1,304 
r.uken*ė;usieji 

Gali būti, kad teisiamųjų 
paskutinis žodis truk.-> ypač il
gai, nes pag ndiniai byios 
kaltinamieji Mykolas Buroke
vičius ir Junz..- Jermaiavičius 
per teismini t^dymą itin ilgai 
dėstydavo savo argumentus. 

Baitarusije- ambasadorius 
Vilniuje Vlac;mir Garkun 
penktadienį Li'tuvos Užsienio 
reikalų minis' -y ai įteikė sa-
vo valstybes : "ezidento laiš
ką preziden; ii Valdui Adam-
kui. kuriame prašoma išleisti 
operuotis į Baltarusiją tei
siamą antival.-ybinio sąmoks
lo dalyvį M. Burokevičių, nors 
pastaruoju metu j a į kalėjimo 
medikus nesikreipė ir sveika
ta nesiskundė. 

A. Lukašenki prašo LiPtu-
vos prezidente itsiųsti M. Bu
rokevičių gydytis į Baltarusiją 
ir užtikrina, k a i jis grįžtų Į 
Lietuvą, kai bus sveikas. 

Vienas bylą nagrinėjančių 
Vilniaus apvsrardos teismo 
teisėjų Stasys Lemežis sake, 

dalyvis, todėl jo prašymo teis
mas net negali svarstyti, jie 
yra niekiniai", sakė teisėjas. 

Jis mano, kad M. Buroke
vičiaus sveikata yra prasta. 
Tačiau, pasak jo, teisiamasis 
atsisako gydytis kalėjimo ligo
ninėje, nes yra visiškai pa
tenkintas kalėjimo medicinos 
skyriaus medikų pagalba. Net 
jeigu M. Burokevičiui pri
reiktų operacijos, jį būtų gali
ma operuoti tik Lietuvoje. 
Teismas mano. kad nėra pa
grindo ir reikalo vežti operuoti 
į užsienį, nes Lietuvos medi
kai gali suteikti kv3lir-k^ota 
paga.bą 

Lukiškių kalėjimo M' 
nos skyriaus virsi;'.; . . . Čes
lovui CharevioKi. buvo naujie
na, esą 71 metų M. Buroke
vičiui reikalinga širdies opera
cija, nes tokį nukreipimą ar 
rekomendaciją gali duoti tik 
gydytojas, e M. Burokevičius 
su jais pastaruoju metu ne
bendravo ir pagalbos neprašė. 

Pasaulio didžiosios valstybės 
parengė Kosovo taikos planą 

B o n a . gegužės 6 d. :Reu-
ters-BNSj — Aštuonių di
džiausių pasaulio (G-8) valsty-
bių užsienio reikalų ministrai 
Bonoj-, ketvirtadienį susitai-.' 
dėl bendro pareiškimo •> pri
ėmė litii 
krize- sprendimo nuc.-tatas. 

— Skubus si •»: 
dynių Kosove sustabdymas. 

— Karo policijos i; nekari-
nių pajėgų išvedimas iš Koso-

— Efektyvių tarp taa t i r ių ci
vilių ir saugumo struktūrų 
dislokavimas Kosove, kuriam 
pri tartu Jvngtinės Tautos ir 
kurios galėtų užtikrinti bend
ro tikslo įgyvendinimą. 

— Laikinos Kosovo admi
nistracijos, paskirtos J T Sau
gumo Tarybos, įkūrimas. Ad 
ministracija turi sudaryti są
lygas taikiam ir normaliam vi
sų Kosovo žmonių gyvenimui 

— Saugus ir laisvas visų 
pabėgėlių ir perkeltųjų asme
nų grįžimas bei nevaržomi.s 
galimybės į Kosovą patekti 
humanitarines pagalbos orga
nizacijoms. 

— Politinės dikusijos laiki
nam pradiniam politiniam su
sitarimui pasiekti. Susitarime 
turi būti numatyta plati Koso
vo savivalda, atsižvelgta į vi
sus Rambujė susitarimus bei 
Jugoslavijos Federacinės Res
publikos ir kitų regiono vals
tybių suverenumą bei teritori
nį vientisumą, taip pat turi 
būti numatytas Kosovo išsi
vadavimo armijos nuginklavi
mas. 

— Aiški krizės regiono eko
nominio vystymo ir stabilizaci
jos politika. 

Šių nuostatų įgyvendinimui 
G-8 valstybių užsienio reikalų 
ministrai nurodė ministerijų 
politikos direktoriams paruoš
ti J T Saugumo Tarybos nuta
rimo tekstą, nubrėžti tolesnių 
konkrečių veiksmų gaires poli
tiniam Kosovo krizės sprendi
mui pasiekti. 

Užsienio reikalų ministrai 

vel susitiks nustatytu laiku 
peržiūrėti pasiektos pažangos. 

B e l g r a d a s p r i t a r ė J T 
h u m a n i t a r i n e i paga lba i 

J u n g t i n ė s Tau tos . Ketvir-
Beigradas pritarė tam, 

is s< -'.rotorius 
': An;;an į Kosovą ir kitas 

pasiųstų 
pagalbos dar-

. us. 
ilbos organizacijos 

oo Jugoslavijoje nuo karo 
pradžios kovo 24 d. Antradienį 

'.•na:, ketinąs siųsti į Ju
goslaviją JT delegaciją, kuri 
įvertintų padėtį ir nustatytų, 
kokios priemonės būtinos sie
kiant pasirengti pabėgėlių grį
žimui į Kosovą. 

JT generalinis sekretorius 
neprašė sustabdyti ar susilp
ninti NATO atakų tuo metu, 
kai JT pareigūnai lankysis Ju
goslavijoje, tačiau sakė, kad 
tam tikri žingsniai galėtų būti 
padaryti. 

NATO į g y v e n d i n s t a ikos 
p laną , n e t j e i s e r b a i 

j į a t m e s 

M a d r i d a s . Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Miloše-
vič turėtų sutikti su didžiojo 
aštuoneto valstybių sudarytu 
taikos planu, kitaip NATO tu
rės jį įgyvendinti pati, penkta
dienį sakė sąjungos generali
nis sekretorius Javier Solana. 

„Miloševič'iui šis planas tu
rėtų tikti, jei jis turi bent kris
lą proto", sakė J. Solana Ispa
nijos radijui „Catalunya Ra-
dio". 

J . Solana nuomone, tarp
tautinės pajėgos Kosove tu
rėtų būti panašios į tas, kurios 
buvo dislokuotos Bosnijoje. 
„Tos pajėgos 1995 metų gruo
dį sustabdė karą. Jas sudarė 
tiek sąjungos narės, tiek ir to
kios valstybes, kaip Rusija ir 
Ukraina", sakė NATO genera
linis sekretorius. 

Rusija nepatenkinta Vilniaus 
svetingumu čečėnams 

riant, kad prezidentas Valdas 
Adamkus pasirinktų ir skirtų kad Rusijos Dūmos, Baltarusi 
ministrą pirmininką iš jų jos prezidento ir kiti panašūs 
gretų, žiniasklaidoje nemažai laiškai neturi juridinės galios, 
rašoma apie pirmalaikių Sei- J^aiškai siunčiami ne teismui. 
mo rinkimų galimybę. Jeigu jie ir būtų skirti teis-

* Vi ln i aus I a p y l i n k ė s 
t e i smas n u t a r ė , kad Alvydas 
Budrys i.- Muitinės direkto
riaus pareigų buvo atleistas 
neteisėtai ir už 4 mėnesių pri
verstines pravaikštas jam iš 
Finansų ministerijos priteisė 
daugiau nei 32,000 litų. Fi
nansų ministras gruodžio 21 
d. įsakymu atleido A. Budrį už 
..šiurkštų tarnybinį pažeidi
mą". Tokiu pažeidimu buvo 
nurodyta tai, kad A. Budrys 
nebuvo patvirtinęs Muitinės 
departamento direktoriaus 
pavaduotojų pareigybiniu ins
trukcijų. 

* K a u n o v i d a u s v a n d e n s 
t e lk in iu laivininkyste^ iaivas 
jSakalas" penktadienį Nemu
no aukštupyje pradėjo pu-kšti 
biologinės priemonės „Vecro 
Bac" mišinį, skirtą mašalams 
naikinti. Šie chemikalai bus 

Vi ln ius gegužės 7 d. 'F'*-; 
— Rusijos ambasada Viloi-'»> 
penktad?< • , pere avė : tel. 
U ž s i e n i o "•'•'•< •• m i \ • -

kv-ioje ' aŠO " 
aiškinti d". \ 
rarptau- - 'amentarų 
simpoziumo, skirto čečėnų 
tautos ir • likimui. 

Rusijos diplomatai pagei
dauja inform 
dviejų dienų simpoziumo po
būdi ir tikslus. I . .-
rair pat pra<' i : formuoti, 
kokiais dokurr.e tais įteisin
tas Čečėnijos atsl ivu buvimas 
Lietuvoje ir kur šie ž-nonės 
gavo Lietuvos 

išpurkšti ma 
Nemuno upes rpoje. Dalį 
purškalų lietuviai p< 
Baltarusijos gamtosauginin
kams, k u r - laivu juo.-
purkš Nemune, "sančiame ji 
teritorijos ril - •. Nuodams 
pirkti 270.000 Lt skyrė vy
riausybė bei 62,000 Lt — A!\ -
taus apskrities savivai-

* A n t ' a d i e i į b e n d r o v e 
. .Mažeikių nafta" pradėjo 
pildyti nafta irai 'dyną ,,Ma-
žeikiai-Būtinge' Vamzdynas 
bus užpildytas maždaug per 
parą. Kada ..Mažeikių nafta" 
per Būtingės terminalą ?a!ė« 
eksportuoti Ru.- » nafta, ko! 
kas neaišku. BVS, 

Rusijos ambasados pra-
šime spaudai pabrėžiama, 

• ra vienas iš Ru-
leracijos subjektų. 

Lietuvos Seime 
•. tarptautiniame 

įme dalyvauja Čečė-
- parlamento ir vykdomo-

s valdz os atstovai, Baltijos 
«ų parlamentarai, sve-

Pasak rengė-
mp / įmo dienas 

į tarti Če-
is tarpusavio 

i šiandienine 
arpta jdėtį ir C ecėnijos 

• , ' k t y -
'a;p pat humanitarines ir 

lusimus. 
S i n v • parlamentarai 

mti keletu doku-
. j i a rp jų — kreipimąsi j 

oe Fe-der; vadovus, 
n pradėti dery-

i Respublika 
Ičkerya del jos nepriklauso
mybės pripažinimo. 

KALENDORIUS ' 
Gegužės 8 d.: Audrė Džiugas. 

Mingaila Mykolas, Vik-

(neffužės 9 d.: Austėja (Austė/, 
litą, Grigalius, Meile. 

Motinos diena. 
Gegužės 10 d. Antoninas. Beat-

S/:-vaida. Songaila. 
-
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

1999 METŲ PROGRAMOS 
LIETUVOJE 

Moksleivių Ateitininkų sąjunga, vadovaujama 
pirmininko Kęstučio Bagdtiaus 

Clevelando jauniai prie darbelių stalo. 
Bučmyte ir Lina Beriti nukaitė. 

AKADEMIJOS: 
Kiekvienais mokslo metais 

per moksleivių žiemos ir pa
vasario atostogas bei vieną ii 
rudens savaitgalių organizuo
jamos akademinės savaitės 
(akademyos). Jų metu vyres
niųjų klasių moksleiviai klau
so Lietuvos ir užsienio univer
sitetų profesorių paskaitų, 
susitinka su įdomiais ir žy
miais žmonėmis, kultūros ir 
Bažnyčios veikėjais, dalyvauja 
talentų ir kūrybos vakare, mo
kosi bendrauti ir pan. Mok
sleiviai gali pažinti save, su
sirasti draugų bei įdomiai 
praleisti atostogas. 

VASAROS STOVYKLOS: 
Vasaros metu organizuoja

mos keliaujančios vasaros sto
vyklos. Jų metu randame lai
ko pasimaudyti ežere, pake
liauti gražiausiais Lietuvos 
takeliais, pabendrauti su nau
jais ir senais draugais, giliau 
susipažinti su krašto istorija, 
papročiais, tradicijomis. 

nMAMA i 
Kiekvienais mokslo metais 

dvyliktų klasių moksleiviai 
ateitininkai turi galimybe stu
dijuoti Moksleivių ateitinin
kų aukštesniojoje mokykloje 
(„Mama"). Tai seminarų cik
las, kuris vyksta per visus 
mokslo metus (būna 4-5 se
minarai). Šioje mokykloje dvy
liktokai giliau susipažįsta su 
ateitininkų ideologija, aukš
tojo mokslo galimybėmis uni

versitetuose. Seminarus veda 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 
ateitininkŲOS vadai, ideolo
gai, studentai. 

PENKTADIENINIS KLU
BAS: 

Turiningai praleisti laisva
laikį galite Kaune veikian
čiame Penktadieniniame mok
sleivių ateitininkų klube. Čia 
jūs galite atrasti savo užslėp
tus talentus, išugdyti jau 
atrastus ir t.t. čia išmoksite 
dainuoti, šokti, vaidinti, tru
putį groti, piešti ir dar daug 
daug visko... Taip pat galėsite 
savo draugams išsakyti savo 
gyvenimiškas problemas, 
spręsti jums rupimus klausi
mus, ieškoti geriausių spren
dimų. 

LAISTYTUVAS: 
Tai programa, skirta regio

nuose veikiančių moksleivių 
ateitininkų kuopų savanoriš
kai veiklai paremti, skatinti 
šios veiklos tobulinimą, supa
žindinti su savanoriško darbo 
organizavimu, planavimu, me
todais bei padėti įsisteigti 
moksleivių ateitininkų gru
pėms naujose vietovėse. Sy
kiu, norima paskatinti moks
leivių iniciatyvas, aktyvesnį 
dalyvavimą visuomeniniame 
bei socialiniame gyvenime.; 
Sudaryti sąlygas jaunimo as
meninės ir visuomeninės atsa
komybės ugdymui. Tai savo 
ruožtu botų reikšmingas 
žingsnis. 

NIJOLĖ 
SADUNAITĖ 

PAS STUDENTUS 
Studentai ateitininkai š.m. 

kovo 25 d. Kaune susitiko su 
Nijole Sadunaite. Arnas Kup-
šys savo atsiliepime rašo: 
„..vakar klausydamas N. Sa-
dūnaitės kalbos supratau, kad 
žodžiais to (red. papasakoti 
apie susitikimą) perteikti tik
rai nepavyks. Tai nuostabus 
žmogus, kokių tikrai maža. 
Visą susitikimo laiką jaučiau
si tarsi iš naujo skaityčiau 8. 
Sruogos „Dievų mišką". Po su
sitikimo aptarinėjant supra
tau, kad tokį jausmą jaučiau 
ne aš vienas. Nebegaliu nieko 
daugiau pridėti, tai nepakar
tojama. Ačiū organizato
riams". 

LS 

1999 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE j 

Birželio 25 - liepos 3 dj 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

Liepos 5 - 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Liepos 18 - 25 d. -»- Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 25 - rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 • 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Ii k.: Vyta* Vaitkus, svečias Lukas l-anianakaf Gintas Civinskas, Vaiva 

GERADARIŲ DARBAI MUS SKATINA 
DARYTI GERA 

DETROITO 
ATEITININKŲ 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Šių metų birželio 6 d., sek

madienį, detroitiečiai, švęsda
mi ateitininkų Šeimos šventę, 
paminės ir Detroito ateitinin
kų veiklos 50-metį. 10:30 vai. 
ryte šv. Mišios Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Jaunučiai, jau
niai, moksleiviai ir studentai 
dalyvaus organizuotai su savo 
vėliavomis. Po Mišių svetai
nėje net 14 jaunučių duos įžo
dį, bus vienetų veiklos prane
šimai. Bus pluoštas pusšimčio 
metų prisiminimų apie ateiti
ninkų pradžią Detroite. Jau
nučiai ir jauniai suvaidins Ri
tos Giedraitienės pastatytą 
pasaką „Blynų karalius". Rita, 
Alma Jankienė ir Taura Un-
derienė visus šiuos metus dir
bo su jaunaisiais ateitinin
kais. Pasidžiaugė blynais, vai
šinsimės suneštiniais sumuš
tiniais. Švente rengia Detroito 
ateitininkų sendraugių valdy
ba. 

Pranas Zaranka 

REGISTRUOKITĖS MAS 
STOVYKLAI 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla prasidės šeštadienį, bir
želio 26 d. ir baigsis šeštadie
nį, liepos 3 d. Pernai stovyk
lavusiems registracijos lapai 
bus netrukus pasiųsti paštu. 
Jų negavusieji dėl informaci
jos ir registracijos prašomi 
kreiptis į Vytą Žemaitaitį, tel. 
773-927-6877, arba Juliją 
Krumplyte, tel. 312-670-8845. 
Skambinkit ilgiau nelaukdami 
ir pradėkite ruoštis įdomiai 
MAS vasaros stovyklai. 

Beveik prieš dvejus metus 
Gargždų ateitininkus „XXI 
amžiaus" puslapiuose paste
bėjo, vėliau laišku prakalbino 
ir nudžiugino Čikagoje gyve
nęs, dabar jau miręs (1998.03. 
09) Telšių kongreso ateitinin
kas nuo 1935 metų Vincas 
Šmulkštys. 

Sužinojęs, kad Gargždų kuo
pos ateitininkų bibliotekėlėje 
tėra vos 25 knygos, V. 
Šmulkštys atsiuntė labai įdo
mių, vertingų ir reikalingų 
knygų. Dabar mūsų kuopos 
bibliotekoje V. Šmulkščio rū
pesčiu jau yra apie 200 knygų. 
Antrą siuntą jo nupirktų ver
tingų knygų (po Vinco 
Šmulkščio mirties) mums at
siuntė velionio žmona Aldona 
Šmulkštienė. Tad V. Šmulkš
čio atminimas mūsų kuopoje 
labai gyvas, nes jo darbai, 
laiškai, knygos, švenčių progo
mis įteiktos vertingos dovanė
lės mums nuolat primena šį 
dosnų ir taurų žmogų. 

Esame dėkingi ir laimingi, 
kad ir dabar mums rašo, do
misi mūsų ir visos Lietuvos 
ateitininkų veikla, mus skati
na ir remia Aldona Šmulkš
tienė. Geradarius prisimena
me savo kuopos susirinki
muose ir meldžiame Dievą 
sveikatos, paguodos čia, že
miškoje kelionėje, ir laimingos 
Amžinybės. 

Gargždų Šv. Arkangelo My
kolo kuopos ateitininkai akty
viai dalyvauja miesto ir para
pijos bendruomenės gyvenime, 
valstybinėse ir religinėse 
šventėse, karitatyvinėje veik
loje. 

1998 metų pradžioje kuopai 
buvo pasiūlyta dalyvauti me
cenatų A. J. Čingų, gyvenan
čių JAV, Los Angeles, kon
kurse. Dalyvavome ir laimėjo
me antrąją vietą, gavome pi
niginę premįją. Visa tai ateiti
ninkams yra didelis paskatini
mas ir materialinė parama; 
galime organizuoti išvykas, 
taupyti kelialapių įsigijimui į 
ateitininkų stovyklas. Esame 
dėkingi mecenatams Aldonai 
ir Jonui Čingams iš Los An
geles, mūsų nuoširdžiai bičiu
lei ir rėmėjai Aldonai šmulkš-
tienei iš Čikagos. 

Gargždų ateitininkai akty
viai bendrauja su kaimyninių 
parapijų ateitininkais, jauni
mu. Šiais metais jau lankėmės 
pas Akmenės, Skuodo, Klai
pėdos ateitininkus, Viešvėnų 
parapijos jaunimą. Kovo 6-7 
dienomis dalyvavome Vilniaus 
krašto ateitininkų Akademi
niame savaitgalyje. 

Gargždų kuopos ateitininkai 
lanko našlaičius ir tėvų globos 
netekusius vaikus, gyvenan
čius Gargžduose, specialios 
paskirties vaikų darželyje. 
Atneša jiems savo padarytų 
dovanėlių, žaislų, parodo me
nines programėles, pažaidžia, 
pabendrauja su jais. Lanko 
Laugalių pensionate gyvenan
čius senelius, invalidus, ap
lanko palatose gulinčius, ir 
negalintiems atsikelti atneša 
dovanėlių, palatose pagieda, 
pasveikina švenčių progomis. 

Kadangi Gargždų ateitinin
kų numatytos veiklos projek

tui „Jaunimas ir karitatyvinė 
veikla" įgyvendinti neturėjo
me lėšų, kreipėmės į Europos 
Sąjungos PHARE Pilietinės 
visuomenės plėtros programą. 
Ši programa remia Gargždų 
ateitininkų kuopos veiklos 
projektą „Jaunimas ir karita
tyvinė veikla" ir šiam projek
tui vykdyti skyrė 43.4 proc. 
planuotų projekto išlaidų. 

Projekto vykdymas padės 
išspręsti jaunimo užimtumo 
problemą, įprasmins laisvalai
kį, ugdys jų saviraišką, pilie
tinės visuomenės plėtrą, jau
nimo visuomeninių organiza
cijų veiklą. 

Geradarių rėmėjų darbai 
mus skatina daryti gera ki-
t i e m s Kazimiera Sipienė 

Iš „XXI amžius" Nr. 32 
1999.04.23 

ŠVĘS JUBILIEJŲ 
Lietuvos ateitininkų- atsi

kūrimo dešimtmetis bus šven
čiamas jubiliejinės konferenci
jos metu šios vasaros liepos 
23-25 d. Kaure, Vytauto Di
džiojo universitete. Konferen
cijos šokis: „Ateitis gimsta da
bartyje". 

Organizacinį komitetą suda
ro Saulius Girnius (akade
minė dalis), Erika Laucevi
čiūtė ir Evelina • Savickaite 
(kultūrinė programa), R. No-
vosinskas (techniniai reika
lai), .Vilhelmina. Baubaitė (li
turgija), VidąAbraitytė (pro
grama tėvams), Ramūnas 
Aušrotas (svečiai), Liutauras 
Serapinas (įvaizdis). 

.(Ištrauka iš jubiliejinės 
konferencijos organizacinio 
komiteto posėdžio protokolo 

Nr. 1) 
KONFERENCIJOS 

PLANAI 
Lietuvos ateitininkai pla

nuoja turiningą programą pa
minėti ateitininkuos atsikūri
mo dešimtmetį š.m. liepos 23-
25 d. savaitgalį. Konferencija 
penktadienio vėlyvą popietę 
prasidės registracija ir tęsis 
vakare liaudiškoje vakaronėje, 
Santakoje (Kunigų seminari
joje pasitaikius nepalankiam 
orui). Vakaronės vedantieji — 
Kauno Šv. Kazimiero kuopos 
folklorinis ansamblis ir KTU 
studentų folklorinis ansamblis 
„Ąžuolas". 

Šeštadienis prasidės 10 v.r. 
praktine paskaita. Toliau nu
matoma: pietos, diskusijų gru
pės, vakarienė ir kultūrinė 
programa, kurią atliks patys 
ateitininkai — talentų vaka
ras. Sekmadienis prasidės 9 
v.r. šv. Mišiomis įgulos bažny
čioje. Po to vyks akademinė 
dalis su ideologine paskaita, 
po kurios bus pietūs. Po pietų 
— diskusijų apibendrinimai. 
Sekmadienį, po šv. Mišių, jau
nučiams organizuojama eks
kursija į su ateitininkais susi
jusias Kauno vietas. 

(Ištraukos iš konferencijos 
organizacinio komiteto 

posėdžio protokolo Nr. 2) 

DETROITO J A U N U Č I Ų 
SUSIRINKIMAS 

Jaunųjų ateitininkų „Aušros 
Vartų" kuopos susirinkimas 
š.m. balandžio 17 d. vyko De
troito apylinkės Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Susirin
kimą vedė mūsų globėja Tau
ra Underienė. Mes pradėjome 
susirinkimą malda. Po maldos 
skaitėme praėjusio mūsų susi
rinkimo protokolus. 

Iždininkė surinko mūsų pa
aukotus pinigus, skirtus varg
šams Lietuvoje. Klausėmės Li
nos Bublytės prisiminimų iš 
Dainavos. Ji paskaitė savo 
rašinėlį apie Žiemos kursus. 

Taura paskyrė mums parei
gas, ruošiantis ateitininkų 
Šeimos šventei, kuri š.m. lie
pos 6 d. vyks Kultūros centre. 
Mes ruošiame vaidinimą „Bly
nų karalius". Visi susėdę skai
tėme vaidinimo vaidmenis. Po 
to visi kartu, labai nenorom, 
šokome ir dainavome dainą 
apie blynus. 

Baigdami susirinkimą mes 
pasimeldėm ir atsisveikinome. 

Andrius Miliūnas 

Ramoną C. Marsh, M D SC 
Obstetriea S Gynecology 

3825 Highland Avenue Sutte4A 
Oowners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal sustanmą 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE] CHIRURGIJA 

10400 76 St, Ksnosha, Wl 53142 
(414)6876990 ' 

valandos pagal aurtartmą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470S.MaJn8t 
Mattsason, IL60443 
T*|. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarime. 

DALIA A CEPELE, D O S . 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 8 t 
TWsyPsik.IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES UGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-24*4067 arba 706-246-6861 
6449S.PulaakJRoad 

DR. JANINA JAKSEVrCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Putaski ReL. Chicago, IL 
Rer 706-422-7807 
Kab. 773-562-0221 
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JAV 
Kanadoje ir kitur 
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JAV 
Kanadoje fa-kitur (UA) 
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Oro postu 
Reguliariu paatu 
Tik iatf aiKsniu laida oro 

Mutaserata ytm atakas 
Matams 
$100.00 

(UA) $115.00 

$60.00 
$68.00 

$600.00 
$100.00 

pasta $160.00 

ta ii anketa. 
1/3 metų 
$60.00 
$66.00 

$45.00 
$60.00 

$260.00 
$56.00 
$85.00 

3men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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DRJDČj^LAPKUŠ 

Ortand Psffc 
706-349-6100 

Valanctoa kaedaan. Sakytus ssuatnagus 

DR. ELK3UU3 LEUS 
AMU UGOS IR CHIRURGIJA 

1182 VVamaf 8 t , LernonL tt. 60438 
1301 CoppSffsU Ava. Suk* 113, 

JofatH.80432 
T a t 615-723-1864 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8898 8 . Rebsrts Road 

TsL 708-5884131 

Dfi. VIUUS MJKAIT1S 
SEa»OSOMaAfuamCra«AjnaAS 

FAaSLY MEDIGAL CUMC 
10806-127 8t.Umont.IL 60436 

>Psmaaagj>Hwal 

LTD. 
61323.KadU*Ava 
Cr*e«jO,R.60628 
TsL 778-438-7700 

RIMGAUDAS NEMKKAS,M.D. 
8.PRA8ADTUMMAH, HLD. 

širrJee Ir krautegysmj igoe 
VaJando* pagal auaiUrkną 

DR.UNAPOŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kartom, CHICAGO, H. 60652 
TsL 778-78S-18S0am* 776 484 4440 

DR. DALIA JODVYAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 Hkjhtand Ava, 86*. 201 
6omeS SSjSj Į * 6**1 8aSSSl _ 

DowTwra Gravs, R. 80616 
Tat 630-860-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kadartn Ava,. Chtoego 

773-778-6889 arta 773-468-4441 

DR. VILUA KERELYJE 
ormopraicDrae gyrjyrnna, •vemrae 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Hartam, BiMgsilaa, 8.60465 

TaL 706 664 0400 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T«t 708652-4159 em*son*aa, 24 vai. 
1443 & 5011 Ava, OtoSrD 

Kaadmn 1 v.p.p. - 7 v.v. 
ĮsafcyrustnCd.8o6tad.11-4 v.p.p. 

^URENDE^RU^Vib^ 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
ERRtDAUA8PRUNSKB,MD 
QREQORYSUELZL£,MD 

Nugara*, sprando, galvos, sąnariu, 
, raumenų, vSZk), 

O maMTs) apacam 
312-726-0800 

DlSTdaa: 847-561-1212 
McHafvyt 616-363 0686 
E i t OTOTOK 847-718-1212 

k UbaftyvSs 

DR.DANAM.SAUKUS 
D*ntų gydyk))* 

6a»MM6a»aamfJ**M 
Wi»ur i • I i i , 6-60184 

TsL 708444-1884 

Sp*cWyM - vfciau* Igo* 
7722 8. K*±0*Av*. 

TaL 773434-2123 

DR\LŠČNAŠŠ&BUTW 
•4K8TU. P08LE8 IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
616i8.Naam>Am 

\rat: anM. M emf* Ir k *M t-€ y*n. 

•4.775T 

DR V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 VV. 63 8t , Burbai*, L 
Tat 708-423-6114 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Oanlųaytfyto)* 
4607 W. 69 8L. CM****, •» 

TaLTra-TMIHf 
4707 6 .0 * * f t U Oavraja, 6, 

T*t-

DR 
GYDYTOJAS IR CHIPHJRGA8 

ELGBvJEC. DECKm DOS, P.C. 
4647 W. 103 3 1 , Oak. Lavm, a. 
P»rn*a apyl. su Nofthwestem urvto 
diplomu, ietuviams sutvarkys dano* 

už prminamą kainą. Pacientai 
priimami absobuciaj punktualiai. 
Suaterimui(kai3*tiang|iikaj) 

TsL 706422-6260 

UDUA BAL&ONAJTĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Centof Rood 
W l o i g ^ H » 8 , 0 H 44084 

Tai. (440) 844-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625S.79ftAv*. ,HW»fyHem,IL 
T«L (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NĘMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.RflbSftS Rd., Hickory H8s, IL 
1 rnyk* į vakarus nuo Harlem Ave. 

TaL (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

Narlaj M 847j881^8772 
8746 Waa* 8Sf6 8*ma| 

Vai. nynd;lr katvS. 3 v** . - 6 va*. 
KNorfaB f™ 

B3MUNDA8 VBmSAS, t t f f , SLG 
Specialyb*- Vidaus Sgų gydytojas 

Kafcama RatuvHkai 
6818 W. Archer Ava. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
T*L^^229-6885 

Valandoa pagal susSarlrną 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
63l7Pairview, s te . 6 
VVestmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba tetuvttKaJ 

ARAS2UOBA, MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Oooan Ava., Stale 310 

Nsporv«a, IL 60563 
TsL (630) 527-0080 
3625 Htghiand Ava.. 
ToNarl.SuSiSC 

Downar» Grove, IL 60515 
TsL (880) 4880120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

T6t 70*336-6822 
4149W.63rd.SL 

T8l. 773-736-7709 
V.KJSIEUUS 

t*X8Tg. POSLES m PROSTATOS 
gydymai bei cNnjrgtya 

172 ScnHar St. Eknhurat, IL 60126 
630-941-2609 

Valandos pagal 

BIRUTĖLPUMPOTIS, M.D. 
Frtow. Amerfcan Aeedemy of 

FmrttyPncHcm 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

647-6879 
9474981 

^WANKĖYIOOTĖ:MD. 
Ooard CaitMed, intemal Medeine 

Valandos joeg paĮogumui 
HotyCroaaPiijhiilnr 

3 6.80081 
iCt 

TsL 773-471-7879 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

• Serbų išlaisvinti trys 
JAV kareiviai grįžo namo 
ir Rusija priėmė Vakarinių 
kraštų nustatytas gaires įvesti 
Kosove taiką. Gairės reikalau
ja, kad tarptautinės karinės 
jėgos palaikys taiką, tačiau 
neaišku, ar tai bus NATO ar 
Jungtinių Tautų pajėgos. 
Spėjama, kad Černomyrdin, 
kuris paveikė Europos vadus 
sušvelninti reikalavimus, juos 
pristatys Serbijai. (WSJ) 

•Motinos dienos proga 
trečdalis JAV suaugusiųjų 
pietaus restoranuose, pra
neša National Restaurant As-
sociation; tai bus 11% daugiau 
negu pereitais metais. Ir moti
nos lengvai galėtų už restora
no pietus pačios užsimokėti, 
jeigu už namuose atliktą 
darbą, būtų atlyginama. Ap
skaičiuojama, kad namuose 
motina atlieka bent 17 įvairių 
vaidmenų, jų tarpe virėjos, so
cialinės darbuotojos, psicho
logės, turto tvarkymo direk
torės ir pan. Vidutiniškas 
metinis atlyginimas už įvai
rius darbus būtų maždaug 
500,000 dol. (Ši tema ir ve
damajame). (VVSJ) 

•Pažengusiuose pasaulio 
kraštuose vis mažiau žmo
nių miršta širdies ligomis, 
tačiau vyrams širdies priepuo
liai dar vis keturiskart daž
niau pasitaiko negu moterims, 
praneša Pasaulio sveikatos or
ganizacija. Tuo tarpu „New 
Engiarid Journal of Medicine" 
straipsnis ragina žmones gerti 
daugiau skysčių — kasdien 
bent 11 stiklinių, sumažinti 
pūslės vėžio atvejį, o „Science" 
žurnalas aprašo nuo „salmo-
&ellat "bakterijos naujai paga
mintų skiepų išbandymus. 
(VVSJ) 

•Nors žydų grupės pro
testavo, šią savaitę 50 
naujų kryžių buvo pastatytų 
prie buvusio Auschwitz kace-
to. Per metus pastatyti 293 
kryžiai. Lenkijos katalikai 
juos pradėjo statyti po to, kai 
žydai agitavo nuversti prie 
Auscbwitz pastatytą 26 pėdų 
aukštumo kryžių, atgabentą iš 
Birkenau. Didysis kryžius yra 
dalis altoriaus, ant kurio 1979 
m. popiežiaus Jonas Pauliaus 
II, apsilankydamas netolima
me Birkenau miestelyje, 
atnašavo Mišias. (Chgo Sun-
Times) 

•Šiandieną popiežius Jo
nas Paulius II trim die
noms išvyks į Rumunįją, 
pirmą kartą aplankydamas 
kraštą, kuriame yra krikščio
nių ortodoksų dauguma. Spė

jama, kad kelionės tikslas yra 
pagerinti ryšius tarp Katalikų 
ir Ortodoksų Bažnyčių. (WSJ) 

•Britų policija apkaltino 
22 m. amžiaus vyrą žmogžu
dyste už Londono miesto 
sprogdinimus, kuriuose žuvo 
trys žmonės ir buvo šimtas su
žeistų. Policija įtaria, kad kal
tininkas vienas sprogdinimus 
suplanavo ir įvykdė. (WSJ) 

•Floridos gubernatoriui 
Jeb Bush įvedus mokyklos 
reformas, konservatoriai ra
gina jo vyresnį brolį, Texas gu
bernatorių George W. Bush, iš 
to pasimokyti. Abu broliai yra 
buvusio prez. George Bush 
sūnūs, ir spėjama, kad 2000 
m., vyresnysis George W. bus 
respublikonų kandidatas į 
prezidentus. Tačiau šiuo me
tu, jaunesniajam broliui Jeb 
vis labiau sekasi įvesti refor
mas ir kai kurie konservato
riai teigia, kad gal ne tą brolį 
remia į prezidentus. (WSJ) 

•Šią savaite Didžiojoje 
Britanijoje vyko istoriniai 
rinkimai, kuriuose Škotija 
pirmą kartą; per 300 m., 
išrinko Parlamentą. Spėjama, 
kad, nors Britanijos Darbo 
partįja daugumos nelaimės, ir 
Skotįjos tautininkų partįja, 
kuri remia Škotijai nepriklau
somybe, stipriai pasirodys. 
(WSJ) 

•Indonezija ir Portugali
ja pasirašė sutartį leisti 
buvusiai portugalų koloni
jai East Timor apspręsti 
ateitį: balsooti už nepriklau
somybe nuo Indonezijos, arba 
balsuoti už autonomiją, bet 
likti Indonezijos dalimi. 1975 
m. Indonezija prijungė East 
Timor, kur dabar dažnai vyks
ta politiniai neramumai ir 
smurtas. East Timor turi apie 
800,000 gyventojų. (AP) 

•Panama išrinko pirmų 
moterį į prezidentūrą — 
Mireya Mosoosoo. Jos miręs 
vyras buvo Panama preziden
tas iki 1968 m., kada valdžią 
perėmė diktatorius Torrįjos. 
Mireya Moscosco kandidatavo 
prieš Torrįjos šonų. (WSJ) 

•Pagal Aukščiausio teis
mo sprendimą, JAV-ese ne
legaliai gyvenantys sve
timšaliai, kurie kituose kraš
tuose yra padare rimtus nusi
kaltimus, gali boti deportuoja
mi, nors ir jiems grėstų perse
kiojimo pavojus. (WSJ) 

•Senato žvalgybos komi
tetas, vispusiškai priėjo 
prie išvados, kad Clinton 
vadovybė nedaug rūpinosi ap
saugoti JAV raketų technolo-

Danutė Bindokienė 

Motinos meilė ir 
meilė motinai 

Tarp pavasario žiedų 

SU GEGUŽĖS ŽIEDAIS 
AURELIJA BALAŠAITIENĖ 

Kai žemė savo veidą pasuka 
saulės link, sužaliavusios pie
vos puošiasi žiedais, žydi obe
lys, o ir miestuose marguoja 
gėlynai ir pražysta dekoraty
viniai krūmai. Taip pat ir 
mūsų širdys suvirpa džiaugs
mo atodūsiais. Kodėl? Žino
me, kad artėja Motinos diena, 
didžiausia povelykinė pavasa
rio šventė, kuriai reikia pasi
ruošti, kad būtų tinkamai pa
gerbtos motinos, mūsų dva
sios įkvėpėjos, mūsų lietuviš
kų šaknų puoselėtojos, tradi
cijų tęsėjos. 

Gegužės antras sekmadie
nis yra skirtas Motinos die
nai. Su gėlėmis, su malda, su 
ypatingu mostu reikia pa
gerbti gyvas motinas, o miru
sias prisiminti maldoje. Lie
tuviškoje šeimoje jau nuo se
no gražiai minima Motinos 
diena, ją pagerbia lituanis
tinės mokyklos ir organizaci
jos, o šeimos aplinkoje ji pa
žymima gal pusrytėliu lovoje, 

giją nuo Kinijos šnipinėjimo. 
Komitetas pritarė Pentagono 
ir . Atstovų rūmų praneši
mams, kad, remiant raketų 
technologijos eksportavimą 
į Kiniją, vadovybė nekreipė 
dėmesio į galimybę pažeisti 
JAV saugumą. Technologijos 
eksportavimas Kinijai buvo 

• pradėtas Reagan ir Bush va
dovybės metu, tačiau tuomet 
jį reguliavo Valstybės ir Ap
saugos departamentai. Prez. 
Clinton pervedė reguliavimą 
Pramonės departamentui, be 
Valstybės ir Apsaugos depar
tamentų suvaržymų. (AP, 
Wash. Times) 

gal gėlių puokštele... Vienaip 
ar kitaip toji diena privalo 
būti tinkamai švęsta su pa
žadu, kad ir likusioji metų 
dalis bus skirta motinos mei
lei, pagarbai. 

Bet gegužės mėnuo dar turi 
ir kitą, labai svarbų elementą 
— artėja mokslo metų pabai
ga. Dalis jaunimo įsigys dip
lomus, mažesnieji pereis iš 
vienos klasės-į kitą, tačiau 
dėmesys privalo krypti į li
tuanistinių mokyklų darbo 
vaisius ir .metų pabaigą. 
Įsipareigokime su vaikais 
kalbėti tik lietuviškai, pagirti 
juos už žodingumą ir teisingą 
tarimą, papildyti jų lietuvių 
kalbos žodyną kasdieniniais 
išsireiškimais, taip pat apdo
vanoti už gėrVs pažymius li
tuanistinėje mokykloje, tuo 
juose sukeliant džiaugsmą ir 
pasididžiavimą savo kilme bei 
senos lietuviškos kultūros tęs
tinumo vaisiais. 

Pasibaigus mokslo metams, 
reikia pradėti planuoti vasa
ros atostogas, skatinti jauni
mą ruoštis į lietuviškų organi
zacijų stovyklas ir jose akty
viai dalyvauti. Būtų prasmin
ga atliekamu laiku su jauni
mu repetuoti lietuviškas dai
nas, pamokyti žaidimų, o tuo 
juose sustiprinti lietuviškų 
tradicijų šaknis. Per žaidimą, 
ne per barimą, jaunimas se
miasi medžiagą laiko praleidi
mui, neprarasdamas lietuviš
kos dvasios. 

Taigi, tarp Motinos dienos 
ir mokslo metų užbaigimo, 
mūsų šeimose turi pasireikšti 
ne vien pareigos, bet ir meilės 
nuotaikos, nes tik su meile ir 

Nuotr. Kazio Ambrozaičio 

švelnumu galima priartėti 
prie mūsų prieauglio, jame iš
ugdyti lietuviško lojalumo ir 
įsipareigojimo jausmus. Te šis 
gegužės mėnuo prabėga mei
lės ir džiaugsmo bei vaisingo 
planavimo ženkle, kurio išda
voje galėsime gėrėtis atei
nančių kartų lojalumu savo 
protėvių šaknimis. Motinos 
tesidžiaugia savo vaikų talen
tais ir laimėjimais, maloniai 
priimdamos užtarnautą padė
ką ir dovanas. 

TAURAGĖ GAMINA 
ŽAISLUS 

Apie 30 Tauragės rajono Pa
gramančio miestelio moterų 
individualioje Raselės Stru-
žeckienės siuvimo įmonėje ga
mina žaislus kūdikiams. Ba
landžio mėnesį gautas užsa
kymas pasiūti 3,000 žaislų. 
Beveik visi jie parduodami 
Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje. 

Pagramantyje siuvama 18 
modelių žaislų. Ekologiškų 
žaislų kūdikiams gamyba pra
dėta prieš 3 metus. Pernai 
Pagramantyje siūti žaislai, 
kuriuos siuvėjos vadina sku-
durinukais, pirmą kartą buvo 
pristatyti ir ^Lietuviškų ma
dų" renginyje. 

Rima Jakutytė 

• Kazlų Rūda. Balandžio 5 
d. kun, Antanas Kereišis au
kojo pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias ir teikė primicijų pa
laiminimą gausiai susirinku
siems tikintiesiems. Šios iškil
mės Kazlų Rūdos parapijie
čiams itin džiugios, nes jau 
daug metų šioje parapijoje ne
buvo pašaukimų j kunigystę. 

Visi įvairiaspalviai žiedai, 
saldumynų dėželės, dovanos 
ir sveikinimų kortelės su per
saldytais sentimentais — ma
mai. Jie užgožia parduotuves, 
vos tik nuo lentynų pranyksta 
pliušiniai ir šokoladiniai 
kiškiai, plastikiniai „kiauši
niai" bei kitos velykinės pre
kės. Motinos diena — gera 
proga įsižerti į parduotuvės 
kasą dolerių pluoštą, padirgi
nant mažų, jaunų ir jau suau
gusių sąžinę (ir atmintį), kad 
nepamirštų pasveikinti savo 
motiną jai skirtą gegužes sek
madienį. 

Nors visi suprantame, kad 
šiame krašte — kaip ir kiek
viena svarbesnė metų šventė, 
kuriai galima pritaikyti te
mines prekes — Motinos die
na prekybininkams yra dar 
viena paranki proga pasipini
gauti, bet šį kartą niekas ne
priekaištauja. Motinos diena 
— čia populiariausia šventė. 
Ir dėl to, kad kiekvienas su ja 
jaučia tamprų ryšį (juk visi 
yra turėję, o daugelis tebeturi, 
mamą), ir dėl to, kad šventė 
ateina su pavasario žaluma, 
žiedais ir atsinaujinimu. 

Argi galėtų būti geresnis 
metų laikas Motinos dienai? 
Kiekvieno mūsų gyvybės — 
atėjimo į šį pasaulį — pradžia 
juk yra mama. O motinystę vi
sais amžiais vertino ir tebe
vertina pasaulio tautos, net ir 
tos, kurios apskritai moteris 
laiko antraeilėmis žmonijos 
narėmis, bet vis tik negali 
išjungti svarbiausios moters 
dovanos — naujos gyvybės pa
gimdymo. 

Motinystė yra būdinga vi
siems gyvosios gamtos tvari
niams. Tam tikra prasme mo
tinos vaidmuo visiems gy
viams panašus — pratęsti savo 
giminės būvį į naujas kartas. 
Tačiau daugelio gyvių „moti
nystė" užsibaigia, vos tik ši 
paskirtis įsikūnija. Net ir pa
telės, kurios savo vaikais dar 
kurį laiką rūpinasi, ilgainiui 
vyte išveja juos iš lizdo ar 
savo artumos, o vėliau susiti
kusios, neatpažįsta. Išskyrus 
žmonių giminės motinas. Jos 
meilę savo vaikams jaučia iki 
savo gyvenimo pabaigos, nors 
vaikai neretai tuo pačiu neat
silygina, motiną palieka, ne
nori su ja jokių ryšių turėti. 

Motinos meilė sąlygų nesta
to: ar vaikas geras, ar nueina 
klystkeliais, jos meilė nesi
keičia, keičiasi tik nuolatinio 
skausmo ir liūdesio dydis, 
kurį. kaip sunkiausią kryžių, 
ji neša, kuomet vaikas pasi
renka nepaisyti nei Dievo, 
nei žmonių įstatymų, kuomet 
išjungia motiną iš savo gyve

nimo. 
Daug gražių, meilių žodžių 

savo motinoms yra sukūrę 
poetai, rašytojai, ypač lietu
viai, nes lietuvė motina buvo 
tautos gyvybės saugotoja, kal
bos ir tėvynės meilės puo
selėtoja, suvokusi šį kilnų 
savo pašaukimą net tuomet, 
kai buvo tik paprasta, nemo
kyta kaimietė. Jos meilė gim
tajai žemei buvo natūrali, 
išplaukianti iš gilaus įsiti
kinimo, kad kitaip ir negali 
būti, o jos tikėjimas ir pasi
tikėjimas Dievu, Jo Motina 
toks gilus ir nepajudinamas, 
kad jokia priespauda, grasini
mai ar draudimai jo išrauti 
neįstengė. 

Lietuvių kalba, kurią taip 
saugojo motinos, kuria mel
dėsi ir savo vaikus melstis 
mokė, kuria sekė pasakas ir 
dainavo ilgesingas, graudžias 
liaudies dainas, motinai atsi
lygino, atsidėkojo, sukurdama 
jos vardui daug gražių, pras
mingų atitikmenų: motina, 
mama, mamytė, motulė, mo
tinėlė, mamyčiukė, mamutė, 
mamelė, mamaitė, mamaitėlė, 
mamukė, močiutė, močiutė-
lė... Tvirtinama, kad lietuvių 
kalboje yra bent aštuonias
dešimt žodžių mamai pava
dinti. Ir visi jie meilūs, švel
nūs, išreiškia vaiko lipšnumą, 
prieraišumą savo gimdytojai. 

Motinos dienos proga malo
nu kalbėti apie geras, pasiau
kojančias, savo vaikais be
sirūpinančias, motinas, bet 
žinome, kad yra ir kitokių. 
Apie jas girdime, skaitome, 
galbūt net patys esame patyrę 
tą didį skausmą, kai motina 
dėl įvairių priežasčių atsisako 
savo tikrojo vaidmens. Antra 
vertus, yra ir daug vaikų, ku
rie, nepaisant motinos "pas
tangų, nuo jos meilės nusi
gręžia. Tačiau tai greičiau 
išimtys. 

Besikeičiant laikams, kei
čiasi ir motinos įvaizdis —r bet 
tik paviršutinis. Tiesa, mama 
jau nesėdi prie dūzgiančio 
ratelio, apsupta savo mažu
tėlių, kuriuos moko skaityti 
— kaip toje, mums visiems 
žinomoje, skulptūroje. Ją grei
čiau rasime prie automobilio 
vairo (juk ir tai „ratelis"), bet 
vis tiek apsuptą savo vaikų, 
kuriuos veža į lietuvišką mo
kyklą, į skautų sueigas, atei
tininkų susirinkimus, tauti
nių šokių ar dainų repeti
cijas... Šiandien lietuvė moti
na, gyvendama toli nuo savo 
kilmės krašto, turi dar sun
kesnį uždavinį: dėti pastan
gas, kad vaikai pasiliktų prie 
lietuviško kamieno, nepasi
duotų aplinkos įtakom. 

„GRANDINĖLES* 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.38 Tęsinys 

Per 35 metus aš stengiausi su .Grandinėlės" šokė
jais pastatyti ir parodyti išeivijoje kitų grupių rečiau 
arba visai nešokamus Juozo šokius. Džiaugiuosi, kad 
Amerikoje, Kanadoje, Kolumbijoje, Venesueloje, Aust
ralijoje, Anglijoje, Vakarų Vokietijoje, Italijoje ir Vati
kane savi ir tų kraštų tautų žiūrovai galėjo pasi
džiaugti „Grandinėlės" šokamu .KupoUniu", „Ruanie-
čiu", JDuktė viena namie liko", .Tolkaiokiu" ir dauge
liu kitų Juozo Lingio mums padovanotų lietuviškų sce
ninių šokių. 

Ii mūsų pasikalbėjimo 
1995 m. gruodžio mėn. 9 d. 

• 

L.T. Kaip ir kada atsirado mintis ieškoti ryšių su 
Juozu Lingiu? 

LJ3. Turėjome tokį pasirodymą Detroite gal po kele
rių metų nuo mūsų įsikūrimo. Koncertas buvo skirtas 
Vasario 16 paminėjimui. Susirinko miesto lietuviškoji 
visuomenė. Šokome .Kalvelį", JKepurinf", „Malūną". 

Koncerto metu žvilgteriu kavinėn, žiūriu — sėdi žmo
nes, alų gurkšnoja, programos neina pasižiūrėti. Sako, 
kad tie patys šokiai, kuriuos Vokietijoje matėme, atva-t 
žiavome į Ameriką ir vėl tie patys... 

Tai buvo pirmas signalas, kad kažką reikia galvoti, 
kaip surasti išeitį, praturtinti programą naujais šo
kiais. Taip ir atsirado Juozas Lingys. Aš norėjau jį su
rasti ir mes su Ale pradėjome kurti laiškus. Iš pradžių 
pasirašinėjome Aleksandros sutrumpinta mergautine 
pavarde — Janusas. Po trejeto laiškų atpažino. Nes 
mes kalbėjome apie „ragučių" polką (Polką su ragu
čiais — L.T.), mums abiems suprantamą dalyką. Tas 
mūsų susirašinėjimas tęsėsi ilgus metus. Tai ir kon
sultacijos ir ištisos lietuviško šokio pamokos... 

Subrendo mintis pasikviesti pas save. Po ilgų susi
rašinėjimų, datos patikslinimų, galų gale Juozas at
skrido 1969 m. 

AJS. Jau sutarėme atskridimo datą. J oro uostą pasi
tikti išvažiavau aš. Nueinu į salę ir to Lingio nėra. 
Duoduosi po visą aerodromą — nėra. Nuėjau į sovietų 
Aerofloto ofisą, sėdėjo dviese, moteriškė ir vyras. Sako, 
mes nieko nežinome. Visai angliškai nemoka. Nieko 
negali su jais susižinoti. Tai aš palikau pavardę, sa
kau, jei kreipsis toks ir toks, tai jis yra laukiamas. Tuo 
metu Lingys duodasi po visus aukštus sušilęs ir ieško 
Liudo, ne manęs. Pagal visą susitarimą. Liudas tuo 
metu susižeidė nugarą ir mes negalėjome pranešti 
Juozui, kad pasitiksiu aš. Buvo pervėlu. Matyt, aš jo 
nemačiau, kaip jis praėjo, o jis ieškojo ne manęs, bet 
Liudo... Gal ir Šimtą kartų prasilenkėm. 

L.T. Juk praėjo ketvirtis amžiaus, pasikeitę buvote. 
AJS. Gal. Jau Juozas paskambinęs į Sovietų amba

sadą, klausdamas kaip jis galėtų juos pasiekti, nes pa
liktas vienui vienas New Yorke. Kaip čia jam pernak
voti... Galų gale aš jį pamačiau, kad vaikšto tarp suo
lų... Sako: .Ale, aš visai tavęs neieškojau..." Jis buvo 
kokius tris kartus priėjęs prie tos Aerofloto agentūros 
ir niekas jam nieko nepasakė, kad yra laukiamas, nie
kas neparodė, kad jam paliktas raštelis. Juozas, buvo 
didžiausiame strioke, buvo taip susijaudinęs, tiesiog 
pasimetęs, kad jo niekas nepasitiko. Jis buvo gana bai
lus, nekalbėjo angliškai. Vokiečių ir prancūzų kalbos 
čia negelbėjo... 

L.T. Prisiminkime koks laikotarpis buvo. Visi kažko 
bijojo. 

AJS. Na, kai susitikome tai nuvykome į viešbutį, 
pernakvojome (aišku, ne viename kambaryje — juo
kiasi Aleksandra), kitą dieną turėjome visokias eks
kursijas, pamatė New Yorko įžymybes ir vakare at
skridome į Clevelandą, kur jau pasitiko Liudas. Susi
tikimas buvo labai jaudinantis. Kalboms galo nebuvo. 

L.T. Kuriais metais tai įvyko? 
AJS. 1969 metais spalio 22 d. 
L.T. Tais metais labai retai kas išvažiuodavo taip 

toli ir dar į Ameriką! Bet Juozas Lingys buvo neeilinė 
figūra Lietuvoje, žinomas Sovietų Sąjungoje, jam buvo 
šiek tiek paprasčiau. Ar jūs galėjote pasikviesti jį re
petuoti su savo grupe, prisimenant, koks tai buvo lai
kas — visi atvykę iš Lietuvos buvo įvardijami komu
nistais, kėgebistais ir t.t. 

Kaipgi, suradome šiokią tokią išeitį? Liudas nuvež
davo mus į restoranėlį, netoli parapijos (mes buvome 
labai susidraugavę su tokios įstaigos skyriaus virši
ninku ir ten repetuodavome). Tai Liudas pradėdavo 
repeticiją, o aš su Juozu ateidavome vėliau. Mes tik 
stebėdavome. Ačiū Dievui, atsirado grupelė šokėjų: 
Neimanas, Barzdukaitė (Babickienė) ir dar pora, tai 
mes susitikdavome visai kitu laiku, kur galėjome iš
mokti .Dukters..." (.Duktė viena namie liko" — cho
reografinis vaizdelis), .Pakrėstinio" žingsnius. Kaip 
Juozas sakė — „perėjome". „Dukterį" tik su keliais šo
kėjais mokėmės. 

L.S. Juozą užimti buvo nelengva, o visai nedomino 
Amerikos televizija, turtai, prekės parduotuvėse. Mu
ziejai, koncertai, lietuviški parengimai. Labai daug 
laiko praleido Clevelando bibliotekoje. Padedant Alek
sandrai, ji versdavo angliškus tekstus į lietuvių kalbą, 
Juozas kruopščiai užrašinėdavo. Ir viskas apie šokius. 
Į svečius eiti nemėgo. 

Keldavosi labai anksti, 6 vai. ryto. Tempdavo mane 
iš lovos. Dar prieš išeinant į darbą, rodydavo žings
nius, kuriuos per naktį, ko gero, buvo apmąstęs, kaip 
paprasčiau, prieinamiau išmokyti mūsų šokėjus. Taip 
ryte, taip vakare, kol užmigdavome. 

AJS. Juozo noras dalintis savo kūryba buvo labai al
truistiškas — vos pastatęs naują šokį .Lietuvos" an
samblyje, tuoj aprašydavo ir atsiųsdavo mums. Viską 
iki smulkmenų kruopščiai išaiškindavo — kaip atlikti 
šokį. kokie rūbai tinka vilkėti ir t.t. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Valerija Latukiene su savo ketvertuku, kuriam balandžio 30 d. sukako vieneri metai. Iš kairės: Diana, Dominy
ka. Laurynas ir Mindaugas. Nuotr. Eltos 

MOČIUTE, MOČIUTE... 

Dr Indre I Rudaitytė) su savo vyru Dean Jeske augina tris šaunius lietu
viukus; 5 m. Matukas ir 3 m. Aleksiukas jau mokosi „Žiburėlio" Montes-
sori mokyklėlėje, Lemonte, o 3 mėn. Petriukas greit įsijungs i „Pipiru" 
ratelį 

„Eik šalin! Mes nenorim su 
tavim žaisti!" Taip „Moters pa
saulis" (VVoman's World) žur
nalas pradėjo straipsnį apie 
Lietuvoje gimusią 5 metų Ag-
nutę Marcinkevičūtę. 

Agnutė, Vilijos ir Česlo
vo Marcinkevičių, gyvenančių 
Žvirgždaičiuose, pirmagimė 
dukrelė gimė su ta ip vadina
mu cerebraliniu paralyžium. 
Negalėjo • normaliai vaikščioti 
nei valdyti rankų. Tuo laiku 
Lietuvoje gydytojai jai nieko 
negalėjo padėti . Bet, štai, gai
lestingoji samarietė Diana Sa-

Agnutė Marcinkevičiūte 'dešinėje) su naujai.* tevdiaia Amerikoje 
roliais Robert, Michael ir sesute Daniele viduryje". 

Don ir .Joan 'pavardės prašo neskelbti). 

Agnute Marcinkevičiūte, grįžtančią į Lietuvą 
kun. Jerry Henley. 

po sėkmingo gydymo JAV-se, illydi Jonas ir Diana Savickai ir 

vickienė su vyru Jonu lankosi 
Lietuvoje. Pamatę Agnutę to
kioje beviltiškoje padėtyje nu
tar ia suteikti jai pagalbą. (Ag-
nutės močiutė, žuvusi auto
avarijoje, buvo Dianos Savic
kienės sesuo.) 

Atlikę visus formalumus, 
kitais metais ją parsiveža į 
Ameriką gydyti. Diana ir Jo
nas Savickai gyvena Carson 
City, Nevados valstijoj. J ie 2 
metus du kartus per savaitę 
vežiojo Agnutę į Reno miestą 
(30 mylių nuo Carson City) 
pas gydytojus. Tuo pačiu laiku 
ją leido į mokyklą. Agnutė 
buvo labai gabi. Greit išmoko 
anglų kalbą, gerai mokėsi ir 
buvo pavyzdinga mokinė. 
Amerikiečių mokinių ir moky
tojų ji nebuvo a ts tumta , bet 
labai mėgiama. 

Po dviejų metų ji turėjo 
grįžti j Lietuvą. Dabar jau ji 
galėjo normaliai vaikščioti ir 
savarankiškai tvarkytis. Bet 
ir vėl, kaip anksčiau buvo pa
siilgusi tėvų Lietuvoje, taip 
dabar pasiilgo močiutės (Dia
nos Savickienės) Amerikoje. 
Kiekvieną vakarą net tris mė
nesius šaukė „močiute, mo
čiute ateik, pasiimk mane", — 
iki užmigdavo. Aišku, tas 
šauksmas pasiekė Ameriką ir 
vel sugraudino Savickų širdis. 

Bet šį kartą jos šauksmą 
išgirdo Savickų duktė Joan su 
vyru Don (pavardės nenori 
skelbti), kurie irgi gyvena 
Carson City, NV. J i e du kar
tus vyko į Lietuvą, net į 
Varšuvą, kol susitvarkė doku
mentus ir įsidukrino Agnutę; 
dabar ją pavadindami Angie, 
kuri džiaugiasi broliukais Ro
bert, Michael ir sesute Da
niele. 

Dar noriu paminėti, kad ir 
kita Dianos ir Jono Savickų 
duktė Rita parėmė našlaitę iš 
Lietuvos. 

Kaip puiku, kad turime 
žmonių, kurie ištiesia pagal
bos ranką kenčiantiems ir 
išgirsta našlaičių verksmą. 

Kostas Mačiulis 

9 0 - S I S 
G I M T A D I E N I S 

St. Petersburgo lietuvių tel
kinio narys inž. Jurg is Mikai
la š.m. balandžio 19 d. šventė 
90-tąjį gimtadienį savo ar
timųjų tarpe, dalyvaujant at
vykusiems sūnums Juozui Mi
kailai ir Kęstučiui Čižiūnui. 
Pabendravimas vyko „Steak 
and Ale" restorane. 

Dr. kun. Čyvui sukalbėjus 
sukaktuvininkui skirtą mal
dą, svečiai vaišinosi gardžiais 
patiekalais, o šonus Juozas 
pasveikino tėvą Sia iškilmin
ga, bet ne kiekvienam lemti
na, proga. Pats sukaktuvinin

kas nuoširdžiai padėkojo 
abiem sūnums už atvykimą ir 
visiems svečiams už dalyva
vimą. Ypatingą padėką pa
reiškė žmonai Reginai, be ku
rios paramos nebūtų buvę 
lengva išsilaikyti ir dar būti 
pajėgiu sau ir kitiems. 

Inž. J. Mikaila didesnę gyve
nimo dalį JAV-se gyveno De
troite, dirbdamas General Mo
tors, Inc. Išėjęs pensijon ap
sigyveno St. Petersburge. Tiek 
Detroite, tiek St. Petersburge 
savo laisvalaikį skyrė lietu
viškiems reikalams. Nuo jau
nų dienų veikliai reiškėsi atei
tininkų organizacijoje, buvo 
vienas iš pagrindinių įkūrėjų 
ir rėmėjų Dainavos stovykla
vietės ir St. Petersburgo lietu
vių klubo bibliotekos. Uolus 
darbuotojas Religinėje šalpoje, 
dosnus aukotojas lietuviškai 
spaudai ir mokslo instituci
joms bei fondams. 

Ilgiausių metų šiam iški
liam St. Petersburgo lietuvių 
telkinio gyventojui! 

D.S. 

Virginija ir Regimantas Milkai su dukrele Eva ir sūneliu Paulium. Jie 
visi kartu atkeliavo į Šeimų klubo pobūvi. Eva mokosi „Meno mo
kyklėlėje" baleto ir pramoginių šokių. 

• Panevėžys , Kovo 22 d. 
Panevėžio bendrojo režimo pa
taisos darbų kolonijos ko
plyčioje šv. Mišias kalėjimo 
koplyčios 10-mečio proga au
kojo Panevėžio vyskupas Juo
zas Preikšas ir kalėjimo kape
lionas mons. J . Antanavičius, 

vienas pirmųjų pradėjęs rū
pintis šių pataisos namų dva
siniu gyvenimu. Per pastarąjį 
dešimtmetį kolonijos koply
čioje ne tik aukojamos šv. 
Mišios, bet ir krikštijami čia 
gimę kūdikiai, laiminamos 
santuokos. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS SKRYDŽIŲ KAINOS 

ĮVILNIŲ 
4 / 1 8 - 5 / 1 2 d. 5 / 1 3 - 6 / 1 5 d. 

Chicago $535 $689 
Newark $480 $689 

IŠ VILNIAUS 1 
Boston $625 
Chicago $575 
Detroit $785 
Los A n g e l e s $925 
Miami $805 
Newark $575 
San Franc i sco $875 
Seatt le $725 

*cnc Prie bilietų kainos Toronto reikia pridėti mokesčius. 
* * * * * 

G r u p i n ė s k e l i o n ė s 1 9 9 9 m e t a i s 
Taste of Lithuania 10 dienų — birželio 10 -19 d; 

rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 - 15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d. 

* * * * * 
Dėl bilietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 

ir kitos informacijos, prašome kreiptis i 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Jurgis Mikaila 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S .Kedzie , Evergreen Park, IL 60805-2325 

Te l . 708-422-3000 . T e l . 800 -422-3190 
F a x 7 0 8 - 4 2 2 - 3 1 6 3 

E-MAIL: A T S V L @ w o r l d n e t . a t t . n e t 
Web: w w w . a m e r i c a n t r a v e l s e r v i c e . c o m 
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„SPINDULYS ESMI BEGALINĖS 
ŠVIESOS" 

Atkuriama aušrininko, Mažosios Lietuvos pa t r ia rcho 
Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. 

VYTAUTAS KALTENIS 

Gražiai paminėtos M. Jan
kaus gimimo 140-osios me
tinės. Atstatytas spaustuvės 
namas — gražus, savitos ar
chitektūros mūro statinys, su
projektuotas specialiai spaus
tuvei prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Buvo likę tik pamatai. 
Atstatymo projektą parengė 
vilniškės architektės Zita Va
nagaitė ir Audrone Lainaus-
kaitė. Atstatoma buvo ilgai, 
nuo 1989 m. — už visuomenės 
ir valstybės lėšas. Aukojo ir 
išeivijos lietuviai. 

Namo antrajame aukšte ap
sigyvens Giedrė ir Eugenijus 
Skipičiai. G. Skipitienė, pagal 
išsilavinimą pedagogė, kurs 
Bitėnų spaustuvės muziejų: 
čia iš mokyklos bus perkelta 
veikianti M. Jankaus pamin
klinė ekspozicija, komplek
tuojama aušrininkų knygų ir 
laikraščių kolekcija, ieškoma 
to meto spausdinimo mašinų, 
kitos poligrafijos technikos. 
Tad ir toliau bus renkamos 
lėšos, kviečiamos talkos. 

Prieš 17 metų, per patį 
sąstingį, Bitėnų pradinėje mo
kykloje buvo atidaryta lietu
vių spaudos ir kultūros vei
kėjo Martyno Jankaus pa
minklinė ekspozicija. Ją savo 
iniciatyva įrengė knygotyri
ninkas Domas Kaunas, daili
ninkė Eva Labutytė ir žur
nalistas Bernardas Alekna
vičius. Oficialiai pasiremta 
faktu, kad 1904 m. Bitėnuose, 
M. Jankaus spaustuvėje, pir
mą kartą lietuviškai išspaus
dintas komunistų manifestas, 
čia lankėsi, tada dar socialde
mokratas V. Kapsukas. 

idSU ,- m. ekspozicija įre
gistruota, kaip Šilutės muzie
jaus skyrius. Nuo pat įkūrimo 

Martyno Jankaus kapas BiU-nuos<-

ją prižiūri mokytoja Birutė 
Žemgulienė ir jos šeima. 

Martynas Jankus (1858-
1946) buvo Bitėnų ūkininkas, 
turėjęs 25 ha žemės. Iš to ūkio 
išlaikė ir savo nuolat bankru
tuojančias spaustuves. Ragai
nėje, Tilžėje, Bitėnuose, Šilu
tėje ir Klaipėdoje jis išleido 
360 knygų ir 25 laikraščius. 
1884-1885 m. buvo „Aušros" 
atsakingasis redaktorius, vė
liau dar kelių leidinių redak
torius bei steigėjas, vienas 
kultūros draugijos „Birutė" 
steigėjų. Rinko tautosaką, pa
rašė eilėraščių, keliasdešimt 
švietėjiškų knygelių. Buvo Ma
žosios Lietuvos vyriausiojo 
gelbėjimo komiteto pirminin
kas, organizavęs Klaipėdos 
krašto prisijungimą prie Lie
tuvos. Mažosios Lietuvos pa
triarchas. Dar gyvam esant, 
jam buvo pastatytas pamin
klas Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. Naciams 
užėmus Klaipėdą, " gyveno 
Kaune. Mirė 1946 m. Flens-
burge (Vokietija). Po 47 metų 
— 1993-aisiais — perlaidotas 
Bitėnų kapinaitėse šalia moti
nos, brolio, žmonos ir trijų 
dukterų, šalia Vydūno, taip 
pat čia perlaidoto 1991 m. 

M. Jankus su žmona Ane su
laukė dešimt vaikų. Jie, iš
sibarstę svetur, seniai jau 
išėję iš gyvenimo. Likę du vai
kaičiai — Ieva gyvena JAV, 
Endrius — Australijoje, abu 
pradėję aštuntą dešimtį. Ieva 
(Eva Jankus-Gerola) 1996 m. 
gavo lietuvišką pasą, nori at
gauti senelio žemę ir išli
kusius pastatus. Labiausiai ji 
pasigedo tėviškės sodo, sodin
to ne tik senelio bei senolių, 
bet ir žymių Lietuvos žmonių, 
atvykusių pagerbti Mažosios 
Lietuvos patriarcho. 

M. Jankaus 140-ųjų gimimo 
metinių minėjimą Bitėnuose 
surengė Šilutės muziejus. F. 
Bajoraičio viešojoje bibliote
koje veikė literatūrinė paroda, 
skirta Martynui Jankui. Ren
ginio vedėjos — muziejaus di
rektorė Roza ŠikŠnienė, mu
ziejininkės Birutė Servienė ir 
Jūratė Pancereva bei pamin
klosaugininkė Nina Laurai-
tienė. Juostelę į užbaigtą at
statyti spaustuvės namą per
kirpo Šilutės rajono vicemerė 
Vincenta Bubilienė. Giesmių 
pagiedojo Šilutės M. Jankaus 
vidurinės mokyklos mokslei
viai vadovaujami mokytojos Vi
dos Liudienės, koncertavo 
Vilkyškių folkloro ansamblis, 
vadovaujamas mokytojos Albi
nos Mažeikienės. Dalyvavo 
svečių iš Vilniaus, Klaipėdos, 
Tauragės. Iš Vokietijos atva
žiavo dailininkas Rudolfas 
Zaboris, Ditoris Brožaitis. At
siminimais dalijosi Povilas 
Mažeika, buvodavęs prieš ka
rą Joninių šventėse ant Ram-
byno. Laimutė Žarauskaite-
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LIETUVIAI, DIRBANTYS UŽSIENIO 
LAIVUOSE 

Aušrininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrėjai. Iš kairės: prof. Do
mas Kaunas, mokyt. Birutė Žemgulienė, dail. Eva Labutytė, žurn. Bernardas Aleknavičius. Nuotr. V. Kaltenio 

Petkevičienė, su mama Sofija 
Žarauskiene viešėdavusi pas 
Jankus. Jonas Jonaitis papa
sakojo, kaip atrodė M. Jan
kaus sodyba po karo. Jis dar 
išgelbėjo keletą spaustuvinin
ko bibliotekos knygų. 

Susirinkusieji klausėsi M. 
Jankaus balso, įrašyto į mag
netinę juostą Kauno radio
fone, bene 1940 m., artinantis 
bolševikinei okupacijai: „Buvo 
laikai, kada Lietuva neturėjo 
ginklo, nei 'Aušros', nei kitų 
dalykų — juos reikėjo sutvert. 
Tai susiradom vyrai Šernas, 
Miksas, Šliūpas ir keli kiti, 
kurie literatūrą lietuvišką šel
pė". Garso kasetę parūpino 
vilnietis literatas Matas Ve
lička. 

Bitėnų miško kapinaitėse 
ant M. Jankaus ir Vydūno 
kapų padėtos gėlės. Vydūno 
draugijos pirmininkas dr. Va
cys Bagdonavičius kalbėjo, 
kad čia dabar lankosi žmonės 
iš visų mūsų miestų ir kaimo. 
Taip išreiškiama pagarba Ma
žosios Lietuvos milžinams ir 
visiems knygnešiams, iš Ram-
byno papėdės skleidusiems 
spaudos žodį, siekusiems at
kurti Lietuvos valstybę jos et
nografinėse žemėse. 

Kapinaites globoja Vydūno 
draugija. Jos tvarkomos kaip 
Mažosios Lietuvos panteonas 
pagal dr. Martyno Purvino ir 
architektės Marijos Purvi-
nienės projektą. Čia gali būti 
perkelti ir kitų Mažosios Lie
tuvos veikėjų palaikai arba jie 
įvardijami, jei jų kapai 
nežinomi. Pavyzdžiui, daili
ninko Adomo Brako, Sibiro 
kankinio. 

Retų želdinių prisodino ir 
prižiūri kraštotyrininkas Ju
lius Balčiauskas, kuriam tal
kina šauliai, savanoriai. Prisi
deda Rambyno regioninis par
kas, miškininkai, rajono inte
ligentai. Rengiamos Vydūno 
draugijos narių talkos — sto
vyklos. Šiemet pastatyti ąžuo
liniai kalto metalo vartai, ku
riuos nukalė vilnietis dailinin
kas Eimuntas Liudavičius. 
Vartuose išrašyti Vydūno žo
džiai: „Spindulys esmi bega
lines šviesos". 

ATMINTINA METINE 
ŠVENTĖ 

JONAS DAUGĖLA 

Prie Bitėnų kapinių vartų (ift kairčs) Vydūno draugijos pirm. dr Vacys Bagdonavičius, Jonas Gudavičius. Mar
tyno Jankaus muziejaus prižiorptojai Kazimieras ir Birutė Žemguliai. Nuotr V. Kaltenio 

Lietuvių tautos istorinių 
įvykių prisiminimai liudija, 
kad lietuvės motinos neiš
matuojama meilė savo vai
kams yra taip pat nuspalvinta 
ir tauraus idealizmo spalvo
mis. O tas idealizmas vaiz
džiai atsispindi mūsų grožinės 
literatūros kūriniuose. Mūsų 
motinos, kaip ir viso pasaulio 
gimdytojos, neišmatuojamai 
myli savo vaikus, bet lietuvė 
motina dažnai šią meilę suriša 
ir su neišsakoma meile savo 
tėvynei, savo gimtajai žemei. 
Tad nenuostabu, kad lietuviai 
dažnai savo tėvynę vadina 
antrąja motina. 

Švęsdami Motinos dieną, 
mes surišame. šias dvi savo 
motinas į vieną junginį. Jau 
neminint mūsų Tautos himno, 
kiek yra daug mūsų liaudies 
dainų, kur išdainuojamas žo
dis tėvynė. Antrosios mūsų 
motinos tėvynės meilė yra 
vaizdžiai aprašyta mūsų di
džiųjų rašytojų Krėvės, Puti
no, Sruogos veikaluose. Ta
čiau mūsų motinų ir antrosios 
mūsų motinos organiškas ry
šys gražiausiais pavyzdžiais 
išryškėja mūsų biologinių mo
tinų išgyvenimais. 

Gyvendami dar Vokietijoje, 
1947 m. išgirdome, kad būriai 
mūsų kaimo jaunuolių, nebe-
pakęsdami bolševikų teroro, 
išėjo į miškus ir prasidėjo 
žūtbūtinės partizaninės kovos. 
Tada prisiminėme mūsų laikų 
savanorių kovas, paskelbus 
Vasario 16 aktą. Buvo labai 
įdomu palyginti šio .meto mū
sų tautos nuotaikas su ano 
meto kaimo žmonių nuotaiko
mis. Daugelis mūsų, kai buvo 
skelbiamas Vasario 16 d. ak
tas, dar nebuvome gimę arba 
buvome labai maži, tačiau 
mūsų aplinkoje buvo ir keli 
savanoriai kūrėjai, kurie daly
vavo nepriklausomybės ko
vose, o taip pat ir keli visuo
menės veikėjai, kurie šias 
kovas organizavo. Tad ir buvo 
surengtas simpoziumas, ku
riame šie dalyviai papasakojo 
mums savo prisiminimus. 

Prel. Mykolas Krupavičius 
tada buvo pirmųjų vyriausy
bių ir seimų narys. Jis, kaip 
kunigas, į savanorių gretas 
neįsijungė, bet dėl to jis su ki
tais vyresnio amžiaus vei
kėjais važiavo per kaimus ir 
ragino jaunuolius jungtis į 
savanorių gretas, eiti į kovos 
lauką ir ginti savo tėvynės 
laisvę. Jis savo akimis matė ir 
vaizdžiai nupasakojo, kai mo
tina, atidavusi ryšulėlį maisto 
savo sūnui, ragino: „Vaikeli, 
tėvynė tave šaukia. Eik į sava
norių būrius, išvalyk tėvų 
žemę nuo priešų. O jeigu ko
voje žūsi ir pas mane nebe
sugrįš!, aš dieną ir naktį mel

siuosi už tave, iki mes abudu 
susitiksime dangaus aukšty
bėse". 

Ir 2,000 tų vaikelių nebe
sugrįžo į savo gimtuosius na
mus, nebepamatė savo mo
tinų. Jie liko amžinai ilsėtis 
Radviliškio, Gervėčių, Kaniū
kų laukuose, bet jie iškovojo 
tėvynei laisvę ir motinos ga
lėjo lietuvių # kalba prašyti 
Aukščiausiojo palaimos žuvu
siems savo sūnums. Tad ir 
mes šiandien, minėdami Moti
nos dieną, visada turime prisi
minti tą antrąją mūsų motiną 
— tėvynę. 

Bet tą nepalaužiamą mūsų 
tautos vaikų meilę savo moti
noms, o ypatingai tai antrajai 
motinai — tėvynei — labai ge
rai perprato ir pavergėjas. 
Tikrasis Rusijos bolševikų 
kėslas buvo ne tik užimti Lie
tuvos žemę, bet ir galimai 
greičiau sunaikinti istorinę 
lietuvių tautą. Iš pat pirmųjų 
pavergimo dienų okupantas 
suprato, kad, kol neišraus iš 
tautos gelmių tėvynės meilės, 
tol nepalauš ir lietuvių pasi
priešinimo svetimųjų užma
čioms, tol pastangos pavergti 
Lietuvą bus bergždžios. 

Tad bolševikai pirmiausia 
bandė sunaikinti pačią tėvy
nės sąvoką. Žiauriausiomis 
bausmėmis, net ir šeimyni
niuose pobūviuose buvo už
draustos dainos, kur minimas 
tėvynės žodis. Tautos ir tė
vynės sąvokos buvo paverstos 
tiesiog keiksmažodžiais. Mūsų 
žmonėms buvo skelbiama, kad 
darbininkas tėvynės neturi. Jo 
tėvynė yra visa Žemė. 

Buvo uždrausta minėti Mo
tinos dieną. Užuot Motinos 
dienos, buvo įvesta „Moters 
diena". 

Galime didžiuotis, kad, nors 
pasklidę plačiajame ir medžia
giškai nusiteikusiame pasau
lyje, per ištisus metų metus 
tinkamai paminėdavome Mo
tinos dieną. Prisimindavome 
ir deramai pagerbdavome 

Kovo 11 d. aš ir žmona iš
plaukėme su „Royal Caribian" 
laivu „Majesty of the Seas" iš 
Miami, FL. Kadangi tai ne 
pirma kelionė, tai buvome tik
ri, kad sutiksime lietuvių, ku
rie tarnauja laive. Matote, kai 
pasikeitė santvarka Rytų Eu
ropoje, tai laivų bendrovės 
mielu noru samdo europiečius 
tarnaufojus. 

Taigi vakarienės metu pa
klausėme mūsų stalo patar
nautojo (jis iš Vengrijos), ar 
yra lietuvių. Jis pranešė, kad 
laive (laivo karininke) dirba 
Jurgita iš Lietuvos. Kitą rytą 
ir susiradome Jurgitą Blušiū-
tę iš Klaipėdos. Ji tvarkė ryti
nę pamainą, kuri aptarnavo 
keleivius pusryčių metu. Jur
gitai labai patinka laive, ji jau 
trečius metus dirba ir prasi
mušė į laivo karininkus. 

Per visas mūsų keliones, o 
jų buvo daug, pirmą kartą su
tikome laivo tarnautoją iš Lie
tuvos, eančią tokiose atsakin
gose pareigose. Matote, per 
kiekvieną kelionę sutinkame 
lietuvaičių. Gal 1994-1995 m. 
lietuviai, kurie dirbdavo lai
vuose, visi kaip vienas saky
davo, kad laivai juos išnaudo
ja, mažai moka, kad parsivarę 
mašiną iš Vokietijos lietu
vaičiai uždirbtų tiek, kiek čia 
per metus. 

Bet 1997-1998 m. laivuose 
pradėjo dirbti visai kitokie 
žmonės. Merginos gražios, vik
rios, daugiausiai būna gėrimų 
padavėjos (coctail waitress), 
vadinasi už kiekvieną gėrimą 
gauna arbatpinigius. Paklaus
ta viena lietuvaitė atsakė, kad 
per dieną užsidirba daugiau, 
negu Lietuvoje per savaitę. O 
juk ir maistas, ir visas aprū
pinimas nekainuoja. Vyrai, 

tiksliau, jaunimas, irgi jau ki
tokie. Jie jau susikalba ang
liškai ir daugiausiai dirba 
išnešiojant maistą. Buvome 
sutikę net ir stalo patarnau
tojų (padavėjų). Laive tai yra 
privilegijuota klasė, nes pada
vėjai gerai uždirba. Matote, 
laivas pataria, kad mažiausia 
arbatpinigių suma, kurią sve
čias turėtų palikti — 3.50 doi. 
per dieną. Tas būtų 25 dol. per 
savaitę. Padavėjai aptarnauja 
apie 20 žmonių, yra dvi pietų 
pamainos, tai užsidirbama ne
blogai. Tuos darbus daugiau
siai dirba lenkai, jugoslavai, 
vengrai ir pan. Matosi jau ir 
vienas kitas lietuvis. 

Mažiausiai gauna tie, kurie 
nemoka kalbos, arba ką tik 
pradėję dirbti. Sutikome kartą 
jaunuolį iš Klaipėdos. Jis buvo 
prieš kelias dienas atvykęs 
dirbti, angliškai nemokėjo. Jo 
darbas buvo padėti servetėlę 
ir ant servetėlės peilį, šakutę 
ir šaukštą. Jis dirbo 12 vai. 
per dieną. Sakė, kad mokėti 
gaus 500 dol. per mėn. ir, aiš
ku, daugiau niekas nekai
nuos. Amerikiečiui ši suma — 
tai niekis, bet Lietuvoje 2,000 
litų — dideli pinigai. Laivas 
jiems juos taupo arba siunčia 
į Lietuvos banką. 

Tai tiek norėjau pasidalinti 
mintimis apie lietuvius jūri
ninkus, kurie plaukioja kelei
viniais laivais po pasaulį. Jei 
kada kas nors, kur nors plauk
site, tai visada paimkite lietu
viškų laikraščių ir paklauskite 
kitų jūreivių, ar yra laive Lie
tuvių. Jurgita sakė,kad jau 
trejus metus negirdėjo lietu
viškai, o „Draugą" ir „Lietuvių 
balsą" su malonumu paėmė. 

Algirdas Skudz inskas 

A Skudzinskas su Jurgita Bliūšiute, „Majesty of the Seas" laivo kari
ninke. 

Tėvynės ilgesio jausmais 
gyvenome ilgus penkis de
šimtmečius, tad šiandien 
džiaugiamės, kad vėl galime 
numalšinti tuos ilgesio jaus
mus ir aplankyti mūsų motinų 
kapus. Tik gaila, kad daugelis 
tų motinų ilsisi Sibiro taigose, 
bet mūsų antroji motina — 
mūsų tėvynė — yra išlikusi. 
Jos niekas niekur negali iš
vežti. Mes ją palikome didžių-

savo gimdytojas, bet taip pat jų pavojų metais. Ją mindžiojo 
parodydavome visam pašau- pavergėjo kojos, bet ją maitino 
liui savo meilę antrajai moti
nai — savo tėvynei. Šiandien 
ta mūsų antroji motina tėvynė 
išgyvena laisvo valstybinio gy
venimo dienas. Jos žemės ne-
bemindžioja pavergėjo batai. 
Visi džiaugiamės, kad" Lietu
voje vėl atgaivintas Motinos 
dienos šventimo paprotys, Mo
tinos diena švenčiama visoje 
šalyje, ypač mokyklose. Bet 
vis dėlto tenka apgailestauti, 
kad, turimomis žiniomis, Mo
tinos dienos minėjimo atgai
vinimas nerado tokio didelio 
ir visuotinio tautos pritari
mo, nesusilaukė visuotinio 
džiaugsmo. Tas tik liudija dar 
gana didelę „vakarykščių" ir 
visokių atėjūnų įtaką. 

amžinosios gyvybės sultys. 
Šiandien tėvynės ilgesį nu

raminti ne vienas mūsų vien
gentis jau grį2ta atgal į 
gimtąją šalį. Jie iškeliauja, 
kad galėtų amžinajam poilsiui 
prisiglausti tuose kapuose, ku
riuose ilsisi jų motinos ir arti
mieji. Jie nori, kad jų že
miškieji palaikai susijungtų 
su gimtosios žemės dulkėmis 
ir ilsėtųsi amžinai toje šalyje, 
kuri apšlakstyta savanorių ir 
partizanų krauju, permirkusi 
motulių ašaromis. 

Mes žinome, kad šiandien 
mūsų antroji motina tėvynė 
turi pakelti daug sunkumų. Ją 
skriaudžia ne vien svetimieji. 
Bet mes tikime, kad mūsų 

šaunios motinos išugdys nau
jas lietuvių tautos kartas, 
kurių sūnūs ir dukros sukurs 
naują, šviesesnį rytojų. Tokiu 
tikėjimu ir tokiomis viltimis 
šiandien Motinos dieną šven
čia patriotinė mūsų tautos 
dalis. Su šiuo tikėjimu į visuo
tiną Motinos dienos švente 
jungiasi ir viso pasaulio lietu
viai. 

ĮTEIKTAS KULTŪROS 
IR MENO TARYBOS 

MEDAUS 

Kovo 29 d. „Naručio" vieš
butyje Kaziui Varneliui buvo 
įteiktas Kultūros ir meno ta
rybos medalis už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai. Medalį įtei
kė kultūros ministras Sau
lius Šaltenis. 

Tai jau šeštasis toks apdova
nojimas. 1998 m. jį yra gavę 
dar penki kultūrai nusipelnę 
asmenys. Mūza Rubackytė. 
Ugnė Karvelis, Vytautas An
tanas Dambrava, Guido Mi-
kelinis (vertėjas, kalbininkas) 
ir Peteris Kronas (Lietuvos 
garbės konsulas Zalcburge). 
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773-585-9500 
HAPPY MOTHER'S DAY 

TO ALL OUR CUSTOMERS FROM 
CRA\VFORD SAUSAGE CO, INC. 
2310 S. Pulaski, Chicago. IL 60623 

773-277-3095 
• "Everything Fresh As A Daisy" 

HAPPY MOTHER'S DAY 
TO ALL 
FROM 

LAVVN LANES 
7650 S Pulaski. Chicago, IL 60629 

773-582-2525 

HELP VVANTED 

AMERICAN TRAVEL ABROAD, 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
with '.ravelbackground. Expenooce 
in SABRE. APOLLO a plūs. Mušt 
be fluent in Lithuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
vvorking conditions and excellent 
pay. Please tax resumes to 
7 7 3 - 4 6 7 - 0 7 0 1 . 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

I i u u o m o j a m a a 
a p t i l d a m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-145/ 

A M E R I C A A r ^ ^ ^ * N S R O A D , I N C 
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M A J W O F F I C E 
5316N.MILWAUKEE AVE., 

CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

o sfe 
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Lement, I£ 
Only 8 condos left ynfam 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Starts at $125,900. 

Opeo Sundays 12-4p.m. 
or by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

TeL 430-257-3305 
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O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773^89-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 

TEL. 773485-2020. 

5637 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237.4747. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kafca lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 W « * 9 9 h Street 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCriON 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•soffits", *decks*, *gutters", plokšti 
ir "shingte* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

• S.Benetfs, tel. 630-241-1912., 

Siųsti pinigus per VVESTERN UNION taip saugu 
ir greita, lyg jūs pats juos nuvežtumėt! 

VVESTERN UNION persiunčia pinigus net į 165 kraštus. 
Lietuvoje - į 93 vietoves! 

Informacijai skambinkite: 800-325-6000 
VVebsite - http:/ /www.westernunion.com 

.... . 

e WestemUn:on© 

V V E S T E R N MOlMEY 
U N I O N T R A N S F E R 

The tmttst way tottndmoof — m f c 

M®&i©s dilemos pioga 
dovanokite lietuviškus 

"Rūtos" šokoladinius 
saldainius 

iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus dovanų parduotuvės! 

Užeikite kasdien 
nuo 10 iki 4 vai. 

arba užsisakykite telefonu 

773-582-6500 

For uniąue Lithuanian 
Arts and erafts, 
please visit 

mn» .maridana. com 
Ieškomi darbininkai valymo 

darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai . Taip pat atlieku ir kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko
mendacijas. Tel. 708-656-6599 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 

TraM^ortuojamc ir padtdame parduoti 
naudotą auto. Pigiai parduodame issimo-
kėjimui: remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto.geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimai teL 7M-2H4SM. 

Reikalinga moteris 
namų valymui nepilnai 

darbo savaitei. 
Paskambinę, palikit žinutę. 

TeL 708-499-4656 

Reikalingas sunkvežimių 
vairuotojas, 

turintis CDL teises ir 
ne jaunesnis kaip 23 metų. 

Tel. 847-357-0337 
arba 630-816-0030 

Home Health Care Ino. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 i dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Arthur, 
tel. 708-220-4797 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

PARDUODAMAS Lietuvoje, 
Kauno centre 5 kambarių butas, 

tinkamas gyvenimui arba 
komercinei veiklai. Kęstučio 
gatvė 15-4. Zita Petronienė. 

tel 011-370-7-22-86-67 

NERINGOS stovykla Marlboro, 
VT. ieško pagrindines šeiminin
kės ir pagalbininkių. Pagrindinė 
Seimininkė turi turėti patirties 
ruošti didelius maisto kiekius 
(100-180 žmonių) ir turi turėti dar
bo leidimą Amerikoje. Prašome 
skambinti Danai Grajauskaitei 
(stovyklos vedėjai) 617-923-4583 

Factory 
We bave the following openings 
for dependable, experienced: 

• 
ASSEMBLERS 
1st4 2ndSHIFTS 

PUNCH PRESS 
SET-UP & OPERATE 

.'rd SHIFT 
• 

TOOL & DIE MAKER 
2nd SHIFT 

• 
MAINTENANCE 

MECHANIC 
3rd SHIFT 

• 
We offer a competitiv. salary and 
benefits including 401 (k) 
wuti company mateh. Appty. send or 
FAX 847-635-9287 resume wtth 
SALARY REOUIREMENTS to: 
Ed Canllc Symons Corporation. 200 
E. Touhy Ave., Des Ptaines. IL 60018 
EOEm/t. 

SYMONS CORP. 

. 4 \ : 
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. 

3 VeUonuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER RDAD, WIUXJW SPRINGS, IUJNOIS T » 708.839.1000 

pokylių aolėa- tinka įvairiomsproęmnu 

35 iki 40 svečių 

M*rai l e » * JvasRJJ 

40 iki 60 svočių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
*" aptarnavimas 

100 id13S svečių 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting appHcants for 
PMmaiMfit Rftsiosncc! 

Anyone can appty. 
For free informatton call: 

1-773-282-9500 
GT% concmtraenę in irfirnigtallori lo Canada 

www.radauaa.ooNl 

a t o K toou 
60 itd 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

VMJCĮU KCM 

125 *d 175 svočių 

Mortgages b tae »ol> btuiaess »e do.. 

No Application Fee 
Oown Paymerrt 3-5% 
NoPoints 
Fast Tumaround 

Highland 
BSHC Corp. 

Speclml Progrmms 
• Documented 5% Down 
• Derogatory Credit 
• No Cost Refinancing 

Jurgita 
Janavičiūtė 

Kalbu lietuviškai 

No Income Veriflcatlon Programs 
( 7 7 3 ) 2 2 9 - 0 0 2 2 • (SOO) LOAN-203 • ( 7 7 5 ) 2 0 5 - 1 4 1 4 

6945 W. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

4750 N. Mirvvaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 

225 iki 550 svečių 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of Ihe world - any day, any time. 
We also offer prepatd Calfing Cards: calls to litnuania 37 c/min. 

For information call AOF International 
n 1-800-449-0445 

VASAROS SKRYDŽIAI J 

VILNIŲ 
IŠ NEWARK, IŠ CHICAGO, 

N.J. IL 

Jauna moteris 
<;tun automobilį, kalba angliškai) 

ieško nedidelio, saugaus buto 
arba gali gyventi kartu ir padėti 

vyr. amžiaus lietuvei. 
Tel. 630-243-9385 

A t i t e k a m e n a m ų U o r ė s 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

Birželio 16 d.- $780 
rugsėjo 15 d. 

$790 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Reikalingas 
sunkvežimio-savivarčio 
(dump truck) vairuotojas. 

Sąlygos geros. 
TeL 815-260-1965 

L?&D CONSTRUCTION 

Kokybiškai atliekami visi namų 
išorės darbai: stogai. "skJng", 
Mtvvnzaziai, rnaxanw otmmi, 
*porchos' ir "d#cks*; mOrtnlmaa, 
*tuck pointlng", namų ir garažų 
remontas. Skambinti KazlmlsruL 
M 708-453-1250. 

plius mokesčiai 
PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Faz 718-423-3979 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistoiin.com 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-14M 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

r̂ieinamornis kainomis. 
DraurJmas garantuotas. 

GEDINflNAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

• • - — ~ ™ — — -

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

K E P Y K L A I R D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryt* 7 dienas savaitėje 

BARE FOR 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart $ ą^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. T73-585-61O0 Paeer 312-3eS-03O7 
Fax 773-585-3997 

OntuiK 
21. 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Ilunois 60453 

•anooa (708) 423-9111 
Voice Maa (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312)^07-6120 
Res. 708-423-0443 

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

Profesionaliai ir sąžiningai patamauįa 
įvairii; nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
R6*V»C"HOME C E N T E R 

Marketirtg Consuttant 
T e l . 773-297-2013"" 
708 -886 -9386 V .M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „fcrsclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įveroMrnas. 

Čikagos šiaurėje ir šiauriniuose priemiesčiuose 
perkam ar parduodam nuosavybes, kreipkitės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

C O L O U J G U 
B A N K C R ; : 

*sj*mtwra«.. 

A U D R A 
K U B U J U S 

1508ShermanAve. 
Evanstoo. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
F « (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
E-mail 
akubihus@aol.com 

D D 
NEKILNOJAMO TURTO 

KERTELE 
(INFORMACIJA) 

Kokio namo m u i t e ? Prieš išsirinkdami 
savan jos apžiOrestte daug namų. TodM 
išties svarbu žinoti, kokio namo jos norite ir 
kas Jums svarbiausia. 

Nuosavybes rūšys 
Pauoiabvti* namas (Murty-famlty). 
Pats pavadinimas sako. kad Sis na
mas skirtas keleto šeimų nuomai. To
kio tipo namuose įrengti du ar daugiau 
butai. Namo savininkas pinigus, gau
tus iš nuomininkų, gali naudoti namo 
iilaidoms padengti, šio tipo namai 
tam tikrose vietovėse yra ribojami 
įstatymų. 
Butai r kooparatruct butai dažniausiai yra piga*™ 
n* namai. Mt m kana pakyla, nes raina -nok* 
Įaaaaaajtaaajaaaiai S*> būna yra Įsę Į Į Į Į * * * 
gyvenantys žmonas turi oaugiau papildomų 
patogumu, taniu iaugaU pr>»aek| a — Į tmmrkų 
nagaMty sau hMa Ta6au gyvandam. butuos*. J0a 
prsassvaoaa barMtrovai ir turką patayh tvarkos bai 
:siatymų Rankantis nuosavybaa reti. radaiu 
nautmiitb. kad prvaiiu namu vana kyla graibau. 
nei butų. 

Daugiau informacijos 
jums suteiks 

RRST RATE 
REAL ESTATE 
AU5RA PADALINO 
4545 W.67m Street 
Chicago, IL 60829 
Tel. 773-767-2400 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai1 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

http://www.westernunion.com
http://www.radauaa.ooNl
mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistoiin.com
mailto:akubihus@aol.com


* 

JAV I * Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė JaMlifanJ ir Aldona SmulkKknė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

AKCIJOS, KITI TURTAI, 
MIRTIS IR PALIKUONIAI 

Daug kalbėta apie doku
mentų sutvarkymą ir t.t., kad 
po mūsų mirties, palikuoniai-
šeimos nariai nepasimestų 
betvarkydami mūsų reikalus. 
Pvz., gyveno didelė šeima. 
Tėvas buvo labai rūpestingas, 
žmonai nereikėjo dirbti, tik 
auginti vaikus ir prižiūrėti na
mus. Užaugo vaikai, sukūrė 
savo šeimas. Tėvai liko vieni, 
dideli namai, daug visokio tur
to, tėvas tvarko finansus, 
mama rūpinasi namais. Susir
go tėvas ir po kiek laiko mirė. 
Liko viena žmona, kuri ne
žinojo, net kuriame banke yra 
jų pinigai, ką jie, o dabar ji, 
turi, net nemokėjo užmokėti 
sąskaitų, parašyti tekių. Ir 
taip atsitinka gana dažnai. 

Yra svarbu turėti sutvarky
tus {vairius dokumentus, apie 
tai buvo kalbėta anksčiau. 
Taip pat svarbu, kad tie, kurie 
turi įsigiję įvairių akcįjų, jų 
dokumentus laikytų sutvarky
tus, surūšiuotus taip, kad, ne
laimės ar mirties atveju, liku
si žmona/vyras, kurie ir taip 
jau yra nelaimės prislėgti, ne
turėtų jaustis pasimetę finan
siniuose reikaluose. Yra dau
gybė atvejų, kad likusi žmona 
tiesiog nežino nuo ko pradėti 
ir ką daryti. Vertybių popierių 
(akcijų ir pan.) reikalus turėtų 
žinoti visi šeimos nariai (žmo
na/vyras ir vaikai). Neužtenka 
vien žodžiu paaiškinti ir į jų 
klausimus atsakyti, reikia 
taip pat ir dokumentus laikyti 
tvarkingai. Pvz., miršta vyras, 
ką žmona turėtų daryti su 
įmonės, kurioje jis dirbo, akci
jomis, kurios įeina į jo pensiją, 
ir kurių, kol gyvas, jis negali 
parduoti, bet po jo mirties 
žmona tai gali padaryti, jei ji 
to norėtų. O kaip iš viso su 
jūsų vertybių popierių portfe
liu, kurį sudaro kelios biržos 
tarpininkavimo firmų sąs
kaitos, kurias nuolat reikia 
peržiūrėti? Žinoma, negalima 
rasti atsakymų ir paaiškinimų 
į visus klausimus, nes aplin
kybės keičiasi ir likę šeimos 
nariai turės daryti savo nuos

prendžius, pagal susidėjusias 
aplinkybes. Bet visą tą pro
cesą galite palengvinti, paaiš
kinti ir palikti kaip galima 
daugiau informacijos liku
siems šeimos nariams. Pvz., 
kokius pasirinkimus investa
vimui jums reiktų daryti, duo
ti vardus patikimų finansinių 
patarėjų, iš kurių būtų galima 
pasirinkti geriausią. 

Yra žmonių, kurie yra labai 
tvarkingi, viską surašo į vieną 
sąsiuvinį ar palieka surašytą 
kompiuteryje. Pvz., paskuti
nius vigų sąskaitų pranešimus 
ir pagrindinę informaciją apie 
tas sąskaitas, kur yra testa
mentas, nurodymai sveikatos 
reikalais ir kiti svarbūs doku
mentai, pradedant „Soc. Sec." 
kortelėmis ir gyvybės apdrau-
da, iki lankstinukų su infor
macija apie šaldytuvą, van
dens šildymą ar VCR. Ta in
formacija turi būti ne pasenu
si, o šiandieninė. 

Dažnai pasitaiko, kad likę 
vyras/žmona ir vaikai pra
leidžia daug laiko ir turi daug 
rūpesčio, kol velionio paliktus 
'finansinius reikalus sutvarko, 
šiais įpiVpij reikalinga, kad 
visuose šeimos reikaluose, 
taip pat ir finansiniuose, vy
ras ir žmona būtų partneriai, 
o taip pat ir suaugę vaikai, 
kuriems ateityje viskas ati
teks, būtų įtraukti į šeimos fi
nansų tvarkymą. 

KAI SKAMBINA 
NEPAŽĮSTAMAS ASMUO 

Kompiuteriai, telefonai — 
tai modernios susisiekimo 
priemonės, kurios padeda 
žmonėms geriau ir lengviau 
gyventi, bet tuo pačiu greičiau 
ir skaudžiau juos apgauti, 
nuskriausti. Ypač telefoninės 
apgavystes yra labai paplitu
sios ir nuo jų daugiausia nu
kenčia vyresnieji. Nors daug 
kartų šiuose puslapiuose buvo 
rašyta, bet gavus iš Illinois 
valstijos Generalinio proku
roro raštinės perspėjimus, ku
rie tinka ne tik šioje valstijoje, 
bet ir visoje Amerikoje gyve
nantiems žmonėms, čia juos 
pakartojame. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 8 d., šeštadienis 

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS 
KLEBONĄ ALOYZĄ VOLSKĮ 
Sveikiname įvesdinimo proga. linkime 

Jums sveikatos, ištvermės ir Dievo palai
mos lydint bažnyčią ir parapijiečius į 
naują tūkstantmetį. 

Visa Miškinių šeima 

AMBfR CONSflNJCnON C*. 

MlrkuTi CTHITHIU, „ Į Į Į Į ! įNag" bei 

m* 
ttLTTMiT-inf. 

LTVE-IN 
CARE-GIVER(S) 

_'*Lk.Car 
— , - _ _ to 7 dar*. Good Job 
Steady Worfc ISO to $85/day. 

CALL: 
(773)«5-4919 
(»a«»»pm) 

*m 

i 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
/ANDRULIO Mot Micttgan yalrtijoj* 
nuo 1940 m. MnorUku tradiciniu bodu gamina tūriui. Turim* jų 
įvairiauMu, paragaukite: •orini b* priedų, bn drunkos, toriai tu 
kmynai*, tu .chmt", Parto, tu krapai*, ra oatnaku ir 
tvogonait ir Fata toriai, šituo* toriu* nmte 
maitto parduotuvata, .dali* įkyrioje. OaHte /a7tt D K I i j ? 
ultiaakru ir talafbau: 616-4634801 * ^ ' 
arba per world wida wab: 
www.andruliarnftaat.cofn 

•aBnawi rwjn unauM iwry. *nc 
4216 MaanBa, rOMMn, KM 49410 

Dalia Lietuvoe Našlaičių globoe komiteto narių su įgaliotine Lietuvoje Gražina Landsbergiene. LS kaires: Regina 
Jautakaitė, Dana Bazienė, Aldona Šmulkstienė, Birute Jasaitiene, G. Landsbergienė, Vanda Prunskienė, dr 
Alina Domanskienė, Laimutė Stepaitienė, Irena Kairytė, Regina Smolinskienė. 

Kad išvengtumėte apga
vystės telefonu: 

1. Nieko nepirkite per tele
foną iš nežinomos firmos, kuri 
jums skambina. (Kitas reika
las yra, kai jus pats skambi
nate jums žinomai firmai.) Iš 
nežinomos firmos, prieš bet ką 
perkant, pirmiausia prašykite, 
kad jums atsiųstų informaciją 
raštu. 

2. Nežinomą firmą, prieš 
pradedant su ja bendrauti, 
pasitikrinkite „Better Busi
ness Bureau" ar jūsų valstijos 
Generalinio prokuroro įstai
goje (Attorney General's of-
fice). 

3. Niekada neduokite kredi
to kortelės ar banko sąskaitos 
numerio per telefoną, nebent 
tikrai žinote, kad turite rei
kalą su teisėta firma. 

4. Niekada neskubėkite da
ryti sprendimų. Pasitarkite su 
šeimos nariais, draugais, ad
vokatu, ar kitais žmonėmis, 
kuriais pasitikite. 

5. Atminkite, kad niekas 
nieko neduoda nemokamai. 
Jei skamba neįtikėtinai gerai, 
tai greičiausiai kas nors nege
rai. 

Pagal naujas Federal 
Trade Commission taisyk
les, „telemarketers" (tele
foniniai pardavėjai) negali: 

1. Skambinti jums prieš 8 
vai. ryto ir po 9 vai. vakaro. 

2. Pakartotinai skambinti, 
jei žmonės pasako, jog nenori, 
kad jiems ir vėl būtų skambi
nama. 

3. Teikti klaidinančią infor
maciją apie garniniu8 ir patar
navimus. 

4. Prieiti prie jūsų banko 
sąskaitų be jūsų leidimo. 

Apgavystės telefonu yra 
keliu rūšių, būtent: 

1. nSweep8takes" — pa
prastai siūloma ką nors atlik
ti, kad gautumėte „nemo
kamą" dovaną, siūloma daly
vauti kokiame seminare, kur 
bus pristatomos prekės, pra
šoma duoti kredito kortelės 
numerį. 

2. Kelionių paketai. Siūlo
mos pigios atostogos, bet tuose 
pasiūlymuose yra daug už
slėptų išlaidų, kurias jums 
tektų apmokėti ir tokios „pi
gios" atostogos gali jums labai 
brangiai kainuoti. 

3. Vitaminai ir kitos svei
katai palaikyti priemonės. 
Siūlomos dovanos, bet pa
siūla pirkti vitaminus gali 
jums brangiai kainuoti. 

4. Investavimai. Žmonės 
kiekvienais metais praranda 
milijonus dolerių, norėdami 
greitai praturtėti ir pakliū-
dami į apgavikų rankas, kurie 
žada dideles palūkanas be jo
kios rizikos ar tik su maža ri
zika. 

5. Labdara. Apgavikai pa
vadina savo „labdaras" pa
našiais vardais į tikrų, gerų ir 
žinomų labdaros organizacijų. 

6. Pinigu atgavimo apga
vystės. Jei pakliuvote į tuos 5 
minėtus apgavystės tinklus, 
6-tasis „sialysis" jums padėti 
atgauti prarastus pinigus. O 
jei tapote apgauti, ar jaučiate, 
kad nori jus apgauti, skam

binkite „National Fraud Infor
mation Center" tel. 1-800-876-
7060. 

Niekada neduokite niekam 
telefonų, nebent žinote, su kuo 
reikalą turite, savo „Sočiai 
Security" numerio, kredito 
korteles numerio, telefono nu
merio ir adreso. 

LIETUVOS VAIKAI IR 
AMERIKOS LIETUVIAI 

Amerikoje veikia kelios lie
tuviškos organizacijos, kurios 
šelpia vargstančius Lietuvos 
vaikus. Viena iš tokių organi
zacijų yra „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. Komitetas 
įsteigtas 1993 metais prie 
JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų tarybos. Komi
tetas, pradėjęs savo darbą, pa
dėjo 20 vaikų, šiandien jau 
šelpia apie 900, neskaitant Al
mos fondo, daugiavaikių šei
mų, tremtinių ir t.t. Komiteto 
darbas plečiasi — Lietuvoje 
vargo labai daug, o Amerikos 
lietuviai yra geri ir turėdami 
daugiau, nori padėti ir su 
tėvynainiais dalinasi tuo, ką 
turi. 

Komitetas gauna daug padė
kos laiškų iš globojamų vaikų 
ir tuos laiškus persiunčia 
tiems, kurie vaikams siunčia 
pinigus — paramą. 

Laiškuose vaikai ar jų glo
bėjai rašo, kad gavo pinigus, 
dėkoja už paramą ir pan. Aiš
ku, ne visi parašo, ne visi pa
dėkoja, bet apie 15% tai pada
ro. Yra malonu, kad Lietuvos 
žmonės pradeda įvertinti šal
pą ir pradeda dėkoti, ko anks
čiau nebuvo. Yra gaunama la
bai daug gražių laiškų, čia no
rėčiau vienu pasidalinti su 
skaitytojais. Rašo 9 metų ber
niukas savo globėjui: „Mielas 
Dėde, aš gerai mokausi ir pa
pildomai dar mokausi anglų 
kalbą. Kai užaugsiu, atvažiuo
siu į Ameriką Jūsų, Dėde, ap
lankyti ir padėkoti už Jūsų 
paramą man ir mano močiu
tei. Bet, Dėde, jei jūs galėtu
mėte pas mus atvažiuoti į Lie
tuvą ir aplankyti mane ir ma*-
no močiute, aš, jei Jūs atva
žiuosite pavasarį — žibutėmis 
jūsų taką išbarstysiu, jei atva
žiuotumėte vasarą — prirink
čiau iš miško žemuogių Jums 
pavaišinti, jei atvažiuotumėte 
rudenį pririnkčiau grybų, ku
riuos močiutė išvirtų Jus pa
vaišinti, o jei atvažiuotumėte 
žiemą — aš Jus pavėžyčiau 
savo mažomis rogutėmis. 
Ačiū, kad padedate mums gy
venti". Tai tik vienas laiškas 
— padėka iŠ daugelio. 

Komitetas paramą — šalpą į 
Lietuvą siunčia kas keturi mė
nesiai. Ta parama siuntiama 
6 Lietuvos patikėtiniams, ku
rie ją išdalina vaikams. Šiuo 
metu komiteto patikėtiniai 
Lietuvoje yra Gražina Lands
bergienė Vilniuje, Kaimo vai
kų fondo pirm. Regina Švobie-
nė Vilniuje, kun. A. Baniulis 
Klaipėdoje, kun. L. Damb
rauskas Mosėdyje Skuode, 
kun. R. Ramašauskas Kėdai
niuose ir kun. A. Gražulis, SJ, 

Vilniuje. Kada komitetas gau
na daugiau pinigų, siunčia 
juos kun. S. Tunaičiui į Igna
liną, jo globojamų mokyklų ne
turtingiems vaikams ir taip 
pat kitiems reikalingiems pa
ramos. Daugiausia vaikų yra 
globojama per Kaimo vaikų 
fondą, nes kaime yra didžiau
sias vargas, per Kaimo vaikų 
fondą pasiekiame visą Lietu
vos kaimą. 

Balandžio gale buvo išsiųsta 
4 mėnesių parama — šalpa į 
Lietuvą — gegužės, birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėne
siams, viso — 57,938 dol. Tai 
— šalpa 862 vaikams, Vandos 
Prunskienės 10,000 dol. dova
na kun. Jonui Varanceckui 
Vilniuje gatvės vaikų globai, 
1,000 dol. Halinos Bagdonie
nės auka Tytuvėnų bažnyčios 
vargonams, 1,500 dol. Graži
nos Liautaud invalidui studen
tui specialiam kompiuteriui ir 
dvejų metų stipendija, 200 
dol. Tremtinių grįžimo fondui 
ir t.t. Šiais metais 8 mėnesių 
vaikų šalpai ir kitokiai Lietu
vos vaikų paramai komitetas į 
Lietuvą jau išsiuntė 110,644 
dol. 

Šią šalpą surenka ir išsiun
čia (administruoja) komiteto 
nariai, kuriam nei vienam nė
ra mokama — visi dirba sava
noriškai, dažnai patys kai ku
rias išlaidas padengdami. Ko
miteto išlaidos yra tik pašto ir 
padėkų paskelbimas spaudoje. 
Visos surinktos aukos eina 
Lietuvos vaiko šalpai. Komi
tete dirba pirm. Birutė Jasai
tienė, sekretorė Irena Kairytė, 
iždininkas Albinas Smolins-
kas, vaikų ir globėjų kartote
ka rūpinasi Dana Bazienė, 
pagrindine kartoteka — Nijolė 
Maskaliūnienė, Sigutė ir Juo
zas Užupiai, našlaičių — inva
lidų studentų stipendijomis — 
Gražina Liautaud, paragini
mais globėjams — Regina 
Jautokaitė, padėka ir laiškais 
globėjams — Regina Smolins
kienė, specialiais reikalais — 
Irena Kazlauskienė, komiteto 
posėdžiais ir spauda — Aldo
na Šmulkštienė, komiteto at
stovė Philadelphijoje — Jean-
ne Dorr, atstovė Vašingtone 
— Teresė Landsbergienė, at
stovė Omahoje — Laima An-
tanelienė, nariai kitiems rei
kalams — dr. Alina Domans
kienė, Vanda Prunskienė, dr. 
Edmundas Ringus. Administ
ruojant šią šalpą yra laikoma
si Amerikos valdžios įstatų. 
Komiteto CPA yra Juozas 
Paškus, o teisinis patarėjas — 
adv. Saulius Kuprys. 

Komiteto raštinė yra Sociali
nių reikalų tarybos raštinėje, 
„Seklyčioje", Čikagoje. Komi
teto adresas: „Lietuvos Našlai
čių globa", 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Komitetas 
dėkoja visiems aukotojams, 
kurie savo aukomis remia Lie
tuvos vaikų šalpą, kuri užžie
bia kibirkštėle geresnio gyve
nimo vilties apleistam Lietu
vos vaikui. Komitetas yra tik 
rankos, kurios paima iš jūsų, 
gerbiami Amerikos lietuviai ir 
nelietuviai aukotojai, auką ir 
ją perduoda vaikui Lietuvoje. 

Birutė Jasaitienė 

Su meile ir ilgesiu prisimename 

JEFFREY STEVEN MANKUS 
gimusį Motinos Dieną 1957 m., 

mirusį 1977 m. gegužės 6 d. 

Jo gero būdo ir draugiškos šypsenos 
mes niekada nepamiršime. 

Tėvel iai Margi ir Ed Mankos, 
sesuo Judy ir brolis Gary 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 
• Patogioje vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Pa los Hills , IL 
7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DHHEKTOMŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Oirectors of Eudeikis Funerai Home (EST1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

Now in Oak Lawn a Ortand Park 
ALLPHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBĄS LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWTDE TOLL FREE (nemokamas) TeL l-MO>9M-7MQ 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

http://www.andruliarnftaat.cofn
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nepraleiskite puikiai su
sukto dokumentinio filmo 
apie Stalino laikų žiau
rumus — „Stolen Years", 
kurį pagaliau rodys Čikagos 
apylinkės WTTW 11-tas kana
las Atminimo dieną, geg. 31 
d., 11 v.v. Filmas tiksliai 
apibūdina Šį istorinį laikotarpį 
ir nesušvelnina komunizmo 
žiaurumų. Filmas turėjo būti 
rodomas kovo 4 d., tačiau 
kažkodėl buvo atidėta. 

Šv. Kazimiero kapinėse 
bus švenčiama Atminimo 
diena lauke atnašautomis 
iškilmingomis Mišiomis. Ge
gužės 31 d., pirmadienį, 10:15 
v.r., prasidės procesija į Mi
šioms numatytą vietą. 10:30 
v.r., Riverside miesto Šv. Ma
rijos parapijos klebonas, kun. 
Thomas R. Kasputis aukos Šv. 
Mišias. Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas Fausto Stro-
lios, giedos. Po Mišių Šv. Kazi
miero kapinėse palaidotiems 
veteranams tradicinę karišką 
pagarbą pareikš Don Varno 
American Legion Post and 
Auxiliary. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti ir prisiminti 
tuos, kurie žuvo už Amerikos 
laisvę. 

Baltimorės lietuviai 
švęs 27-tą metinę šventę. 
The Lithuanian Community of 
Baltimore šventė vyks Catons-
ville Armory, 130 Mellor Ave., 
Catonsville, birželio 5 ir 6 d., 
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 
11 vai. ryto iki 6 v.v. Pasiro
dys trys tautinių šokių 
grupės, bus lietuviškų skanės
tų, smagios muzikos. Norintys 
daugiau informacijos skam
binkite tel. (410) 685-5787. 

Prel. Juozas Prunskis vėl 
parodė savo susirūpinimą Lie
tuvos jaunimo auklėjimu kata
likiškoje dvasioje, paaukoda
mas t. marijonų Marijampo
lėje gimnazijos remontui 3,000 
dol. Auka labai įvertinama, o 
parama dar tikrai reikalinga, 
nors darbai jau einą į pabaigą. 
Norintieji prisidėti, galite siųsti 
aukas per kun. Viktorą Rim-
šelį „Draugo" adresu, pažy
mint, kad tai marijonų gimna
zijai. 

Čiurlionio galerija (Jauni
mo centre) „Žengia į 2000-sius 
metus" — taip pavadinta pa
roda bus atidaryta gegužės 14 
d., 7:30 vai. vak. Eksponuoja
mi įvairių dailininkų galerijos 
kolekcijos kūriniai. 

Čikagos Venezuelos lie
tuvių klubo gegužinė sek
madieni, gegužes 16 d., vyks 
Šauliu namuose. Pradžia 12 
va'.. Bus skanaus lietuviška 
rr.a:.-t.j ir malonus pabendravi
mas grojant Ramanausko or
kestrui. Visi kviečiami. 

Moksleiviu ateitininku 
stovykla Dainavoje prasidės 
šeštadienį, birželio 26 d. ir 
baigsis šeštadienį, liepos 3 d. 
Pernai stovyklavusiems regis
tracijos lapai bus netrukus 
pasiųsti paštu. Jų negavusieji 
dėl informacijos ir registraci
jos prašomi kreiptis į Vytą 
Žemaitaitį, tel. 773-927-6877, 
arba Juliją Krumplytę, tel. 
312-670-8845. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopos susirinkimas bus 
gegužės 15 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. 

DRAUGO FONDAS 
43*5 W. 93n$ Btnmi 

Chlcngo, IL 90989 
Tml. 773-888-9900 

PAVASARIO VAJAUS PUSIAUKELE 

birželis. Per juos reikia suras
ti pamirštus DF pavasario va
jaus laiškus, užpildyti jų at
karpą ir su čekiu vokelyje pa
siųsti Draugo fondui. Tą atli
kus, bus daug malonesnės va
saros atostogos, nes bus atlik-

Juozas Kriaučiūnas, iš viso 
120 dol, Putnam, CT. 

Aleksandras Atutis, iš viso 
600 dol., Pleasant Hill, CA. 

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
400 dol., St. Pete Beach, FL. 

Albinas ir Gražina Reške-

Kai gegužes žiedais išsipuo-
Šę sodo medžiai, kai alyvų ša
kos linksta nuo baltų, mėlynų 
ir purpurinių žiedų kekių, — 
pavasaris jau toli pažengęs ir 
netrukus ateis vasaros atos
togų malonumai. 

Kažkodėl su šiuo pavasariu 
netoli pažengė Draugo fondo 
pavasario vajus. Iki šiol per 
kovo ir balandžio mėnesius 
gautos „Draugo" skaitytojų 
aukos bei Draugo fondo narių 
ir rėmėjų įnašai smarkiai atsi
lieka nuo 1998 metų to paties 
laikotarpio sutelktų lėšų. Gal 

TAMULAIČIO FOTOGRAFIJŲ PARODA 
Jonas Tamulaitis yra gerai 

pažįstamas Čikagos lietu
viams: jį patį matome beveik 
visuose didesniuose tautiečių 
susibūrimuose, o jo nuotrau
kas dažnai išvystame „Drau
go" bei kitų laikraščių pusla
piuose. 

Tad ne nuostabu, kad į jo 
pirmosios fotografijų parodos 
atidarymą balandžio 23 d. 
Jaunimo centre esančią Čiur
lionio galeriją susirinko gana 
daug žmonių. Čia atvykusieji 
turėjo progą pamatyti daugy
bę J. Tamulaičio nuotraukų, 
fotografuotų Lietuvių operos 
pastatymuose. 

Parodoje užfiksuoti operų 
vaizdai, pradedant 1981 m. 
įvykusia „Lietuviai" ir bai
giant 1999 m. „Carmen". Iš 
viso išstatyta nuotraukų iš 
13 operų. 

Parodos atidarymo metu 
fotografą pristatė viena jos or
ganizatorių — Aldona Jurku
tė, kuri J. Tamulaitį apibūdi
no, kaip „metraštininką — 
fiksuojantį lietuviškos veik
los akimirkas". Čia į susirin
kusius prabilo ir Lietuvių 
operos vieneto valdybos pir. 
Vaclovas Momkus. Kalbėjo ir 
pats fotografas, įteikdamas 
po gėlę prie parodos rengimo 
prisidėjusiems asmenims. 

Per parodos atidarymą bu
vo ne vien tik kalbama, bet ir 
dainuojama. Čia susirinku
sius sudomino muziko Algio 
Zaboro suburtas vyrų kvar
tetas, o taip pat ir solistai. 
Klausytojams labai patiko 
„Carmen" operos premjeroje 
Micaelos rolę sėkmingai atli
kusios klaipėdietės Nidos 
Grigalavičiūtės pasirodymas 
(jai akompanavo Lietuvių 
operos dirigentas Alvydas Va-
saitis). 

Kaip jau įprasta, po atida
rymo iškilmių, vienoje paro
dos salėje buvo ir kuklios 
vaišės. O vėliau persikelta į 
Jaunimo centro kavinę toli
mesniam pabendravimui. 

Šiai parodai, kurią surengė 
Jaunimo centras su Litunisti-

kos tyrimų ir studijų centro 
muzikologijos archyvu, buvo 
išleistas informacinis lanks
tinukas (jam tekstą paruošė 
Aldona Jurkutė). Jame yra 
įvairių žinių apie fotografą J. 
Tamulaitį. Skaitome, kad J. 
Tamulaitis gimė 1935 m. lap
kričio 5 d., o iš Lietuvos pasi
traukė 1944-aisiais ir gyveno 
Vokietijoje pabėgėlių stovyk
lose iki 1949-jų. Tų metų rug
pjūtį atvykęs į JAV, apsigyve
no Čikagoje. Čia 1954 m. bai
gė gimnaziją, studijavo Illi
nois universitete, tarnavo 
JAV kariuomenėje, dirbo tele
vizorių gamykloje, tapo foto
grafu. 

Iš lankstinuko sužinome, 
kad J. Tamulaitis 1992 m. 
Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir Druskininkuo
se surengė parodą — „Ame
rikos lietuvių gyvenimas". 

Būtų gera, kad ir Čikagos 
bei kitų JAV lietuvių telkinių 
lietuviai galėtų pamatyti ne 
vien tik Lietuvių operos pas
tatymų nuotraukas, bet ir ki
tas jo dokumentines fotografi
jas. 

E. Šulaitis 

Be abejo, negalėjote ne
pastebėti „Drauge" spausdi
namų mažučių balerinų nuo
traukų, kurios baleto meno — 
bent pradmenų — mokosi 
Eglės Kliknaitės studijoje Pa
saulio lietuvių centre. Mer
gytės ne tik nori šokti, bet ir 
pasirodyti tėveliams, publikai, 
tad gegužės 21 d. (prašome 
atkreipti dėmesį, kad ne 20, o 
21 d d.), penktadienį, 6:30 vai. 
vak., ruošiamas pasirodymas. 
Visi kviečiami. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gegužės 12 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
paminėta Motinos diena. 
Kalbės kun. dr. Kęstutis Tri
makas, bus trampameninė^ 
programa ir bendri pietūs. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Atvykite! 

tą paramą Draugo fondo „pira
midės" užbaigimui sunkino 
balandžio 15 d. mokesčių mo
kėjimai, gal pavasario darbai 
darže ir sode atėmė visų dė
mesį nuo kovo mėn. pradžioje 
gautų Draugo fondo laiškų, vi
sus kviečiant šiais jubilieji
niais „Draugo" metais jį stip
riau paremti per Draugo fon
dą. Gal dar nebuvo organiza
cijų valdybų posėdžių, kuriuo
se būtų paskirta parama 
Draugo fondui. 

Kažkodėl, lipant prie Drau
go fondo „piramidės" viršūnės, 
žingsniai labai sulėtėjo, užuot 
juos pagreitinus ir pasiekus 
milijoninį DF kapitalą. 

Prieš akis dar du pavasario 
vajaus mėnesiai — gegužė ir 

ta pareiga išeivįjoje vieninte- vičiai, iš viso 900 dol., Omaha, 
lio dienraščio „Draugo" palai- NE. 
kymui, kuris mums visiems 
labai reikalingas. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,000 dolerių: 
Petras ir Jadvyga Klioriai, 

garbes nariai, iš viso 5,000 
dol., Eudid, OH. 

Su 600 dolerių: 
Vilius A. Juška, garbės na

ry** iŠ viso 2,000 dol., Winter 
Haven, FL. 

Su 200 dolerių: 
Brighton Parko Namų sav. 

draugija, per V. Utarą, iš viso 
800 dol., Chicago, IL. 

Su 100 dolerių: 
Laima Jarašiūnienė, iš viso 

200 dol., Santa Monica, CA. 

Stasė ir Jonas Latvys, iŠ 
viso 700 dol., Wheaton, LL. 

Irena Ancerys, iš viso 350 
dol., Porter, IN. 

Kun. V. Kriksciūnevičius, iš 
viso 150 dol., Warren, MI. 

Stasė Laniauskiene, iš viso 
800 dol., Euclid, OH. 

Jonas Paškus, iš viso 100 
dol., Pompano Beach, FL. 

Viktorija Karaitienė, gar
bes narė, iŠ viso 1,405 dol., 
Union Pier, MI. 

Su 50 dolerių: 
Vladas Jomantas, iš viso 

500 dol., Redford, MI. 
Balys ir Elena Kondratai, iš 

viso 550 dol., Quaker Hill.CT. 
Viktoras Chainas, iš viso 

575 dol., Naples, FL. 

Pasaulio lietuvių centras, iš 
viso 550 dol., Lemont, IL. 

Aleksandra ir Aloyzas Eiva, 
iš viso 200 dol., Chicago, EL. 

Vladas Staškus, iš viso 550 
dol., Redford, MI. 

Vitalis Švažas, iš viso 460 
dol., Bellevue, VVA. 

Vytas Petrulis, iš viso 250 
dol., Livonia, MI. 

Stasė Bublienė, iš viso 400 
dol., Birmingham, MI. 

Su 25 doleriais: 
Irena Paliulis, Darien, EL. 
Aldona ir Bronius Underiai, 

iš viso 400 dol., Chicago, EL. 
Ona Adomaitienė, iš viso 

200 dol., Sun City, AZ. 
Anelė Karmūza, iš viso 85 

dol., Waterbury, CT. 
Kristina ir Ramūnas Vidžiū

nas, iš viso 25 dol., Chester-
land, OH. 

Antanas ir Apolonija Tuske-
niai, iš viso 80 dol., Burbank, 
EL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

vs^r^^^m^r^ 
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• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (ak.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iŠ Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (ak.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Drivers Lic), Illinois LD., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (ak.). 

• A a . Stasio Geldžio, mi
rusio vasario 15 d., atminimą 
pagerbdami, artimieji ir pažįs
tami aukojo Lietuvos vai
kams: $50 — Anthony ir Eli-
zabeth Weil, VVhitmore Lake 
MI, Birutė Bacevičius, Warren 
MI;$30 — dr. Ninfa ir Robert 
Springer, Whitmore Lake MI; 
$25 — Robert Brai, Sarasota, 
FL. Reiškiame užuojautą arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 7l8t St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
• Kauno centre, Micke

vičiaus gatvėje, prie Laisvės 
Alėjos išnuomojami vienas 
arba du kambariai. Pageidau
jant, su pusryčiais. Kreiptis; 
Erika, 011-3707-22-45-74. 

(sk) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat FL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame \ na
mus, (ak.) 

" • Pr ieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (ak.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas ALau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave.„ 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (*.\ 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. dk) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Boad. 
TeL (773) 847-7747. (ak.) 

• Will iam Lohff atsiuntė 
$100 auką „Saulutei", Lietu
vos vaikų globos būreliui. Jis 
keletą metų per „Saulute" re
mia mergaitę Lietuvoje, jai ir 
jos šeimai siunčia maisto siun
tinius per TRANSPAK, o jai 
pradėjus studijas, padeda pa
dengti su universitetu susiju
sias išlaidas, atsiųsdamas pa
pildomas aukas. Per „Saulu
te", aukojant $240 į metus 
galima remti konkretų vaiką. 
Rėmėjas gauna vaiko nuo
trauką, aprašymą, adresą ir, 
jei nori, gali asmeniškai su re
miamu vaiku ar jo šeima ben
drauti, bet tai ne būtina. Lie
tuvos ateitį užtikrina asmenys 
remiantys studentus. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weid-
n e r Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel . (847) 537-7949. 
T A X I D #36-3003339. 

(sk) 
• N o r i u pirkt i vartotą 

m a l d a k n y g e , JDievo malonių 
šaltinis", išleista Kaune 1931 
m. Kas tokią turėtų ir norėtų 
parduoti, prašau skambinti 
teL 847-277-9209. 

(sk) 
• A a . R o m u a l d o Burbos 

a tmin imui , laidotuvių metu 
šeima ir artimieji paaukojo 
$535 L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, Nuoširdi padėka sekan
tiems aukotojams: S. Bernota-
vičiui, R., P. Domanskiam8, D. 
Dundzilienei, C. Ferrari, B., 
M. Hanner, R., B. Kronams, 
K., J. Laukaičiams, A , A Lie-
poniams, R., L Martin, B., G. 
Mikėnams, M. Milašius, R., J. 
Mozoliauskams, K. Pečkaičiui, 
R. Povilaičiui, K., C. Preble, 
D. Riškutei, S. Riškui, B., B. 
Ruzgams, S., T. Sava, K, R. 
Sušinskams, D., G. Theobold, 
ir A , G. Vasiams. LML užuo
jauta šeimai ir artimiesiems. 

(sk) 

• P a d e d a m e išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. (sk.) 

• Ema Žiobrienė, Hickory 
Hills, IL, atsiuntė $300 ir yra 
nauja dviejų Lietuvos našlai
čių globėja; Povilas Strazdas, 
West Point, NY ir Eva Mar-
tone, Westfield, MA paskaitė 
spaudoje apie Lietuvos vaikų 
gyvenimą, atsiuintė kiekvie
nas po $150 — vieno vaiko 
metinį paramos mokestį; Lie
tuvos Dukterys, Chicago, IL, 
Rotary Club of Forked River, 
Viktoras ir Jolyta Suduikiai, 
Lafayette CO, ir Victor Stepal-
ovitch, Philadelphia, PA, pra
tęsdami globą našlaičiams ki
tiems metams, kiekvienas at
siuntė po $150; Marlene Zava-
da Vorsteg, Medford Lakęs, 
NJ, Lietuvos vaikų paramai 
paaukojo $50. Dėkojame vi
siems aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 West 71st St., Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 
• ALMOS FONDAS. Aa. 

Juozo Plieno atminimą pa
gerbdami, šeimos pageidavi
mu draugai ir pažįstami auko
jo: Marija ir dr. Kazys Ambro-
zaičiai, Audronė Ambrazaity
tė, Liubomiras ir Vanda Bich-
nevičiai, Nida Bichnevičiūtė, 
Vanda Gvildienė, Jonas Kasis, 
Adelė Lietuvninkienė, Vaclo
vas ir Margarita Momkai, Mi-
lita Milašienė, Karen Moore, 
Daiva Petersonaitė, Emilija 
Pakštienė, Audra Sakalytė, 
Bruno ir Liucille Shotai, Juo
zas ir Sigutė Užupiai. Iš viso 
Almos Fondui suaukota ta 
proga — $440; Aa. Raimun
do Ošlapo atminimą pagerb
dama, ponia G. Plukienė — 
$100; Ona Rukštelė, Farming-
ton Hills, MI — $100; a.a. Be
nedikto Povilavičiaus atmi
nimą pagerbdama, Genovaitė 
Mickevičienė, Mashpee, MA 
— $25. Dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių, Tax 
I.D. 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių globa" 
pažymint, kad skirta Almos 
Fondui ir siųsti 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Seselės Remi jija Serei

kaitė ir Simona Žiūraitė iš 
Pažaislio yra atvykusios į JAV 
Šv. Kazimiero seselių kvieti
mu dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės šventėje. Seselių 
susitikimas su lietuvių visuo
mene bus sekmadienį, gegu
žės 23 d., 12:15 vai. p.p. (t.y. 
po 11:00 vai. Mišių) Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Išgirsti apie jų darbą su Lietu
vos vaikais visus kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis. 

(sk) 

• Noriu pirkti „Kražių 
skerdynės" ir „Panevėžio 
miesto ligoninės personalo 
kankiniai", ar kiek kitaip va
dinamas knygas. Sutinkantys 
parduoti minėtas knygas, pra
šomi parašyti laiškelį: J . Ru
dzevičius, 3308 Wood Ter., 
Los Angeles , CA 90027-
2205. 

• (sk) 
• Aplankykite Lietuvą be 

rūpesčių! Sutiksime jus oro 
uoste Vilniuje ir nuvešime į 
naują, privatų namą Panevė
žyje. Čia jūs pailsėsite po ke
lionės. Namuose yra virėja, 
prižiūrėtoja-šeimininkė. Jums 
viskas bus paruošta ir prižiū
rėta. Atskiri miegamieji. Kiek
vieną rytą turėsite šoferį pasi
ruošusį jus nuvežti, kur tik 
panorėsite: galėsite aplankyti 
viską, kas jus domina visoje 
Lietuvoje. Čia galėsite pralei
site savaite arba dvi. Reikalui 
esant, parūpinsime vertėją į 
anglų kalbą. Kaina $150 die
nai už viską v i enam asme
niui, $175 d v i e m asmenims. 
Benzinas ir vertėjas ekstra. 
Puiki proga vyresniam arba 
tik angliškai kalbančiam as
meniui pamatyti Lietuvą. Pa
sinaudokite! Kreiptis: „Drau
gas", Valent inas Krumplis, 
tel. 773-585-9500. 

(sk) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
CINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJ^laskiRd., Chicago, IL 60629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* Jonas Giboitia 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6347 &Kedsie Avenue 
Chicago, H, 80829 
TeL 778-778-8700 

ToD free 24 hr. 888-77*8742 
Darbo vai. nuo 9 v J . iki 7 v.v. 

Settad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skėriai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

Tai. 880-187-0100, Lenoeit, IL 

ADVOKATAI 
LJUne «V LFevman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų suteidimų ir kt. bylose. 
B31S8>rclMrAv^CbicatD. 
ILM632. TeL S47-M1-7SSS 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
pasiautoms 7 dienas per savaite. 


