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Konservatoriai raginami vykdyti 
įsipareigojimus rinkėjams 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(Elta) — Programa ir pažadai, 
duoti partijos ir valstybės var
du, turi būti vykdomi, teigia 
Seimo Nuosaikiųjų konserva
torių frakcijos seniūno pava
duotojas Alfonsas Bartkus. 

Penktadienį spaudos konfe
rencijoje jis apgailestavo, kad 
Tėvynės sąjungos kai kurie 
įtakingi veikėjai nebenori 
girdėti apie duotus pažadus ir 
prisiminti savo susitarimo su 
tauta. „Jie gali atskilti nuo 
mūsų, bet aš nelinkiu savo 
kolegoms atskilti nuo tikrųjų 
konservatorių idėjų ir pažadų. 
Apgailestauju, kad partijos vi
duje yra destruktyvių veiks
mų, nukreiptų į kovą su kon
struktyviai nusiteikusiais par
tiečiais", sakė A. Bartkus. 

Seimo narys teigė tikrai 
nenorįs, kad Tėvynės sąjunga 
galutinai taptų apsimelavusių 
partija. „Tik politikos savi
žudžiai gali kalbėti, kad rin
kimų pažadai yra ne 'šventa 
karvė' ", mano j is . Juk tai, pa
sak Seimo nario, — susitari
mas su tauta atstatyti indė
lius, didinti atlyginimus, pen
sijas, skatinti eksportą, remti 
verslą. 

Nuosaikiųjų konservatorių 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas pastebėjo, kad dažnai kon
servatoriai opozicijos, o ir pa

čios Tėvynės sąjungos vado
vybės atstovų yra kaltinami 
nerealia programa. JDar blo
giau, kai save dar vadinantys 
konservatoriais, išsižadėję sa
vo pačių svarstytos ir priimtos 
programos, dabar ją vadina 
tik „Vagnoriaus programa", 
nors, suvokdami ar nesuvok
dami, partijos kolegos ir vado
vai ja i pritarė. Todėl mažų 
mažiausiai nekorektiška saky
ti, kad Vagnorius „'išsinešė' 
programą, ir mes negalime jos 
įvykdyti", sakė A. Bartkus. 

Seimo nario nuomone, po 
Gedimino Vagnoriaus atstaty
dinimo ir Rolando Pakso vy
riausybės nesugebėjimo valdy
ti ūkio ir finansų, susidarė 
kritinė situacija, ir ji gilėja. 
kai dabartinė vyriausybė ne
siima priemonių ją sustabdyti. 

„Keisti pamąstymai tų, ku
rie visiškai 'nukrypo į šoną' 
nuo savo įsipareigojimų žmo
nėms, neišlaiko kritikos. O 
kaltinimai tiems, kurie nuo
sekliai ir nuosaikiai ją 2 me
tus vykdė ir reikalauja ją vyk
dyti toliau, yra absurdiški", 
pažymėjo Nuosaikiųjų konser
vatorių frakcijai atstovaujan
tis Alfonsas Bartkus. Pasak 
jo, ieškoma būdų, kaip pri
versti savo kolegas duotus 
pažadus tesėti. 

Susitikimas su premjeru 
opozicijos nenuramino 

Vilnius, balandžio 7 d. tis nedarbas. 
(Elta) — Apie Lietuvos biu
džeto surinkimą, socialines, 
ypač nedarbo, privatizavimo 
problemas penktadienį su Sei
mo LDDP frakcijos ir šios par
tijos tarybos atstovais kalbė
josi ministras pirmininkas An
drius Kubilius. 

„Po pusantros valandos po
kalbio mes optimistiškiau ne
same nusiteikę", sakė Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas Čes
lovas Juršėnas. Pasak jo, la
biausiai nerimą kelia ūkio pa
dėtis ir katastrofiškai augan-

Tarp Lietuvos merų 
— daugiausiai 

kairiųjų 
Vilnius, balandžio 7 d. 

(Elta) — Penktadienį, įvykus 
dar keliems miestų ir rajonų 
naujųjų tarybų posėdžiams, 
paaiškėjo, kad daugiausiai 
merų yra išrinkta iš naujosio-
sios sąjungos (socialliberalų) 
ir Valstiečių partijų. Šios dvi 
politinės jėgos, gavusios dau
giausiai įgaliojimų savivaldy
bių tarybų rinkimuose, pasi
dalijo daugiau kaip trečdalį iš 
60-ties merų postų. 

Nors pagal gautą įgaliojimų 
skaičių LDDP savivaldybių 
rinkimuose buvo tik penktoje 
vietoje, tačiau renkant merus, 
jai sekėsi geriau. Negaluti
niais duomenimis, 10 LDDP 
atstovų vadovaus miestų ir 
rajonų savivaldybėms. 

Per praėjusią kadenciją kon
servatoriai, vyravę 28 savival
dybėse, dabar kol kas turi tik 
du merus. Konservatoriai va
dovaus Neringos j r Utenos 
savivaldybėms. 

Penkioms taryboms pirmuo
siuose posėdžiuose nepavyko 
išrinkti merų. Kitą savaitę 
įvyks Kauno, Palangos, Pa
nevėžio. Visagino miestų ir 
Trakų rajono savivaldybių ta
rybų posėdžiai, kur dar kartą 
bus bandoma išrinkti vado
vus. 

Europos Tarybos bausmė 
Rusijai — ta ikos šviesulys 

Čečėnijai 
Viln ius -S t rasbūras , ba

landžio 7 d. 'BNSi — Lietuvos 
URM pareiškė viltį, kad Euro
pos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos sankcija Rusijai 
paskatins taikų Čečėnijos kon
flikto sprendimą. 

didelių žmogaus teisių pažei
dimų Čečėnijoje „bent privers 
Rusiją susimąstyti". „Toks 
tarptautinės visuomenės ir 
tarptautinių organizacijų pro
testas vis dėlto anksčiau a r 
vėliau privers Rusiją n u t r a u k -

„Suprantame Europos Tary- ti karo veiksmus Čečėnijoje", 

Nuotr.: ilš k a i n s i .JAV V:iUi.vlH"i M-k.".-; ne- {„ivailimtoj •• 
son, JAV ambasadorius LieUnojr Kcilh ^imth ir l.ultiv -

JAV žada pagalbą uždiu ant 
Ignal inos e lek t r inę 

Vilnius , balandžio 6 d. 
(BNS) — Jungtinės Valstijos 
suteiks Lietuvai finansinę pa
ramą, uždarant Ignalinos ato
minę elektrinę 'IAE), užti
krino Vilniuje JAV Valstybes 
sekretorės pavaduotojas eko-

mojo bloko uždarymas iš viso 
kainuos apie 20 mlrd. iitų, bet 
šios išlaidos pasiskirstys per 
keletą dešimtmečiu. 

Pernai priimto •_ energetikos 
Strategijoje Lietuva įsiparei
gojo Ignalinos jėgainės pirmąjį 

bos Parlamentinės Asamblėjos 
(ETPA) sprendimą suspenduo
ti Rusijos delegacijos balsavi
mo teisę kaip ETPA narių 
reiškiamą susirūpinimą dėl 
žmogaus teisių padėties Rusi
joje", sakoma penktadienį pa
skelbtame Lietuvos URM pa
reiškime. 

Lietuvos URM tikisi, kad šis 
Asamblėjos sprendimas „bus 
adekvačiai suprastas Rusijos 
bei paskatins ją Čečėnijos 
konfliktą spręsti taikiu būdu". 

ETPA ketvirtadieni atėmė 
Rusijos delegacijos balso teisę 
dėl didelių žmogaus teisių 

Pasak Lietuvos delegacijai pažeidimų Čečėnijoje, 
per konsultacijas vadovavusio Kaip sakė Lietuvos delegaci-

aiikoš. verslo ir žemes ūkio klausiniais Alan P. 
lio reikalų ministras Algirdas Saudargas. 

\1ariicuro Oulevieiajs Elta nuoir 
datos turės būti nutarta 2004 
metais. 

Seimo LDDP frakcijos nario 
Gedimino Kirkilo nuomone, 
šis susitikimas tik patvirtino, 
kad LDDP ir konservatorių 
programos yra skirtingos ir 
požiūriai gana stipriai skiria
si, ypač socialiniais ir nedarbo 
klausimais. 

Konservatorių vyriausybė, 
kaip pastebėjo G. Kirkilas, 
mano, kad nedarbo problemą 
savaime išspręs privatizavi
mas ir verslo sąlygų gerini
mas. „Šiuo atveju mūsų pozi
cijos nesutampa, nes mes gal
vojame, kad per fondus, prog
ramas vyriausybė privalo da
lyvauti darbo vietų kūrime, 
neabejotinai ir privatizavimo 
pinigai turi būti tam panaudo
jami", sakė G. Kirkilas. 
LDDP, pasak jo, paremtų vy
riausybę, jeigu ji iš tikrųjų im
tųsi gerinti verslo sąlygas. 

Premjeras po susitikimo sa
kė tikrai nemanąs, kad LDDP 
balsai bus pagrindiniai, re
miantys vienus ar kitus kon
servatorių vyriausybės projek
tus. „Bet toks kalbėjimasis, 
požiūrių į šiandieninę situaci
ją ir perspektyvas aiškinima
sis yra labai svarbus bendra
vimui su politine bendruome
ne ir politinei kultūrai", sakė 
vyriausybės vadovas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį pasira
šė dekretą, kuriuo atleido nuo 
likusios bausmės vieną Šalči
ninkų autonomijos kūrėjų 
Leoną Jankelevičių, nuteistą 
už antivalstybinę veiklą. Ma
lonės prašymui tarpininkavo 
keli Nepriklausomybės akto 
signatarai. Po Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo Šalči
ninkų rajone, kur gyvena dau
giausiai nelietuviai, 1990-91 
m. buvo mėginta įkurti proso
vietinę autonomiją su SSRS 
įstatymais. Buvęs SSKP Šal
čininkų rajono pirmasis sekre
torius L. Jankelevičius pernai 
buvo pripažintas kaltu kūrus 
antivalstybines organizacijas 

nomikos, verslo ir žemės ūkio blokit uždaryti iki 2005 metų, 
klausimais Alan P. Larson. 
kuris vadovauja JAV delegaci
jai ekonominėse konsultaci
jose su Lietuva. 

Ketvirtadienį konsultacijų 
metu aptariant dvišalį eko
nominį bendradarbiavimą. 
JAV atstovai buvo supažin
dinti su Lietuvos stojimo į ES 
ir Pasaulio prekybos organiza
ciją pažanga. 

Po konsultacijų surengtoje 
spaudos konferencijoje A. Lar
son perdavė JAV Valstybės 
sekretorės Madeleine Albright 
įsipareigojimą toliau bendra
darbiauti su Lietuva bei remti 
Lietuvos ekonomikos stiprini
mo programas. 

Pasak A. Larson. JAV padės 
Lietuvai uždaryti jėgainę, ta
čiau kol kas apie konkrečias 
pinigų sumas bei projektus 
nekalbama. 

Kovo pradžioje vyriausybė 
patvirtino IAE pirmojo bloko 
naudojimo nutraukimo įsta
tymą, kuriame numatyta re
aktorių uždaryti iki 2005 
metų sausio 1 dienos. įsta
tymą dar turės priimti Sei
mas. Manoma, kad IAE pir-

užsienio reikalų viceministro 
Algimanto Rimkum, dabar 
JAV yra antros pagal investi
cijas į Lietuvą, kurios sudaro 
maždaug 276 mln. JAV dole
rių. Pagal dvišales prekybos 
apyvartą ši valstybe yra 10-ta 
Lietuvos užsienio prekybos 
bendrininke. o del antrojo bloko stabdymo 

Rain ių žudynių kalt inamasis 
nepas iekiamas Lietuvai 

Vilnius-.Maskva balandžio 
7 d. (Elta — Nei Msinėmis. 
nei diplomatinėmis priemonė
mis Lietuvai nepavyksta susi
siekti su Rusijoje gyvenančiu 
buvusiu KGB karininku Petru 
Raslanu, kuris kaltinamas 
Rainių žudynėmis 1941 m. 
birželį. 

Lietuvos Respublikos nepa
prastasis ir galiotasis amba
sadorius Ru-ijos Federacijoje 

avičius sake per 
'ūkęs jokio atsa-
•ijos teisingumo 
j Čaika Diplo
matais į jį buvo 
6 dieną. 

jos ETPA vadovas Bronislovas 
Kuzmickas, visi keturi Lietu
vos delegacijos nariai balsavo sakė jis 
už Rusijos delegacijos balso 
teisės sustabdymą. 

Seimo parlamentines ryšių 
su Čečėnija grupės vadovas 
Rytas Kupčinskas teigė, kad 
ETPA sprendimas atimti Ru
sijos delegacijos balso teise del 

teigė konservatorius R. Kup
činskas. Tačiau jis a tkre ipė 
dėmesį, kad balso teisė Rusijai 
at imta tik vieno balso persva
ra. 

Tarptautinės par lamentarų 
grupės Čečėnijos problemos 
vadovas Algirdas Endriukai t is 
tokį ETPA sprendimą pavadi
no „svarbiu, būtinu ir reikalin
gu". Tačiau, jo nuomone, 
sprendimas apeina Čeėėnyos 
konflikto esminę priežastį. 
Priežastis yra viena — Čečė
nijos suverenitetas, Čečėnijos 
tautos apsisprendimo teisė ir 
Čečėnijos nepriklausomybė. 
Kol Vakarų politikai apie tai 
nediskutuoja, tol ugnies žari
jos, konfliktas, karas, kraujas 
ir siaubas Čečėnijoje lieka". 

Praėjusį rudenį ir žiemą Lie
tuvos Seimas priėmė kelis nu
tarimus, smerkiančius Rusijos 
žiaurumus Čečėnijoje, ir prisi
jungė prie tarptautinių insti
tucijų protestų. 

Zenonas X;; 
mėnesį nesi 
kymo iš R 
ministro Ju 
matiniais k 
kreiptasi kovo 

Praėjusiais 
neatsakė j I 
singumo m: 
pagalbos pr 
Raslanui bū 
moji išvada 
mą. Todėl ik 
tvirtinimo, 
įteikti Šia u I 
mo dokumen 

metais Rusija 
is Lietuvos Tei-
•sterijos teisinės 
; ymus . kad P. 

įteikta kaltina-
"iMJiiiiii į te i s -
-iol nėra nei pa-
d P. Raslanui 
apygardos teis-
i. nei paaiškini

mo, kodėl minėti dokumentai 
neįteikti. 85 metų P. Raslanas 
yra Rusijos pilietis ir gyvena 
Maskvos srities Balašichos 
mieste. 

Rainių tragedijos byla Šiau
lių apygardos teisme turėjo 
būti nagrinėjama 1999 m. rug
sėjį, tačiau buvo atidėta iki 
šių metų gegužes 15 dienos 
Jeigu iki to laiko Rusija nepa
teiks jokių duomenų, posėdi 
teks dar kartą atidėti. Pagal 
įstatymą ..Del atsakomybės už 
Lietuvos gyventojų genocidą" 
leidžiama teisti kaltinamąjį už 
akių. tačiau įis turi būti oficia
liai informuotas apie teismą. 

Beje. 1999 m. sausį bylą 
perdavusi Šiaulių apygardos 
teismui. Generaline prokura
tūra išsiuntė P. Raslanui po 
vieną bylos nuorašą lietuvių ir 
rusu kalbomis registruotu 
paštu. Tikimybe, kad siunta 

Rusija „uždarė duris" Europos 
pare igūnams į Čečėniją 

Tarybos kelionei į Čečėniją Maskva , balandžio 7 d. 
<Reuters-Interfax-BNS) — Eu
ropos Tarybos Parlamentines 
Asamblėjos (ETPA) delegacijų 
vizitai į Čečėniją, kurių metų 
siekiama išsiaiškinti padėtį 
šioje karo nuniokotoje valsty
bėje, bus nutraukti, penkta
dienį pareiškė Rusija. 

Pagrindinis Rusijos atsto
vas spaudai Čečėnijos klausi
mais Sergej Jastržembskij pa
smerkė ketvirtadienį įvykusį 
ETPA balsavimą. Strasbūre 
buvo balsuota už galimą Rusi
jos narystes ET sustabdymą, 
jeigu Maskva nepadarys pa
žangos, vesdama derybas su 
sukilėliais ir pagerindama 
žmogaus teisių padėtį Čečėni
jo je 

...Manau, lordų ir kitų Euro
pos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos delegacijų vizitai į 

G. Vagnorius re ikalauja pinigų 
Telšių mokytojams 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Nuosaikiųjų (konser
vatorių) frakcijos narys buvęs 

pasiekė adresatą, yra gana di- Čečėnijos teritoriją'natūraliai 
turėtų būti sustabdyti", sakė 
S. Jastržembskij spaudos kon
ferencijoje. Pastarajai Europo.-

premjeras Gediminas Vagno
rius prašo neatidėliojant skirti 
iš valstybės biudžeto tikslino 
beprocentę paskolą Telšių sa
vivaldybei, kad ji galėtų iš
mokėti vėluojančius atlygini
mus bent švietimo darbuoto
jams. 

Su tokiu prašymu G. Vagno
rius penktadienį kreipėsi į vy
riausybės vadovą Andrių Ku
bilių ir finansų ministrą Vy
tautą Dudėną, pranešė Seimo 
nario padėjėjas. 

G. Vagnorius kilęs iš Že
maitijos ir į dabartinį Seimą 
išrinktas Telšių rinkimu apy
gardoje. 

„Demokratinėje teisinėje 
valstybėje nepriimtina, kad 
vėluotų atlyginimai del tokių 

ir nuteistas 2 metų laisvės at
ėmimo bausme. BNS 

pasekmių n 
tojams, yna 
visiškai ne| 
valstybes a: 
nansinių pn 
t rauktos pa:; 
nių klasių m 
koma praneš 
rius taip pa; 
ministerija 
kokių prieža-
valdybe 199;.' 
lijonus litų ii 
masi spręsti 
finansines pn 

-l.'tu trečia 
Telšių rajom 
riems. moty 
t rukumu, 
neišmoka atl 
nedirba 7 i-
nansų minis!' 
vinių. Teisiu 
(lybes šių mel 
eitas balandži 
2.0:32.000 litu-

iltiems tarnau-
mokytojams. ir 
mtina. jog del 

savivaldybės fi-
.emu butu liu
kus net pradi-
^sleiviams". sa
ite. G. Vagno-
įprasė Finansų 
nagrinėti, dėl 
ų Telš i u savi-
1. įsiskolino mi-
>kiu būdu tiki-
susi kaupusias 
emas. 
ena streikuoja 
mokytojai, kil
odama pinigų 
valdybe laiku 
inimų. Rajone 

- mokyklų. Fi-
įjos apskaieta-
aįono savival-
biudzeto defi 
1 dieną buvo 

dėle. Todei manoma, kad su 
bylos medžiaga P. Raslanas 
turėtų boti susipažinęs. 

P. Raslanas kaltinamas tuo. 
kad j is . dirbdamas sovietų val
džios Valstybės saugumo liau
dies komisariato Teisių apsk
rities skyriaus viršininku. 
1941 m. birželio 24 d, organi
zavo 76 Telšių kalėjimo politi
nių kaliniu nužudymą. 

Baudžiamąją bylą dėl Rai
nių tragedijos Generalinė pro
kuratūra iškėlė 1988 m. spalio 
26 d. P. Raslanas buvo ap
klausinėjamas 1988 ir 1989 
metais. 1992 m. balandį, kai 
buvo priimtas nutarimas pa
traukti P. Raslaną kaltina
muoju ir suimti, paaiškėjo. 
kad jis slapstosi Rusijoje ir 
vengia atvykti į Lietuvą 

* Vytau to Landsbergio 
svajonių n a m e fortepijono 
nebus, rašo ..Lietuvos rytas" 
'04.07>. Pasak jo. buvusiame 
Seimo vadovo sklype sostines 
Žvėryno rajone Šeimininkau
jantis naujasis jo savininkas 
atsisuki' pagal V. Landsbergio 
pageidavimus atlikto namo 

projekto. Neseniai statybą 
pradėjęs kelių grožio salonų 
savininkas vilnietis Danielius 
Staciukovičius pripažino no
rintis taisyti namo projektą. 
nes neturi ir neketina pirkti 
fortepijono, kuris buvo bemaž 
pagrindinis Seimo pirminin
kui projektuoto namo vidaus 
akcentas. Viešumos vengian
tis verslininkas sake, per dide
lis susidomėjimas sklypu 
trukdė pradėti statybą: pirmo
ji pasamdyta statybininkų ko
manda, išgirdusi, kieno -klype 
reikės darbuotis, užsakymo 
atsisakė. Sabą esantys kitų 
Kovo ll-osios Akto signatarų 
Liudviko Sabučio bei Bronislo
vo Kuzmicko sklypai tebedir-
vonuoia. rašo laikraštis, -v.'.-... 

Mažėjant d a r b o užmo
kesčiui , Lietuvoje pradėjo 
mažėti statybų kainos. Per va
sarį, palyginti su sausiu, sta
tybos atpigo 0.1 proc. Per du 
siu metų mėnesius statybų 
kainos sumažėjo 0.4 proc K;-. 

vadovavo Didžiosios Britanijos 
lordas Judd. 

„Jeigu anksčiau ETPA ga
lėjo vaidinti tam tikrą vaidme
nį Rusijos procesuose, tai da
bar šios durys užsitrenkė". 
..Dabar ETPA "engiami vizitai 
(j Čečėniją), taip pat ir vado
vų, baigsis", sakė atstovas. 
Tačiau, pasak jo. Rusija ne
draus kitų tarptautinių orga
nizacijų vizitų. 

„Manau. Europos Tarybos 
Parlamentines Asamblėjos de
legatai nesuprato vienos labai 
paprastos tie.-os — mums rei
kia jų tiek pat. kiek jiems rei
kia mūsų". >akė atstovas. 

Pasak S. Jastržembskij, 
Maskva tęs iki galo jau pus
metį trunkančius karinius 
veiksmus prieš Čečėnijos se
paratistus. 

Šeštadieni B ū t i n g ė j e 
p r a d ė t a s kraut i r e k o r d i n i s 
rytinėje Baltijos pakrantėje 
eksportuoto- naftos kiekis — 
135.000 tonų. Jį iš Būtingės 
terminalo išgabens penkta
dienį a tp lauko 141.900 tonų 
talpos tanklaivis „Mastera". 
plaukiojantis -u Suomijos vė
liava. Iki šiol rekordiniu laiky
ta.- per Butmges terminalą ek
sportuotas 120.400 t naftos 
kiekis. ..Mastera" išgabens 
..Jukos" bei „Peciora neftegaz" 
verslovių naftą. Pernai vasarą 
pradėjęs veikti Būtingės ter
minalas iki šiol aptarnavo 80-
90.000 tonu kėlimo galios tan
klaivius. Igije patirties dirbti 
šioje vietoje, užsienio krovos 
meistrai pagaliau tyzosi pri
imti didesne.- talpos tanklai
vius. £;'-" 

KALENDORIUS " 
Balandžio 8 d. Val in is . Dionv-

'.!-. j ' n r . Mm*. 
Halandžio 9 d. li.ivi mos V sek-

m.iilii'Mi- Marija Kl»•npit>ne. Akaci-
j«1 —. Kleopas. Aurimą, Dalia 

Balandžio 10 d.: .Vyną. Apoloni-
įms. K/i kiclis. Margarita. Matilda. 
Mini.uita- Kiltnili 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Dar tik devinta valanda reikia nuolankumo dvasios, 
ryto. o Ateitininkų namai jau kad galėtume tiestis į Kristų. 
pilni žmonių. Ir šį kartą tikrai Paskui buvo prieita ir prie 
pilni, f Ateitininkų namų ir 
Skautų akademikų ruošiamą 
Gavėnios susikaupimą užsire
gistravo daugiau negu šimtas 
dalyvių. 

Punktualiai devintą valandą 
šios dienos programos planuo
toja Rita Venclovienė pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė 
Kęstutį Jeėių uždegti Susikau
pimo dienos žvakę, o Aidoną 

maldos dalių. Maldoje yra 
svarbu dėkoti, ne vien tik pra
šyti. Visi turime rasti už ką 
dėkoti, t ik reikia įprasti. Ir at
siprašymas nėra pilnas, jei 
jame nėra padėkos. Padėkos ir 
atsiprašymo temomis buvo 
diskutuota ir mažesniuose bū
reliuose. 

Bažnyčioje ir visuomenėje 
labai mažai kalbama apie 

Kamantienę sukalbėti šiai piktąją dvasią. Kovojant su 
progai malda, kreipiantis į Jė- piktąja dvasia reikia ją pa
žų, kuris yra pasaulio šviesa. 
Nuskambėjo Gavėnios nuo
taiką išreiškianti „Alyvų dar
žely"" giesmė. Laima Šalčiuvie
nė perskaitė a.a. kun. Zdebs-
kio maldą. Tai kunigas, kuris 
iki mirties nuo okupanto ran- Dievą, nori būti į Jį panaši, 
kos, nešė žmonėms Kristaus Velnias nori būti kūrėjas, kaip 
šviesą. Jo maldomis buvo per- Dievas, ir kurti iš nieko. Vie-
pinta ir visa dienos programa. 
Rita Venclovienė supažindino 
susirinkusius su šios dienos 
vedėju, jaunu, nuoširdžiu ir 
iškalbiu kunigu iš Lietuvos, 
Sigitu Žiliu, šiuo metu studi
juojančiu istorinę teologiją Va
šingtone, katalikų universi
tete . 

Savo pirmąjį pašnekesį kun. 
Žilis pradėjo pažvelgdamas į 
Jubiliejinius metus katalikų 
Bažnyčioje ir malones, kurio
mis Dievas mus kviečia nau
dotis. Trumpai paminėta ir 
Bažnyčios siūlomi atlaidai Ju
biliejinių metų proga: juos 
šiais metais galima įsigyti sau 
ir mirusiems, la ikant is Bažny
čios nustatytų sąlygų. 

žinti. Piktoji dvasia charakte
rizuojama kaip parazitas, ku
ris kovoja prieš Dievą ir visą 
kas gera. Piktosios dvasios 
pažadai nesutampa su Dievo 
įsakymais. J i pamėgdžioja 

na didžiausių žmogaus pasida
vimų velniui yra jo puikybė, o 
kritus į neviltį nenoras iš jos 
atsikelti. Gerus pavyzdžius tu
rime Petro ir Judo asmenyse. 
Petras žada Kristaus neiš
duoti, bet Jį išduoda net tris 
kar tus . Čia matome jo lengvą 
pasidavimą pagundai. Išduo
damas Jėzų, Judas nori me
džiaginės valdžios. Abi yra iš
davystes, bet skirgingos. Ju
das meta pinigus, pripažįsta 
išdavystę ir nevilties apimtas 
pasikaria. Neviltis jį priartino 
prie velnio. Petras verkia, gai
lisi ir pagaliau pakyla iš savo 
nuodėmės. 

Kalbėdamas apie maldą, 
kun. Žilis teigė, kad yra labai 

Toliau buvo kalbama apie daug maldos sampratų. Žmo-
Kris taus garbinimą per J o nės meldėsi dar prieš krikš-
Motiną Mariją. Kalbėtojas su
pažindino klausytojus su žy
miausiomis pasaulio ikono
mis, parodydamas jų kopijas. 
Ikoną kalbėtojas apibūdino 
ka ip Kristaus Evangelijos iš-

čionybo. Pagonys tikėjo, kad 
jų maldos žodžiai turėjo tam 
tikros magikos. Mums, krikš
čionims, malda reiškia min
ties kėlimą prie Dievo. Tačiau 
malda be gerų darbų yra tuš-

reiškimą mene. Ikonų kūrėjai čia. Meldžiamės be paliovos, 
savo kūrybą pradėdavo su ke- kai maldą jungiame su geru 
tur iasdešimt dienų pasninku darbu. Čia kalbėtojas atkreipė 
dykumoje. įdomu, kad meni- dėmesį į Evangeliją Mortos ir 
ninkai vieni kitų nepažinę, su
kurdavo panašumą Kristaus 
veide. Ikonose matome Kristų 
atsiduodanti Marijai, besig
laudžiantį prie Jos. Kitas Iko
nų tipas yra kai Marija duoda 
mums Jezu. kurį turime nešti 
kitiems. Tad ikona ,-kelbia 
Jezu per Mariją. ..Marija 

Marijos pavyzdžius, kai jas 
aplankė Jėzus. J is nori mums 
pasakyti, kad maldoje turime 
susikaupti, išjungiant iš min
ties visa kitą. 

Visi mūsų trūkumai, silp
nybės ir nelaimės mus grąžina 
prie maldos. Žmogaus fiziniai 
ir dvasiniai skausmai yra 

Skausmingoji'" ikona išreiškia kryžiaus priėmimas ir jo ne-
Manjos skausmą praradus 
Jėzų. Jos širdi.- perverta ka
lavijais. Marija garbina Dievą 
ir Evangelijose: ..Mano siela 
šlovina Viešpati, mano dvasia 
džiaugiasi Dievu, savo Gelbė
toju, nes Jis pažvelgė į savo 
nuolankią tarnaitę"' (Luk. 1), 
Kalbėtojas baigė šia mintį 
kviesdamas iš naujo pažvelgti 
j Mariją, a r t inant i s prie Jė
zaus. 

Maldoje ir gyvenime mums 
t rūksta nuolankumo. Jėzus 
yra didžiausias nuolankumo 
pavyzdys. Ji>. būdamas Die
vas, gimsta tvar te , vietoje gra
žiuose rūmuose. Būdamas be 
nuodėmes, krikštijasi su vi
sais kitais Jo rdano upėje. Pa
maitinės a lkaną minia. Jis 
pasitraukia nuo jos ir apsijuo
sęs skepeta, plauna apaštalų 
kojas. Didžiausias nuolanku
mo pavyzdys yra Jo mirtis ant 
kryžiaus. Pagal Šv. Teresę 
Avilietę, „nuolankumas yra 
tiesa*'. Nuolankus žmogus turi 
matyti savo nuodėmingumą u 
nebijoti istru>ti tiesą Mums 

Kun. Sigitas Žilis aukoja šv. Mišias Ateitininkų nam ,-ISP Lemont, IL, 
š.m. kovo 18 d.vykusioje Gavėnios susikaupimo dienoje 

Nuotr. Alf. P a r g a u s k o 

KAD DIDYSIS JUBILIEJUS 
NEBŪTŲ ŠIAUDINIS 

KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS 

šimas. Melsdamiesi turime 
pasitikėti Jėzumi; Jis žino ko 
mums reikia. Mūsų malda yra 
autentiška, kai esame nuo
lankūs ir tariame su Kristu
mi: „Tebūna Tavo, o ne mano 
valia". Visų krikščionių jun
giamasis ženklas yra kryžius. 
Kryžius nugalėjo blogį. Per 
kryžių Jėzus laimėjo mums 
amžinąjį gyvenimą. Per kry
žių žmogus tapo išgelbėtas. 
Negalime panašėti į Jėzų be 
kryžiaus. Evangelijos dviejų 
latrų kryžiaus nešimas buvo 
skirtingas. Vienas neša savo 
kryžių kantriai, o kitas mur
mėdamas. Kad kryžius būtų 
lengvesnis, turime prašyti 
Dievo malones. 

Mums reikia stiprybės tikė
jui •'• Apaštalų tikėjimo su
stiprinimui. Jėzus pasirodė 
Petrui, Jokūbui ir Jonui visoje 
savo garbėje. Tėvo žodžiai: 
..Tas yra mano mylimasis sū
nus, kuriuo labai gėriuosi; Jo 
klausykite", ta mintį dar pa
antrino. Pamišius zinlzius apie 
Kri>tų pasakū ir Jo motina 

Girdisi balsai iš Lietuvos ir 
iš čia, kad Didysis Jubiliejus 
yra tik „šiaudinis" jubiliejus. 
Tik išpūstas burbulas. Jubi
liejų švenčia Bažnyčia, skelbia 
džiaugsmą, bet pasaulis rieda 
kaip riedėjęs, o Lietuvoj dar 
sunkiau gyventi, negu anks
čiau. 

Taip, pasaulietine prasme 
nėra jokio pagrindo džiaugtis 
ar Lietuvoje, ar Amerikoje, ar 
bet kur kitur. Niekas nepasi
keičia pašūkavus vieną naktį, 
„sulaukus" naujus metus. Nie
kas nepakinta, kai pradedam 
rašyti „2000". Jubiliejus ne
tampa didis, jei sielos lieka 
„šiaudinės", tuščiavidurės. 

Bet 2000-ieji metai turi ypa
tingą reikšmę. Ypatingą pras
mę. Prasmė atpažįstama tik 
įsitikinus, kad prieš 2000 me
tų Dievo Sūnus tapo žmogumi: 
gimė, kad būdamas tarp mū
sų, padėtų mums grįžti pas 
Dievą, iš kurio kūrybinės mei
lės esame kilę. Šis Faktas yra 
pagrindas tikram, giliam, dva
siniam džiaugsmui. 

Popiežius Jonas Paulius II 
skatina visą žmoniją, bet ypač 
Bažnyčios narius, sukaktuvi
niais metais tą Faktą ne vien 
minėti kaip kokį praeities įvy
kį, bet jį išgyventi, patirti, kad 
žmogumi tapęs Dievo Sūnus 
yra su mumis ir mums pade
da. 

Tas Faktas, svarbus vi
siems, bet ypač mums, ateiti
ninkams, kurie apsisprendė
me atnaujinti save ir visa kita 
pagal patį Kristų. 

Popiežius naudoja žodį „iš
gyventi" Faktą labai sąmonin
gai. Tai reiškia atverti save, 
leisti Kristaus įtakai paveikti 
mus. mūsų mintis, jausmus, 
valią, apsisprendimus. Ap
svarstant Kristaus gyvenimą. 
reikia persiimti Jo paties min
timis, žodžiais, jausmais ir no
rais. Tai ir yra išgyventi, pa
tirti Jo gimimą, paslėptą gy
venimą, Evangelijos viešą 
skelbimą, nebojimą pasiprieši
nimo, pasmerkimo, pajuokos, 

Kanos vestuvėse, kai svečiams 
pritrūko vyno: „Darykite vis
ką, ką Jis jums sakys". „Pri
siminkime, kad Jėzus eina 
mūsų priekyje". — sakė kun. 
Žilis. „Jį sekdami, būsime per
mainyti, kaip ir Jis persimai
nė apaštalams ant kalno". 

Po pašnekesių, trys kunigai 
klausė išpažinčių. Vietoje sto
vėjimo, ilgose eilėse, likusieji 
salėje bendrai kalbėjo rožinį. 
Susikaupimo diena baigėsi šv. 
Mišiomis. Visi dėkojo kun. Si
gitui Žiliui už dovanas — 
prasmingas mintis, kurios da
lyviams suteikė gilesnį Ga
vėnios laikotarpio prasmės pa
žinimą Aldona Kamantienė 

kančios, mirtie;, bet ypač pa
justi prisikėlimu tikrovę, įžen
gimą į dangų... ;r kad J i s lieka 
su mumis Eucharistijoje, Au
koje ir Bažnyčioje. 

Ne be reikalo mes išgyvena
me liturginiu? metus kaip 
Kristaus visą gyvenimą. Tai 
tam, kad persi::ntume Juo. Ir 
štai jau prabėgo šių metų 
trečdalis. Baigiasi Gavėnia, 
artėja Didžioji savaitė, Vely
kos... Kritiškas Jo ir kritiškas 
mūsų laikas. Verta stabtelti, 
pasvarstyti ir pasiryžti dar in
tymiau, artimi.iu ir sąmonin
giau išgyventi didįjį Faktą. 

Stebuklų iš savo pastangų 
negalime tikėtis. Bet tiems, 
kurie stengia.-' ir pasitiki Die
vo pagalba, atsitinka reikš
mingi, nors dažnai nepastebi
mi stebuklai. Tampame pil-
naviduriais žmonėmis — min
timis, norais ir darbais pana
šesni į Kristų. Iš vidaus, iš 
širdies Jis paveikia gyvenimą. 
Tada mūsų veiksmai, santy
kiai su kitais, veikla ir visas 
gyvenimas tampa panašesni į 
To, kuris mus tiek brangino, 
kad paliko dangų gyventi su 
mumis. 

Jubiliejus yra proga. Auksi
nė proga — būti palytėtiems 
didžiojo Fakto, didžiojo As
mens, reikšmingo iki tiek, kad 
tik dėl to verta gyventi, kad 
grįžtume pas Tą, iš kurio kū
rybinės meiles esame kilę, ir 
begrįždami padėtume grįžti ir 
kitiems, čia ir Lietuvoj. 

APIE IŠEIVIJOS 
ATEITININKUS 

Ateitininkų federacijos XIII 
Kongreso rengėjai ruošiasi 
išleisti leidinuką apie ateiti
ninkus. Kiekvienas išeivijos 
veikiantis vienetas (jaunučių 
ir moksleivių kuopos: sen
draugių vietovių valdybos; 
studentų draugovės; korpora
cijos ir kt.: yra kviečiamas 
parašyti tarp vieno ir dvejų 
puslapių (250-500 žodžių) ra
šinį supažindinantį su savo 
vienetu: nariais, struktūra, 
veikla ir kt Prie rašinio, jei 
galima, prašoma pridėti ir vie
ną kitą nuotraukėlę. Raši
n i u s ir n u o t r a u k a s iki šių 
metų gegužės mėn. pra
džios, s iųskite Redai Sop-
ranaitei, Odminių g. 10-2, 
2000 Vilnius. Reda. Lietuvos 
sendraugių ateitininkų centro 
valdybos sekretorė, atsakinga 
už Kongresinius leidinius. 

Visiems išeivijos ateitinin
kams dalyvauti Kongrese ne
įmanoma, bet galime dalyvau
ti dvasia, atlikdami šį prašy
mą. Jeigu būtų kas neaišku, 
kreipkitės | Laimą Šalčiuvie
nę, tel. 847-482-1904; ei paštu 
laima^ateitisorg arba 

mlaima<< [irodigv.net 

2000 METU VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 17 - 24 d. — De
troito „Baltijos" ir "Gabijos" 
tuntų skautų stovykla. 

Liepos 3 - 1 1 d. — Mokslei
vių ateitininkų stovykla. 

Liepos 13 - 22 d . — JAS -
jaunųjų ateitininkų stovykla. 

Liepos 23 - 30 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

L iepos 30 • rugpjūčio 6 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 6 - 13 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugsėjo 1 - 4 d. — Ateiti
ninkų Studijų savaitgalis. 

Rugsėjo 5 - 10 d. — Lietu
vių Fronto bičiulių stovykla. 

Liepos 30 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

LIETUVOJE 

Ateit ininkų Kongresas 
Kaune vyks š.m. liepos 21-23 
d. 

Į Laisvę fondo studijų sa
vaitė vyks Šilutėje š. m. lie
pos 23 - 26 d. 

ASYA SEGALENE, M.D. 
Rush Unrversity Consultants in 

Aflergy and Immunotogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicinini išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 VV.Harnaon St-207 
Chfcago.IL 60612 
Tel. 312-942-6296. 

Asta M. Astrauskas, MTT 
Vaikų gydytoja 

Paloe Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
775P582-85O0 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
MattMSon, IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ. GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TrteyPark.IL 60477 

708414-6671 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 70B-246-0067 arba 706-246-6581 
6446 S. PuJeeM Road 

Valandos pagal suanarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

SuitelOI 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandosiusjttrus 

Laima Š. 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S. Kedzie Ava. Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

Dr. RUSSELL MILLĖR 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr P. Kisieliaus 

praktika Vai. suaftanje, arba 
na:ptrmd. 11-7.anM.9-5, 

tracd. 10-6, penkM. 10-4. kas 
antrą iattd. 10-2. 1443 S. 50 

Ava., Cicero, IL 
Tel. 706-652-4159. 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medkal Center 

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S t , Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113. 

Jotet. IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hilte 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDlCAL CLINIC 
15505-127 St , Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hosplal 

SHver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 630-257-2265 

CanMac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTLJ GYDYTOJA 

8434 A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tel. 773-434-4440 

Valandos pagal susitanmą 

JONUS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
IHinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 
vežk), sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeatcnester, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTLj GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

Dantų gydytoi.ii 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 Si . Chicago IL 
Tai 775-735-5556 

4707 S. GMbert. I a Grungs. U 
Tai. 708-352-4487 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 VVest 63rd Street 

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis — susitarus. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Ave. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai -
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA., 

9525 S.79th Ave., Hickory HiBa, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES tIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hils, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. StS. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ava.. 
Tower 1. Surte 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, tt_ 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS V KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center tor Health. 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61stAv« 
Hooart, IN 46342 Fax s •47-5279 

047-6236 

DR. VILIJA KŠRELYTE 
Amber Health Center 

Stuhuro. •-ųnanų ir rjumeng gydymas. 
. I-III •fu.iktik.: i'unu.ilinr leraptĮa. 

Akupunktūra 
7271 S. Mariem. Bridgevfe*. I L 

60455. Tel "MIK-594-0400. Kalbame 
liiliiMvk.n \ jlandus susitarus 

http://irodigv.net
http://Chfcago.IL
http://TrteyPark.IL
http://11-7.anM.9-5
http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

PUTIN TARP DIDŽIŲJŲ 
„Kokia bus Rusija?" — klau

sia Michael Barone „US Nevvs 
and World Report" 2000 metų 
balandžio 10-tos laidoje, ban
dydamas įvertinti kovo 26-tą 
d. išrinktą naują Rusijos pre
zidentą Vladimir Putin. Spė
liojimų daugybė, jų pilna pa
saulio spauda, radijas, televi
zija, gatvės, valgyklos, resto
ranai, kampinės aludės. Taip 
pagarsėjo, prieš pusmetį pa
sauliui dar buvęs visiškai ne
žinomas, žmogus. 

„Maskva, nežinodama, ką 
apie savo naują prezidentą 
galvoti, apdovanojo jį galiomis 
bei sugebėjimais, atspindin
čiais daugiau jų norus bei pa
geidavimus, bet nieko bendra 
neturinčiais su tikrove", — 
teigia rusų rašytojas Vladimir 
Voinovich „New York Times" 
kovo 30-tos laidoje. Pagal 
maskviečius, „Putin nušluos 
čečėnus ir atneš Rusijai taiką, 
bedarbiams suras darbo, pa
kels mokytojams algas, padvi
gubins pensijas, išnaikins nu
sikaltėlius ir visame krašte 
tuojau sukurs gerove". Vieni 
mano, kad jis bus liberalus, 
kiti — kad kraštą valdys „gele
žine ranka". „Vieni teigia, kad 
jis išnaikins vagis, kiti sako, 
kad prie jo valdžios vogti bus 
lengviau. Istorikai lygina jį su 
Napoleonu, Stolypinu, Stali
nu, Pinochet, net su Jefferson, 
o karininkai, verslininkai, di
rektoriai, gubernatoriai, bet 
ypač rašytojai, menininkai, 
aktoriai įsimyli jį iš pirmo 
žvilgsnio", — apie rusų nuo
taikas pasakoja Voinovich. 
„Rusų meilė naujam preziden
tui atrodo didelė, bet ar ji bus 
ilgalaikė? — klausia šis ra
šytojas ir primena, kad — juo 
didesnė ji yra šiandien, juo at
grasesnis Putin gali tapti ry
toj, kai visi pamatys, kad jis 
yra tik žmogus, ir jų svajones 
neišsipildo". 

„Iki šiol Putin buvo laimin
gas, — rašo TJS News & World 
Report' bendradarbis Michael 
Barone, — populiarių deši
niųjų varžovų atsikratyti ir 
kairiuosius bei komunistus 
nugalėti padėjo jam milijar
dierius Boris Berezowsky, bet 
jis liko jam ir skolingas, ir ką 
tai reikš ateity, numatyti sun
ku". Barone irgi mano, kad 
Putin puoselės ekonominę 
laisvę, tačiau jo demokratija 
bus neliberali (illiberal) — 
kaip tokią sąvoką reikia su
prasti? — ves į aštrų naciona
lizmą, toliau nuo žodžio lais
vės, mylės užsienio pinigus, 
bet nepakęs vidinės kritikos. 
Jis elgsis panašiai, kaip Pino
chet; sustabdys kyšininkavi

mą, atgaivins ekonomiKą, bet 
suvaržys pilietines teises. To
kių ženklų jau matyti. Jo lau
kia dar ir kitos sunkios bėdos, 
gal net ir iš praeities užsili
kusios, ypač karas Čečėnijoje 
ir keista jo pradžia. Prieš dve
jus metus sustabdyto karo at
naujinimo priežastis buvo gy
venamųjų namų sprogdini
mai, už kuriuos atsakomybė 
teko čečėnams. „Bet a r tie 
sprogdinimai buvo čečėnų dar
bas?" — klausia' Barone. Jie 
buvę taip profesionaliai pa
ruošti, sprogimai gaminti toje 
pačioje Rusijoje —gamykloje, 
tad ir tarptautiniams tyrinė
tojams kilęs įtarimas, ar tai 
negali būti darbas pačios Ru
sijos saugumo, kuriam nese
niai Putin vadovavo? Kokioje 
padėtyje atsirastų naujas Ru
sijos prezidentas, jeigu toks 
spėliojimas pasitvirtintų? 

O kaip tvarkyti pinigų plo
vimą, valstybės lėšų eikvoji
mą, vagystes, valdininkų ne
sąžiningumą, kyšininkavimą? 
„Kai prieš tris šimtus mėtų ca
ras Petras Didysis nutarė nu
kirsti galvą kiekvienam, kuris 
ims kyšius, jo patarėjas Alek-
sandr Menšikov pasakė: 'Jūsų 
didenybe, jeigu taip padarysi, 
nė vieno žmogaus nebeliks net 
tavo artimoje aplinkoje", — 
rašo NYT bendradarbis Vladi
mir Voinovich, primindamas 
dar, kad „Europos taryba už 
tokį žingsnį Putin vargiai pa
girtų". O Putin aplinkoje tokių 
kyšininkų ieškoti ilgai irgi ne
reikėtų. Tad pavojų Putin iš 
kilnių aukštybių nukelti ir ant 
žemės patupdyti Rusija nesto
koja. Iš tikrųjų dar nežinia, 
kas ir ką gali ir apie Jelcin 
iškrapštyti. Panašiai, kaip Vo
kietijos nauji vadovai krapš
tosi apie ketvirtį šimtmečio 
garbingai išsilaikiusį. Berlyno 
sieną nugriovusį, valstybę su
vienijusį, buvusį kanclerį Hel-
mut Kohl. Prieš dešimtmetį, 
švęsdamas 60 metų amžiaus 
sukaktį, Vokietijos vadovas 
kaip skaisti žvaigždė spindėjo 
visame pasaulyje, o dabar, 
septyniasdešimt sulaukusio, 
beveik niekas nebenorėjo svei
kinti, rašo NYT bendradarbis 
Roger Cohen šio dienraščio ba
landžio trečios laidoje. Pra
žanga — slaptai ir neteisėtai 
priimta milijono dolerių dova
na partijos reikalams. N'e sau. 
bet partijai. Bet ir tai užteko 
— gimtadienį šventė vienas 
šeimos aplinkoje ir dar dreba, 
kad nepasodintų. O taip nusi
dėti kiekvienam politikui pa
gundų daug. Iš naujo krapšto-
masi ir apie JAV prezidentą 
Clinton. „US Nevvs and \Vorld 

Svečiai išeivijos dailininkų parodoje Radvilų rūmuose, Vilniuje. Iš kairės: Silvija Vėlavičienė, Mari
ja Remienė, iš dešinės: Kazys ir Kazytė Bradūnai. Nuotr. MBS 

Report" praneša apie naują 
bylą už kažkokius, prieš dve
jus metus paskelbtus, laiškus, 
paneigiančius gandus apie 
Clinton - Kathleen Willey ry
šius ir ja atnaujintus prisi
minimus apie Monica Levvins-
ky, White Vv'ater, neleistiną jė
gos naudojimą Baltųjų rūmų 
kelionių biuro pareigūnams 
atleisti. Ir būk tikras, kad, iš 
Baltųjų rūmų išėjęs, irgi ne
būsi pasodintas. Taigi ir tarp 
didžiųjų ne visada gera ir ma
lonu būti. Linkėkim, kad to
kioje bendrijoje neatsidurtų 
naujas mūsų kaimynės vado
vas, nes, atrodo, Lietuvai jis 
nori būti geras. Jeigu neidys-
tam? 

• Rusi ja a r e š t a v o kar i 
n i n k ą už n u ž u d y m ą čečė-
nės , — skelbia „Xew York 
Times" 2000 m. kovo 30 d. — 
Tai labai retas atsitikimas, 
kai Rusija žada bausti savo pi
lietį, karį už nusižengimą 
žmogaus, ir dar kitataučio, 
teisėms", — rašo šio dienraš
čio bendradarbis Michael R. 
Gordon. Pagal jį. Rusijos gene
ralinio štabo viršininkas gen. 
Anatoly Kvashnin pranešė 
prezidentui Putin, kad jis įsa
kė areštuoti pulko vadą pulki
ninką Budanov. kuris išnieki
no čečėne ir paskui ją nužudė. 
Už tai kariuomenė nužudytos 
moters šeimos atsiprašė ir da
lyvavo jos laidotuvėse. Dėl to
kio kariuomenės pasielgimo 
nustebo įvykius Čečėnijoje ste
binti žmogaus teisių komisija, 
nes ji yra užrašiusi ir Rusijos 
kariuomenės vadovybei prane
šusi daugybe tokių žmogaus 
teisių pažeidimų, kai čečėnai 
buvo apiplėšiami, mušami, žu
domi, prievartaujami ir nė ko
kio atsiliepimo nesulaukusi. 
„Ar šis atsiliepimas gali būti 
tik atsitiktinis, ar Rusija kei
čia savo politiką?" — teirauja
si Vakarų žurnalistai, sampro
taudami, kad po rinkimų ka
ras Čečėnijoje gali darytis 
nebepopuliarus, ypač tarp li
beralų, kurių paramos naujai 
valdžiai gali labai prireikti. 
Bet. vieną nusikaltėlį patrau

kus teisman, taip pat reikėtų 
daryti ir su kitais. Vargu ar 
Putin taip elgtis norėtų? Bent 
kol kas? Bet jeigu nedarys, ar 
tai neatsilieps jam vėliau ir 
pasekmės gali būti blogesnės? 
Ypač jo „skaidrumas" prieš 
Vakarus, o jam tų Vakarų rei
kės. 

• L i e tuv ia i sporto mėgė 
j a i dabar atidžiai seka JAV 
universitetų krepšinio koman
dų NCAA varžybų pabaigą. 
Varžybos įdomios gali būti dar 
ir dėl jose dalyvaujančių lietu
vių, žaidžiančių į baigmę ko
piančiose komandose. Vieną 
tokį atvejį mini ir 2000 m. 
kovo 24 d. „Chicago Tribūne" 
sporto skyriuje. Dienraščio 
sporto skyriaus bendradarbis 
Skip Myslenski aprašo į baig
minį šešiolikos komandų ratą 
patekusios ir dė! to džiūgau
jančios Seton Hali komandos 
žaidėjus, tarp kurių yra ir vie
nas lietuvis. Joje jau ne vienas 
lietuvis yra žaidęs ir gerai pa
sirodęs. Šiemet minimas lietu
vis yra vilnietis Rimas Kau-
kėnas. vienas pagrindinių ko
mandos gynybos ramsčių ir vi
sada pasiryžęs laimėti. Apie jį 
Myslenski taip rašo: „Rimas 
buvo tik trylikos metų, kai 
1991 metais sausio mėnesį so
vietų tankai įsiveržė į jo gim
tąjį miestą, ketindami už
gniaužti jo tėvynėje prasidė
jusį išsivadavimo vyksmą. Bet 
berniuko jaunas amžius nesu
laikė Rimo namie. Vidurnakty 
jis bėgo prie tankus supančios 
vilniečių minios ir kartu su j a 
šaukė, reikalaudamas rusų iš
sinešdinti iš jo šalies". „Dėl to 
dar ir dabar aš jaučiuosi daug 
vyresnis už savo komandos 
draugus". — rašinio autoriui 
teigęs Rimas Kaukėnas. 

• Gražus y r a p a s a u l i s : ir 
mums, ir mes jame. Bent 
tiems, kurie jį matome bei ja
me rodomės. Neseniai vėl juo 
grožėjosi ir -ave rodė Lietuvos 
patys didieji Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
kartu su žmona, patarėja, sar
gybiniu ir S i m o kelių narių 
delegacija lankiai Izraelyje, o 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 8 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Nevenkime pažvelgti 
ir į save 

prezidentas Valdas Adamkus 
taip pat su žmona ir — Lietu
vos žiniasklaidos duomenimis 
— pusšimčiu palydos kelias 
dienas viešėjo Lenkijoje, lankė 
įdomias istorines vietoves. 
Aišku, yra ir reikalų, tokie 
aukšti pareigūnai be reikalo gi 
neskraido. Spauda minėjo 
juos. Tik nebuvo girdėti, ar 
Seimo pirmininkas užsiminė 
apie lietuviams nusikaltusio 
Duchanskio į Lietuvą grąžini
mo ar bent jo apklausinėjimo 
reikalą ir ar prezidentas po
kalbiuose su Lenkijos* aukš
taisiais bandė kaip nors užsi
minti apie jau beįsitvirtinan
čią lietuviams skriaudą Puns
ke. Lenkijos lietuvių naujas 
šauksmas skelbė mažai remia
mą ir dėl to pralaimimą jų ko
vą. Nieko naujo neišgirdome 
nė apie PLB valdybos pastan
gas padėti šiai savo šeimos 
ypatingai narei gelbėti aki
vaizdžiai naikinamą lietuvy
bę. Tokiais reikaliukais gra
žus ir svetingas pasaulis gal ir 
nedrumsčiamas. 

• Didžioj i Br i tani ja griež
tina politiniams pabėgėliams 
prieglobsčio suteikimo įstaty
mą. Dar visiškai neseniai prie
globsti gauti buvo ne tik leng
va, bet ir pelninga, nes su juo 
kartu ėjo pastogė ir dienpini
giai išsilaikymui. Tuo įstaty
mu sugebėjo pasinaudoti daug 
išsilaisvinusios Rytų Europos 
valstybių piliečių, tarp jų ir 
nemažai lietuvių, nors, Lietu
vai nepriklausomybę atgavus. 
tėvynėje niekas jų politiškai 
nepersekiojo. Praėjusiais me
tais Didžiojoje Britanijoje prie
globsčio prašėsi 32,330 politi
nių pabėgėlių, apie 120,000 jį 
gavo. Britanijos žiniasklaidos 
pranešimais, tokių politinių 
pabėgėlių kasmet gausėja ir 
bėdos dėl jų didėja. Naujais 
įstatymais norima tą dideiį 
antplūdį suvaržyti. Numato
ma didesne atranka ir dauge
lio lengvatų panaikinimas. 
Lietuviams „teisėtai" išlįsti į 
vakarus šis plyšys, atrodo, žy
miai susiaurės, o gal ir visiš
kai užtruks. (NYT, 2000 bal. 3). 

Užsienio lietuviai negaili 
tėvynei Lietuvai paramos, bet 
negaili ir kritikos. Jeigu tai 
galėtume pasverti ar pama
tuoti, kažin ko būtų daugiau... 
Nėra abejonės, kad ne viskas 
šiandien Lietuvoje klostosi 
taip, kaip mes norėtume. Dau
gelis jaučia nusivylimą, kad 
per dešimt nepriklausomybės 
metų dar taip netoli pakeliau
ta pažangos ir visuotinės ge
rovės keliu. Daugelis — jau ir 
pačioje Lietuvoje, ir užsienyje 
nebeturi kantrybės laukti „ge
resnių dienų", todėl paran
kiausia išeitis — kritikuoti 
Seimą, Vyriausybę, preziden
tą, kad jie visi daugiau rū
pinasi užsienio politika, u ne 
tautos reikalais: koneveikti 
partijas už jų skaldymąsi ir 
kivirčus; negailėti pylos pro
vincijai, kad jos gyventojai 
verčiau „sulenda į butelį", 
užuot deję daugiau pastangų 
sukurti geresnį gyvenimų... 

Deja, pastaruoju metu kyla 
vis didesne pagunda šūkte
lėti: nevenkime patys pa
žvelgti į veidrodį, ir krūptelėję 
nenusisukime nuo to, ką pa
matysime! 

Bent kiek daugiau dėmesio 
kreipiantis į lietuvių visuome
ninį gyvenimą, sakykime, kad 
ir čia, Amerikoje, be abejo, pa
stebėjo atsiradusius nesklan
dumus, kurie kaišioja paga
lius į mūsų veiklos ra tus . Eili
nis mūsų tautietis nelabai su
sigaudo, kas čia darosi, kas su 
kuo ir dėl ko „veiksnių sluoks
niuose" nesutaria. O nesusi
gaudydamas, praranda kan
trybę, numoja ranka ir nu
sisuka nuo lietuviškos veiklos. 
Tai atsitikdavo ir praeityje, 
tačiau anuomet mūsų gretos 
nebuvo taip praretėjusios, o 
veikėjų galvos nebaltavo, kaip 
toji dainų obelis. Jeigu „vie
nas stulpas išvirsdavo, būvu 
kuo jį pakeisti". Dabar tos pra
bangos nebeturime. Kol kada 
naujieji emigrantai iš Lietu
vos pradės aktyviau s tumti 
visą lietuviškos veiklos veži
mą, jis gali būti j au visiškai 
nebepataisomas... 

Šiuo metu galime pastebėti 
du pagrindinius sūkur ius , pa
vojingai maišančius mūsų vi
suomenės ramybę.-Vienas — 
netolimi LB ir PLB r inkimai , 
kurie sukelia ne mažiau skal
dymosi, negu būsimieji balsa
vimai į Lietuvos Seimą. Kiek
viename telkinyje mūsų tau
tiečiai grupuojasi ir persigru
puoja: vieni už tuos. kiti už 
..savuosius"; vieni nori kandi
datuoti į tarybą ar valdybą 
savų ambicijų vedini, kit iems 
svarbu ..suvesti su kai kuo 

sąskaitas", bet yra ir norinčių 
nuoširdžiai dirbti lietuvybės 
čia, išeivijoje, bei Lietuvos la
bui. Jeigu kiekvienas užsienio 
lietuvis yra ir Lietuvių Ben
druomenes narys (kaip teigia 
Lietuvių Char ta . kurios 50 
metų sukaktį neseniai šven
tėme), tai būkime apdai rūs ir 
atiduokime savo balsą už tos 
trečiosios kategorijos kandida
tus: tuos. kurie a te ina į Ben
druomenę dirbti, aukotis , o ne 
dėl savanaudiškų, tikslų. Kas 
yra kas kiekvienas žinome 
f arba turėtume žinoti), todėl 
nesileiskime apgaunami . 

Antrasis pavojingas sūku
rys yra atsiradęs Lietuvių fon
do ir Lietuvių Bendruomenes 
santykiuose. Girdėjome ir sa
voje spaudoje skai tėme daug 
kaltinimų ir pasiteisinimų, 
aiškinimų ir pasisakymų, ku
rie iš esmės dar labiau su
maišė toliau nuo to sūkurio 
„akies" gyvenančius. Galbūt 
net iki tokio taško, kad žmo
nės nebepasitiki nei LF, nei 
LB tvirtinimais. 

Tad kur teisybe'.' 
Čia beveik galima panaudo

ti seną amerikietišką posakį: 
„kas pirma ats i rado — višta, 
ar kiaušinis?" Lietuviu fondo 
veikla per beveik 40 jo gyveni
mo metų buvo kone be prie
kaištų. Visa apyskai ta buvo 
' i r tebėra; vykdoma nepapras
tai tiksliai ir kruopščiai. Tie
sa, būta ir nepatenkintų, bet 
daugiausia tų, kurie negavo 
norimos paramos savo dar
bams bei projektams, nepai
sant LF paaiškinimų, kad tai
syklės, skirs tant tą paramą, 
yra labai griežtos, ir jų būtina 
laikytis. O vis tik per pasta
ruosius kelerius metus pasi
girsdavo vis daugiau ir dau
giau priekaištų, daugiausia 
dėl balsavimų, kai kurių LF 
vadovybes asmenų labai ryš
kaus ..monopolio" ir kitų. gal 
nelabai svarbių užuominų, bet 
žmones ilgainiui pradėjo abe
joti: juk nėra dūmelio, be liep
sneles, nors ir labai mažos... 
Pradžioje būtų užtekę ramių, 
logiškų paaiškinimu iš LF. bet 
daugiausia susi laukėme arba 
tylos, arba net t am tikros aro
gancijos. Net ir šiuo metu 
ypač pasigendame informaci
jos — nuolatines, teigiamos, 
atviros. Del ko LF nepasi
rūpina spaudos atstovu, kuris 
tą darbą atliktų0 Kiek daug 
nesusipratimų butu iš'.engta 
tokia „atvirumo politika"! 

O del LB — tai ir ji neturėtų 
reikalauti neįmanomų dalykų, 
bet pasilikti santykių su LF 
legalumo ribose. 
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1705 m. Vilnių užėmė 
ir 5 savaites čia gyveno su 
30,000 rusų kareivių caras 
Petras I. Nors jis buvo „są
jungininkas", tačiau šis apsi
lankymas nebuvo malonus, 
nuvargintam miestui reikėjo 
išmaitinti jo didelę kariuome
nę. 1706-1707 m. vėl Vilnių 
paėmė švedai. Vilniaus gyven
tojai šių karų metu taip suvar
go, kad valgė šunis ir kates, iš 
nevilties žudėsi. 

Be karų vilniečius naikino ir 
maras. 1571-1572 m. nuo ma
ro Vilniuje, pasakojama mirė 
net 20,000 gyventojų. Maro 
epidemijos siautė visą 17-ą 
amžių. 1710-1711 m. kraštą 
ištiko didysis maras, per kurį 
Lietuva neteko net trečdalio 
gyventojų. 

Didžiuliai gaisrai taip pat 
siaubė miestą. Ypač didelis 
gaisras Vilniuje buvo 1610 
metais, kai sudegė 4.700 na
mų, 10 bažnyčių, Akademija, 
katedra ir dalis pilies rūmų. 
Nors vėliau Zigmantas Vaza ir 
jo sūnus Vladislovas atstatė 
šiuos rūmus, tačiau jie nebe
buvo tokie gražūs. 18 amž. 
Vilniuje dideli gaisrai siautė 
1715, 1737, 1741, 1748, 1749 
metais. Tačiau po gaisrų, per 
kuriuos ugnis. sunaikindavo 
žmonių turtą ir meno ver
tybes, Vilnius lyg feniksas vėl 
atgimdavo, jį maitino ir at
statydavo visa Lietuva. 

Vis tik paskutiniųjų gaisrų 
metu iš Gedimino pilių liko 
vien griuvėsiai ir jų daugiau 
niekas nobeatstatė. Taip ir iš 
galingos Lietuvos valstybes 

liko tik jos šešėlis. 
Vilniuje buvo pastatyta 

daug gražių bažnyčių. Tai ir 
16 a. pabaigoje pastatyta 
vėlyvojo gotikos stiliaus nuo
stabi Šv. Onos bažnyčia, Šv. 
Kazimiero bažnyčia. 1634-
1650 m. šalia Aušros Vartų 
pastatyta Šv. Teresės puošni 
bažnyčia su Aušros Vartų ko
plyčia, kurioje yra stebuklin
gasis Dievo Motinos paveiks
las. 1740 m. buvo atstatyta su
degusi Sv. Jono bažnyčia, kuri 
priklausė Vilniaus universite
tui. 1701 m. pastatyta nepa
prastai graži Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčia — nuostabus ba
roko perlas, buvo atstatyta su
degusi Vilniaus katedra, pa
statyta Rotušė. Verkių rūmai 
ir dar daug kitų bažnyčių, 
cerkvių boi kitų pastatų. 

18 amž. viduryje Vilnius vėl 
buvo atsigavęs. 1750 m. jį 
aplankęs, karalius Stanislovas 
Augustas rašė: ..Miestas dar 
yra išlaikęs senos puikybės 
liekanų, rodančių, kad didieji 

kunigaikščia: ir Jogailos gi
minės karaliai galėjo j ame 
šauniai reprezentuotos. Šv. 
Kazimiero k plyčia yra tikrai 
labai gražus architektūros kū
rinys. Tiltas per Nerį ten jau 
yra nuo seno, tuo tarpu 
Varšuva dar tokio tilto netu
ri..." 

Valstybės žuvimo išvakarė
se, prieš trečiąjį Lietuvos-Len
kijos padalinimą, rusų įgula 
vėl buvo V:!nruje. Valstybėje 
prieš rusus vyko sukilimas, 
vadovaujamas generolo Tado 
Kostiuškos. 1794 m. balandžio 
23 pulkininkas Jasinskis pra
dėjo sukilimą ir Lietuvoje. 
Rusų įgula Vilniuje pasidavė. 
Vilniaus rotušėje buvo pasi
rašytas ir paskelbtas Lietuvos 
sukilimo aktas, sudaryta Lie
tuvos Vyriausioji taryba. Vil
nius paskelbtas Lietuvos sos
tine. Tačiau rugpjūčio 12 d. 
stiprios rusu pajėgos vel už
ėmė Vilnių. Kovoje žuvo apie 
1.000 sukilėlių. 

Po trečiojo Lietuvos-Lenki

jos padalinimo Vilnius su Lie
tuva buvo prijungtas prie Ru
sijos ir tapo Rusijos generalgu-
bernijos centru. 1799-1801 m. 
ir 1809-1812 m. Vilniaus gu
bernatorium buvo žinomas 
rusų karo vadas generolas Ku-
tuzovas. 

1812 m. prasidėjus Napoleo
no žygiui į Rusiją, birželio 28 
d. j Vilnių pro Aušros Vartus 
įjojo pats Napoleonas. Jį pasi
tiko Lietuvos didikų delegaci
ja. Buvo sudaryta Lietuvos vy
riausybė, deja. ji buvo ne
veikli. Vilnius vėl buvo vadi
namas Lietuvos sostine, čia 
buvo organizuojama lietuvių 
kariuomenė, karių kepurėse 
puikavosi Vyčio ženklas. 

Praėjo keturi mėnesiai ir vėl 
Vilnius, pamatė Napoleoną, 
tik šį sykį be garbes bėgantį 
rogėse į Prūsus. Prancūzų ar
mijos bėgimas buvo baisus. 
Daugelis mirė nuo šalčio ir 
bado, kitus išžudė besivejanti 
rusų kariuomenė. 

(BA.) Vilniaus senamiesčio vaizdeli* Nuotr Viktoro Kapočiau* 
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DRAUGAS, 2000 m , balandžio 8 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

NUOTYKIAIS IŠMARGINTAS GYVENIMO 
AMERIKOJE DEŠIMTMETIS 

Neseniai lietuviai visame 
pasaulyje minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmetį. Šis dešimtmetis 
ypač yra įstrigęs į buvusių vil
niečių, dabar gyvenančių Či
kagos vakariniame priemies
tyje, Riverside, IL. dr. Juozo ir 
Jurgitos Gurevičių širdis. 

Jiedu, kartu su 8 metų sū
neliu Domantu, 1990 m. kovo 
mėnesio pradžioje kaip tik pa
judėjo į laisvės kraštą — Ame
riką. Jurgita — kalbų specia
listė, baigusi Vilniaus univer
sitete germanų kalbų studijas. 
tuo metu daug padėjo užsienio 
žurnalistams, kurių tada buvo 
daug suvažiavę į Vilnių laukti 
lemtingos Lietuvai dienos. 

Dr. Juozas Gurevičius jau 
buvo apgynęs Vilniaus univer
sitete daktarinę disertaciją 
kardiologijos srityje. Pakvies
tas čikagiečio kardiologo dr. R. 
Nemicko, jis su savo šeima su
galvojo atvykti Čikagon spe
cializuotis. Ilgai nebuvo laiko 
galvoti, nes tokia proga ne
daugeliui pasitaikydavo. 

Atvykę Čikagon, tuoj pat su 
vietiniais lietuviais turėjo ga
limybę džiaugtis Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimu, 
ko taip seniai jau buvo tikė
tasi. Tačiau Gurevičių šeimai 
tas įvykis nepaisant, kiek 
svarbus ir malonus, nedaug 
ką padėjo. Čikagoje viską 
jiems reikėjo pradėti iš naujo. 
Ir daugiausia be didesnės pa
galbos iš šalies. Jurgita šian
dien dar jaučia dėkingumą ke
liems čikagiečiams, jų tarpe 
Marytei Utz, kuri ištiesė jiems 
pagalbos ranką. 

Dr. Gurevičius pradėjo sta
žuotis Illinois Masonic ligo
ninėje. Jurgita, kaip kalbų ir 
kelionių žinovė Lietuvoje 'dir
bo „Inturisto" organizacijoje), 
rado vietą „American Travel" 
įstaigoje. kuriai vadovavo 
Aleksas Lauraitis. Šeštadie
niais ji mokytojavo K. Done
laičio lit. mokykloje, o jauna
sis Domantas pradėjo lankyti 
Marąuette Parko liet. parapi
jos pradžios mokyklą ir šešta
dieniais dar ir lituanistikos 
pamokas. 

Tačiau po metų reikėjo kel
tis į Čikagos šiaurinę dalį ir 
ten vel iš naujo kurtis. Bet 
jauniems žmonėms tas nesu
darė didelių kliūčių. „Vargų ir 
rūpesčių buvo daugiau negu 
reikia", kalbėjo Jurgita Gure
vičienė, teigiant, kad „Medžių 
ant kurių doleriai auga Ameri
koje neradome". 

Nors naujas kraštas nauja
kurių nelepino, tačiau vis tiek 
jis buvo dosnus. Šiandien jie 
jau turi gražius namus Čika
gos vakariniame priemiestyje. 

o jų šeima padaugėjo dar 
dviem nariais. Jorūnė-Marija 
ir Juozukas vasario 2 d. šven
tė savo antrąjį gimtadienį. 
Praėjusiais metais šią dvynu
kų porą tėvai buvo nusivežę į 
Vilnių, kur juos Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje pakrikštijo ge
rai pažįstamas prel. Kazimie
ras Vasiliauskas. Lietuvoje 
yra likę daug artimųjų, su ku
riais palaiko glaudų ryšį ir 
juos pagal galimybes remia. 

Iš Lietuvos atsivežtas sūnus 
Domantas dabar visas vyras. 
Jam jau 18 metų ir šiemet bai
gia St. Ignatius gimnaziją, kur 
pasižymėjo ne tik moksle, bet 
ir sporto srityje. Jis buvo 
krepšinio ir teniso rinktinėse, 
o krepšinyje neseniai buvo pa
tekęs ir į Čikagos didžiųjų 
dienraščių puslapius. 

Jurgita Gurevičienė dabar 
yra atidariusi savo kelionių 
biurą, kuris vadinasi „Jurgita 
Travel" vardu (jo telefonas 
708-447-4447), kuris labai po
puliarus lietuvių ir kitataučių 
tarpe. Kuomet ji laukėsi nau
jagimių ir buvo atleista iš 
„American Travel" įstaigos, 
nieko kito neliko, kaip dirbti 
namuose, atstovaujant „Tra
vel 333" įstaigai, su kuria ir 
dabar palaiko ryšius. 

„Kažkodėl žmonės mane 
mėgsta: susilaukiu skambučių 
iš tolimiausių vietų, net ir Ha
vajų bei Lietuvos, — sako, da
bar jau savo verslą gerokai iš
vysčiusi, Jurgita. — Tenka 
dažnai dirbti ir vakarais bei 
savaitgaliais". 

Dr. Juozas Gurevičius, kuris 
Amerikoje pakeitė savo spe
cialybę, iš kardiologijos perė
jęs į anestologiją, jau šių metų 
vasarą turėtų užbaigti Loyolos 
universitete visas studijas. 

Šiandien didžiausieji vargai 
bei rūpesčiai Gurevičių šeimai 
jau yra praeityje. Per tą de
šimtmetį daug kas padaryta, 
gerokai pažengta į priekį. 
Amerika Gurevičiai nenusivy
lė, nes aukso kalnų čia nesi
tikėjo. Tik pirmuosius dvejus 
metus juos labai kankino gim
tų namų nostalgija. 

Tačiau jie jaučiasi laimingi, 
atvykę į šį kraštą. „Čia daug 
mažiau nervinės įtampos. Čia 
žmogus, jeigu tik nori, daug 
gali pasiekti", — teigia Jurgi
ta Gurevičienė, neseniai pa
minėjusi savo gyvenimo Ame
rikoje dešimtmetį. Panašiai 
mano ir kiti Gurevičių šeimos 
vyresnieji nariai. Tik jauniau
siųjų porelė apie tokias svar
bias problemas tuo tarpu dar 
nekalba, tačiau ir j iems labiau 
patinka amerikietiškieji žais
lai. 
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Dr. Juozas ir Jurgita Gurevičiai su dvynukais - Juozuku ir Jorūne Marija. 

IŠLEISTUVĖS IR GIMTADIENIŲ 
MINĖJIMAS 

Paskutinę kovo mėnesio die
ną PL centre, Lemonte, buvo 
neeilinis įvykis. „Pasaulio lie
tuvio" žurnalo darbuotojai su
rengė talkininkės iš Vilniaus 
Virginijos Grybaitės išleistu
ves ir „PL"redakcinės kolegi
jos narių — Gražinos bei Vy
tauto Kamantų — gimtadie
nių minėjimus. 

V. Grybaitė, pusmetį pralei
dusi Amerikoje, talkindama 
„Pasaulio lietuviui", o taip pat 
ir PLB valdybai įvairiuose 
darbuose, balandžio 1 d. pa
judėjo atgal į Vilnių, kur ji yra 
PLB atstovybės raštinės, įsi
kūrusios LR Seimo rūmuose, 
vedėja. 

Pobūvio metu buvo paminėti 
V. Grybaitės darbai Lietuvių 
Bendruomenės labui. J i PLB 
atstovybėje pluša septyneri 
metai, pradedant tomis dieno
mis, kuomet atstovu buvo dr. 
Petras Lukoševičius iš Kana
dos. Ji ten pergyveno ir iš JAV 
atvykusio Juozo Gailos ir da
bartinio — Australijos lietuvio 
Gabrieliaus Žemkalnio — va
dovavimo laikus. 

Kaip patirta, viešnia iš Vil
niaus savo viešnages Ameri
koje metu ne vien tik talkino 
įvairiuose darbuose, bet ir pati 
daug ko pasimokė — iš arti 
pamate Amerikos lietuvių gy
venimą, veikla h vis;-, tai galės 
panaudoti savi ateities dar
buose. Sugrįžus į Vilnių, jai 
bus tikras darbymetis, nes rei
kės rimtai ruoštis šią vasarą 
Vilniuje įvykstančiam PLB 
seimui. Iki šio seimo atsto
vybes raštinėje liks darbuotis 
"n Elvyra Sinkevičienė, kuri 
Virginiją pavadavo jos išvykos į 
S. Ameriką metu. 

Išvykstančioj! j Vilnių savo 
trumpoje kalboje pažymėjo. 

I'I.B raštines Vilniuje vedėjos Virginijos Grybaitės 'kairėjei. pusmetį 
('.razinos bei Vytauto Kamantų gimtadienių paminėjimas PLC Lemonte N 

praleidusios JAV-se 
uotr E. Šu la ič io 

išleistuves ir 

kad pasiilgs čia su t ik tų tau
tiečių, ypač tų, kur i e j a i daug 
padėjo, rūpinosi, globojo. JBu-
vo gera pamatyti Ameriką, su
sipažinti su taut iečiais" , — 
kalbėjo viešnia iš Vilniaus, 
neslėpdama minties, kad atei
tyje vėl gal bus proga čia at
vykti. 

Susirinkusiųjų čia l aukė vie
nas netikėtumas — ta i PLB 
valdybos pirmininko i r ka r tu 
„PL" red. kolegijos nar io Vy
tauto Kamanto ir j o žmonos, 
irgi priklausančios ta i pačiai 
kolegijai, Gražinos gimtadie
nių paminėjimas. 

V. Kamantai gan „apvali" — 
70 metų sukaktis suėjo kovo 
25 d., o Gražinai — kiek ma
žesnė, vieite d iena anksčiau. 
Tad čia netrūko sveikinimų 
bei dovanų „Pasaulio lietuvio" 
žurnalo darbuotojai tą proga 
išleido net specialų 4 puslapių 
suvenyrinį žurnalo numerį, 
kur iame vaizdais ir tekstais 
pažymėta bent dalelė sukak
tuvininkų darbų. Visa tai pa
teikta daugiau humorist ine 
forma — žodžiais pr i ta ikant 
prie nuotraukų. „Poema", kuri 
vadinasi ..Mūsų bosas ir vado
vas — per gyvenimo dirvo
nus", pradedama ta ip: 4 Le-
montą ratą: sukas — kelią ži
no pats arkliukas: iš pa t ryto, 
vos prašvito, r ieda reikalų 
tvarkyti. Rengia posėdį prie 
stalo — pusryčiams nebūna 
galo". O pabaigoje j a u kalba
ma rimtai ir sakoma „Bet 
didžiausia jo vertybė — puo
selėti lietuvybę". 

Ir iš tikrųjų šis sakinys tur
būt pabrėžia viską, ką apie V. 
Kamanto prasmingą gyveni
mo kelią ir a te i t ininkų organi
zacijose. Lietuvių fonde bei 
kituose lietuviškuose viene
tuose, didžiausią įnašą jis yra 
padaręs Lietuvių Bendruome
nei, ypač daug pasire ikšdamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes darbuose, būdamas ir 
ilgamečiu PLB valdybos pir
mininku, dabar daug rūpinda
masis „Pasaulio lietuvio" rei
kalais. 

Apie V. Kamanto darbus ir 
jo parodytą entuziazmą įvai
riose veikli,s sr i tyse reikėtų 
daug kalbėti. Bet t as gal bus 
atl ikta kita proga. O šioje vie
toje norisi prisidėti prie kitų 
čia aprašomame pobūvyje da
lyvavusiųjų linkėjimų — dar 
ilgus metus puoselėti lietuvy
be: 

Buvo pranešta, jog sugrįžus 
V. Grybaitei į savo darbą Vil
niuje, iš ten j Čikagą trum
pam pajudės PLB atstovybes 
Lietuvos sostinėje vedėjas 
Gabrielius Ženikaln.s. kuris 
čia irgi turės progą susipažinti 
su Amerikos lietuvių veikla. 

E d . Š u l a i t i s 

TOLI N U O GIMTOSIOS 
ŽEMĖS 

Prie bilietų kainų reikia pridėti mokesčius. 

EUCHARISTINIS KONGRESAS LIETUVOJE 
Ši speciali kelionė įvyks 

i. m. gegužės 29 d. — birželio 14 d. 
Sudaryta labai įdomi programa, keliaujant retai 
turistų lankomomis vietomis. Dėl informacijos ir 

registracijos skambinkite 
706-422-3000. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web.-www.americantravelservice.coni 

Gražina Jonavičienė. 

Gražina Jonavičienė, klai
pėdietė, bet j au penkeri metai 
gyvena Čikagos priemiestyje, 
Palos Hills. J i čia kartu su 
savo vyru Rolandu ir trimis 
vaikais: Karolis yra 14, Ado
mas 7, o Jadvyga 5 metų. 

Gražina sėkmingai darbuo

jasi OTlaherty Realtors & 
Builders, Inc. nekilnojamo 
turto pardavimo įstaigoje, ku
rios savininkas, Peter OTla
herty, • sužinojęs, kad Jona-
vičiai skaito lietuvišką dien
raštį „Draugą", sumanė pri
statyti savo darbuotoją, kurios 
veikla yra labai patenkintas. 
Pasak jo, Gražina laisvai kal
ba lietuviškai, rusiškai, ang
liškai ir susikalba lenkiškai, 
todėl gali patarnauti įvairių 
tautybių klientams. Gražina 
tvirtina, kad lietuviai papras
tai nori gyventi nuosavoje pas
togėje, tad stengiasi įsigyti na
mus, vos tik pajėgia šiek tiek 
susitaupyti, todėl svarbu, kad 

jie galėtų sava kalba susi
kalbėti nekilnojamo turto par
davimo įstaigoje. 

Jeigu kas nori susipažinti 
su Gražina Jonavičienė. pa
klausti jos patarimo, ieškoti 
patarnavimo, nuomoj ant ar 
perkant gyvenamąją vietą, ga
li su ja susisiekti CFlaherty 
Realtors & Builders įstaigoje 
7231 W. 103rd Str., Palos 
Hills, IL, tel. 708-430-1000, o 
jos namų tel yra 708-599-
4399. 

Tenka tik pasidžiaugti, kad 
naujieji lietuviai imigrantai 
taip sėkmingai darbuojasi ir 
įsikuria toli nuo savo gimto
sios žemės. 

I ' a idue un ivers i t e te . Ilaiiiinoiul. Indiana, prie lietuviškos tautodailės parodos budėjo s tuden ta i Audrn IVciulvte 
;: ( o n t a r a s IVeuiIis 

Oregono valstijoje lankydamasis rašyt 
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio šventėje svečiai priimami su dovana — lietuviška duona. Iš 
kaires Patty Green, Steve Hatfield, Lietuvos ambasadorius Stasys Sakalauskas ir Jūra tė Sakalauskienė. 

trispalve. Čia vyko susitiki
mas su įmonių vedėjais, ban
kininkais, r imtai besidomin
čiais užmegzti finansinius ry
šius Lietuvoje. Atstovų rūmų 
narys Clarence J . Brown pri
s ta tė svečią kalbėtoją, Lietu
vos ambasadorių Stasį Saka
lauską, kuris trumpai apibū
dino Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dešimtmetį, 
apžvelgė Lietuvos ekonominę, 
politinę raidą per tuos laisvės 
metus. J i s ragino Amerikos 
verslininkus įsitraukti į Lietu
vos ekonomikos atkūrimą, in
vestuoti pinigus, dalyvaujant 
naujose programose telekomu
nikacijos, energetikos, miški
ninkystės ir kitose srityse. La
bai sudominti dalyviai daug 
klausinėjo įvairiomis verslo 
temomis. Diskutuodami vaiši
nosi kugeliu, virt inukais su 
spirgučiais, lietuviškomis deš
romis su kopūstais, juoda lie
tuviška duona, lietuvišku sū
riu ir kopūstų salotomis, vis
kas specialiai atvežta iš 
„Healthy Food" lietuviško res
torano Čikagoje. O Michael's 
Pizza ta proga sukūrė „lietu
viškų pizzų": vieną su lietu
viška dešra ir grybais, o kitą 
su bulvių koše, raugintais 
kopūstais ir šonkauliukais. 

Pasibaigus šiam pobūviui, 
susirinkusieji išskubėjo kas 
sau iki vakaro. Pasirodo, kad 
užpuolė sniegas su pūga! At
rodė, kad jau nieko nebeišeis 
iš vakarinės programos! 

Pailsėję, atsišviežinę, slidi
nėdami automobiliu, kar tu su 
mūsų šeimininkais, Apygar
dos teisėju Roger VVilson ir jo 
žmona, išvažiavome į Urbana 
United Methodist bažnyčią, 
kuri yra didžiausia patalpa 
šiame mieste, talpinanti apie 
500 žmonių. Atvykome į Roko 
Zubovo koncertą su M. K. 
Čiurlionio — meno ir muzikos 
vakarą, pavadintą: „Rokas Zu
bovas presents The Art and 
Music of M. K. Čiurlionis, Ce-
lebrating the Reestablish-
ment of Li thuanian Indepen-
dence". Pasirodo, kad pūgos 
metu nutrūko elektros laidai 

Urbana. OH, š.m. kovo 11 d. U kaires: J. Hatfield. Jūrate Sakalauskiene, įr fc m i e s t e l i o , j k ( ) fe j ^ 
Steve Hatfield. Gražina BitiCioailė 'Healthv Food Lithuanian Restau- _ . . . . _ . . 

t , sų. Taip pat ir bažnyčioje, kur 

ČIURLIONIS IR „LIETUVIŠKA" 
PICA... 

Champaign County Arts svečių: Lietuvos ambasado-
Council, š.m. kovo 11 diena, riaus Stasio Sakalausko su 
nuo pat ankstaus ryto buvo žmona Jūrate, pianisto Roko 
skirta Lietu"os Nepriklauso- Zubovo su žmona Sonata. Jie 
mybės atkūrimo dešimtme- buvo pristatyti ir pagerbti 
čiuL Lietuvos vėliava plėvė- Donald Bauer, Arts Council 
savo miestelio aikštėje kartu pirmininko,' o ambasadoriui 
su Ohio valstijos ir Urbana Steve Hatfield įteikė juodos 
miesto vėliavomis, prie neži- lietuviškos duonos kepalą ant 
nomo kareivio (civilinio karo) lininio rankšluosčio. Šias do-
paminklo. Plakatai, skelbian- vanas atvežė Gražina Bičiū-
tys dienos įvykius, iškabinti: naitė iš savo restorano. (Čia 
programos lankstinukų su reikėtų paminėti, kad visas 
šios dienos įvykiais visur buvo lietuviškas tradicijas ir val-
galima matyti! gius Steve Hatfield susirado 

Rytas gražus, bet vėsus, per kompiuterį!) Ambasado-
Pernakvoję pas JAV Kongreso rius Sakalauskas buvo maloniai 
narį Clarence J. Brovvn ir jo nustebintas, kad tokiame 
žmoną, nuskubėjome su Steve miestelyje (maždaug 17,000 
Hatfield į „Michael's Pizza", gyventojų), kur nėra nei vieno 
paruošti mano atvežtus lietu- lietuvio, taip „lietuviškai" vis-
viškus patiekalus iš „Healthy kas buvo suruošta: visur buvo 
Food" lietuviško restorano, matytis spalvos — geltona, 
Patiekalais šiandien vaišinsis žalia, raudona — ne tik vė-
susirinkusieji į Lietuvos am- liavos, bet ir servetėlės, gėlės, 
basadoriaus pristatymą. žvakės, visur buvo eksponuo-

11 vai. ryte susirinko šio jamos M. K. Čiurlionio pa-
įvykio mecenatai (jie per me- veikslų reprodukcijos, 
tus suaukoja ir surenka apie Kitas dienotvarkės punktas 
milijoną dolerių savo Arts vyko Urbanos bibliotekos rū-
Council) Mr. and Mrs. C. muose, kur, įžengus pro duris, 
Vance Brand pietietiškoje vi- pamatėme skoningai paruoštą 
loję pabendrauti, papusry- lietuviškų knygų, žurnalų, 
čiauti ir sulaukti gerbiamųjų lankstinukų stalą, papuoštą 
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Joyce Brov/n pristato pianistą Roką Zubovą, kuris atliko programą apie 
M. K. Čiurlionį kovo 11 d. Urbana United Methodist bažnyčioje. 

vyko koncertas! Tačiau niekas 
nenusivylė! Visa bažnyčia 
žvakėmis tviskėjo, rojalis buvo 
apstatytas geltonom, žaliom ir 
raudonom žvakėm didingose 
žvakidėse. O skaidrių prista
tymui buvo specialiai parū
pintas elektros generatorius. 

Prasidėjo programa. Rokui 
Zubovui skambinant Lietuvos 
himną, atsistojo visa auditori
ja ir giedojo Lietuvos himną! 
(Visiems su programa buvo 
išdalinti lapai su gaidomis, 
žodžiais ir anglų kalbos verti
mu). Maniau, kaip mes čia, 
saujelė lietuvių, pagiedosim 
himną, nepadarydami gėdos, 
kad taip „skystai" skambės, 
nesvarbu, kiek garsiai be-
trauktumėm! Klausiausi ir ne
tikėjau... Visa bažnyčia gieda 
Lietuvos himną' Anglų kalba! 
Vienas kitas lietuviškai. Bu
vome apstulbinti! Pagiedo
jome ir Amerikos himną. (Pro
gramos raidą ir įvertinimą, 
skaitykite „Draugo", Nr. 66 
(13): Beatos Čiurlionienės 
JSiaučiant pūgai ir šviečiant 
žvakėms" straipsnį. I 

Susirinkusius politikus ir jų 
žmonas, rengėjus ir rengėjas, 
mecenatus pristatė Joyce 
Brovvn (Brovvn Publishing Co.) 
šio įvykio pagrindinė rengėja 
ir „spiritus movens". 

Programa truputį anksčiau 
baigėsi, negu buvo tikėtasi, 
nes baigėsi generatoriaus 
jėga, bet Rokas Zubovas su

gebėjo gražiai paaiškinti ir 
baigė „Jūros sonata". 

Nepaisant nepalankaus oro, 
prisipildė pilna bažnyčia, nuo 
jaunimo iki senimo. Visi 
žavėjosi Čiurlionio menu ir 
muzika. Lietuvių atsilankė 
gera sauja — atvažiavo iš toli
mesnių apylinkių — Dayton, 
Columbus, Cincinnati, net ir 
iš Cleveland (apie 3 vai. va
žiavo). 

Po to vyko susitikimas su 
svečiais, kuriuos visi ameri
kiečiai norėjo sutikti ir kartu 
paviešėti dar valandėlę. Kam
barys ir čia išpuoštas geltona, 
žalia, raudona spalva, puokš
tėmis gėlių, žvakėmis, serve
tėlėmis, Čiurlionio reproduk
cijomis. Buvo parduodamos 
Čiurlionio reprodukcijos ir CD 
diskai. Vaišių stalai lūžte lūžo 
saldumynais, o viduryje išdi
džiai stovėjo šakotis, atvežtas 
iš Čikagos. Visi grožėjosi, 
stebėjosi, bet nežinojo, kaip jį 
pjaustyti. Paaiškinau, papjaus-
čiau ir daviau šeimininkėms, 
kad vaišintų svečius. 

Labiausiai mus stebino, kad 
visi šios dienos įvykiai buvo 
suruošti ne lietuvių, bet lietu
viams pagerbti. Didelė pagar
ba ir padėka Joyce Brovvn, 
kuri užsiangažavo atsikviesti į 
Urbana, Ohio, ir suruošti Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo dešimtmečio paminėjimą 
su M. K. Čiurlioniu. 

Gražina B i č i ū n a i t ė 

Sis ias apie madai 
MlįoU 

PAVASARIS — VASARA 2000 

Lietuvos Nepriklausomybes atkūrimo dešimtmetis Urbana, Ohio, be* o >K'Riiiicias su M 
kūryba ir „lietuviškomis picomis" 

K « M-li >i.ie i i : : , / ik , i . 

Palyginus su 1999 pavasa
rio - vasaros paskirtine („uta-
litarian"' nada — ši vasara 
kvepia l engvumu, fantazija, 
spa lv ingumu. Vienu žodžiu 
— moteriškumu. Tuos apibū
dinimus _alima pratęsti su 
geomet r i škurnu , as imetr i š -
k u m u , p e r m a t o m u m u ; na. 
ir dar pa-jmplikuoti reikalus 
galime su . . logomanija" bliz
guč ia i s , gėlėtom ir smaug-
l iškom medžiagom. 

Medžiagos: Kaip matote iš 
minėtų apibudinimų, daug 
reikšmes reikia skirti medžia
gų įdomumui ir lengvumui. 
Galime tioiog žydėti švelnio
se gėlėtose medžiagose arba 
egzotiškų --alų žieduose. Taš
kuotos medžiagos taškosi vi
sur, bet agresyviausiai skver
biasi smauglys. Smauglio ir 
gyvačių rastai ropoja rankinu
kais, bateliais, dirželiais. Eg
lės, žalčių karalienes, neturės 
bėdos šio padaro raštų rasti 
avalynėje, rūbuose, prieduose 

ir net papuošaluose. Strutis 
neatsilieka nuo smauglio. Jo 
odelė gi irgi su taškučiais ir 
plonytė! 

..Denim" („džinsinė") me
džiaga tikrai kopia į aukštu
mas. Pradėjusį savo karjerą 
darbininku luome, dabar jau 
puikuojasi aukštojoje madoje, 
pasipuošusi blizgučiais, kris
talais, siuvinėtais <ilko raš
tais, iškaipymais. mezginiais 
ir įgijusi net įvairias spalvas. 
Su „denim" rūbais derinamos 
tinklinės kojinės, ypač jai rū
bas trumpas. 

Daug kutosų ir kutosiukų. 
Geometriškumas ir asimet
rišku mas pasireiškia ne tik 
medžiagų raštuose, bet ir ap
rangos kirpimuose. 

Kūrėjai, lyg susitarę, nu
sprendė, kad. pardavus jų kū
rinį — pirkėjas ir toliau juos 
reklamuotų. Sukūrė me
džiagas, kuriu margumas su
darytas iš madų kurejo firmos 
ženklų ar simbolių, vadinamų 

„logo", tad ir gimė žodis „lo
gomanija". 

S i lue tas : Lieknas ir grakš
tus. Atskirų dalių rūbų dau
giausia, tad paliekamas mums 
tas derinimo ir fantazijos ma
lonumas. 

Suknutės įgijo ispanišką 
„akcentą"; tai tango įtaka, 
pvz., taškučiai, raukinukai 
(„falbonėliai"), gilūs kaklo 
įkarpiai. 

Mėgstamiausias kelnių ilgis, 
ties blauzda, atiteko kapri 
(„capri") ir toreodoro įvaizdžio 
kelnėm. Jos derinamos su 
aukštais ir žemais bateliais, 
su palaidinukėmis, turinčio
mis 3/4 ilgio rankoves.Toliau 
trumpos, ryškių spalvų, kel
naitės. Prie jų tinka trumpi, 
kūną ryškinantys švarkučiai. 

Populiariausias šio sezono 
švarkelis — vadinamas „bom-
ber jacket" — bombonešių 
lakūnų uniforminis švarkelis. 

Mėgstamiausi ir naujausi si
jonų ilgiai — truputį virš arba 
truputį žemiau kelių. 

Turbūt stipriausia stiliaus 
išraiška tenka marškiniams. 
Klasiškiems vyriškiems marš
kiniams! Juos tinka dėvėti su 
įvairiomis kelnėmis, sijonė
liais, švarkeliais ir kostiumė
liais. Iš jų išsivystė „marš
kiniai" švarkeliai, „marškini-
nės" suknutės, įvairios palai
dinukės ir net apsiaustai. Šį 
stilių nesunku derinti, atrody
ti tvarkingai ir moteriškai. 

Anglijos madų kūrėja Vi-
vienne Westwood, kuri mėgsta 
iš mados pasišaipyti, į rampos 
šviesą išleido „rusišką madą" 
— iki kelių kojines arba trum
pas kojinaites, dėvimos su 
aukštais bateliais. 

Spa lvos : Pamažu dingsta 
ledinės, šaltos pastelės (pilkš
vos, melsvos). J a s perima šil
tesnės pastelės (orchidėjinės, 
violetinės). Daug ryškių spal
vų, tarp kurių pirmauja tie
siog elektrinės geltonos, žalios 
ir turkyzinės. Žinoma, balta ir 
švelnios natūralios, kaip pa
prastai, laikosi išdidžiai. Balta 
derinama su natūraliom (smė
lio, lino, kūno) spalvom. Ka
dangi permatomumas svarbu, 
tad ir kūno spalvos aprangos 
bei medžiagų apstu. Visgi sa
vo gryną nuogumą nerekla
muosime! 

Avalynė: Įvairi ir spalvin
ga. Grįžo moteriški, grakščiais 
kulneliais ir dirželiais bate
liai. Begalės įsispirtinukų, ku
rių yra ir su grakščiom kul
nytėm ir storapadžių, ir stora-
kulnių. Pilnapadžiai įsispirti-
nukai laiko savo nosis užrietę 
į viršų. Jų vardas „rolleres". 
nes jie ritasi kartu su pėda. 
Aišku, kadangi jų užriestos 
panosės matyti, tad jos yra 
paspalvintos. Taip pat sanda-
liai aukštom, smailiom („sti-
letto") kulnytėm laukia pir
kėjų. Auksiniai atspalviai do
minuoja sandalius ir nedide
lius rankinukus. 

Kadangi turime būti grakš
čios, tai pagalvokime, kaip 
mums seksis su tais įvairiais 
bateliais šlepsėti? Ne vii na 
moterį jau esu mačiusi stu
miančią priekin savo įsispiili
nukus. Šliaužiančiom kojom 
prispaudus juos prie žemes. 
kankinasi lyg pašliūžininke 
Avint kojines, juos labai sun
ku ant kojų išlaikyti: na. o. li
pant laiptais žemyn — neįma
noma jų pasivyti. Nedėvint ko
jinių — jie prie kojos prilimpa, 
bet tada mūsų nuospaudos lie
ka visai gėdingai apnuogintos. 
Jų net su gera pedikiūrą neuž
maskuosi. Aukšti, diržuoti. 
smailiais ir aukštais kulny-
čiais bateliai, nors ir patrauk
lūs, bet irgi turi savo negero
vių. Šiaip žmogus, ir norė
damas, į taikinį nepataikai: 
bet. dėvint tokius batelius, be
veik užtikrinta, kad bei ku 
rioje šaligatvio skylelėje įstrig
sime! N laba i būsime pagei
daujamos svečiuotis ant getų 

kilimų. Xa. o jei reiktų nuo 
kokio šunelio pabėgti, tai įsi-
spirtinukai ir pastarieji bate
liai tikra pražūtis... '-"- , 

Ar batelius dėvime su ko
jinėm, ar be kojinių — kojos 
turi būti tvarkingai nuskustos 
kaip ir pažastys! 

P a p u o š a l a i : Kabantys, sie-
tyniniai auskarai. Diržų pla
tumo apyrankės ir rinkės. 
Kaklo kuklios grandinėlės, 
prilaikančios kutosą — ar j is 
būtų šilko, karoliukų ar bran-
gakmenėlių. 

P r i eda i : Spalvingi rankinu
kai, kurie pradeda prarast i 
rankineles. Skarelės. Kaspini-
niai spalvoti dirželiai. 

Per 60 metų aukštosios ma
dos („couture") parodose nebu
vo nei vienos, grynai skrybė
lėms skirtos, parodos. Šių me
tų sausio mėnesį amerikietis 
Philip Treacy buvo iškviestas 
Paryžiun suruošti tokią savo 
kūrinių parodą, tad reikia ti
kėtis ateityje daugiau skry
bėlių. 

Iš madingosios technologijos 
naujenybių jau teko išbandyti 
šifoninės palaidinukes magne
tines sageles. Samsonite firma 
sukūrė švarkelį, kurio tempe
ratūra keičiasi pagal kūno po
reikį — šaltame ore šildo dau
giau; šiltame atvesta (625 
dol.). Piero Cividini pagamino 
vandeniui atsparų kašmyrinį 
megztinuką už 950 dol., o ja
pono Watanabe visa kolekcija 
susidarė iš neperšlampamu 
medžiagų. Allegr pasirūpino 
apsaugoti motociklistus su lie
menėmis, turinčiomis ormaišį 
(668 dol.;. o Testoni pagerino 
batus, kurių vidinį padą kojos 
šiluma pritaiko kiekvienos ko
jos formai, tuo užtikrindama 
patogumą. Padas skalbiamas! 
(245 dol.) 

Pamažu geras skonis atsi
gauna. Mada lyg atsipeiki. 
Gal pasiseks mums tą žavų 
moteriškumą atkurti.'"•'•'•• 

Rima l'oiik.iitytė modeJMMJ••' P iva-
>ari>kt;- rub\i> Moniessori 
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• Lietuvon l iaudies ku l 
tūros centre iv.ko 2002 metu 
I' • - i u! :o iietuv ; d,linu š\ en-
te> meno kone m*s pORĄdis, 
kuriame svarsty! is Damų die
nos projrkta> Pd\< :\o meno 
komisija: P Bingvl - P. Gyly.-. 
V Augustinas. V. -Juodpusis. 
M. Staškus. -J M i'-. • :•• ivici ūš. 
Muzikos sfkt'iria1: - -; -• -tia tįs
tai. 

• Lie tuvos R e s p u b l i k o s 
žemes ūkio kaimo kultūrinės 
veik kis komitetas sausiu 25 d. 
išplėstiniam- posėdyji Avines 
ukio rūmuose Kaune aptarė 
nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimą tarptautinėse kul
tūros programose. 

* * 
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Norite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išore ar vidų ir 
neišleisti daugybės pinigu' 
S k a m b i n k i t e -
tel. 815 577 1797 Egidijui 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus. 
Gali gyventi kartu, atlikti 

i namų ruošą. Tel. 773-776-
6753. 

Ieškau darbo. Galiu tvarkyti 
namus, prižiūrėti ligonius ar 
\aikus. Fsu 46 metų. Suprantu 
truputį angliškai. Vairuoju 
mašina Skambinti 708-788-
8087. MIIVĮĮ 

FINANSUOJAME 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ 

„„ Tel.: 773-735-3555 
įjyįj\įj Direct line: 

773-461-0961 
NAURIS TANKEVIČIUS 

Loan Officer 
•Nuosavybes pirkimas be pra
dinio įnašo 
•4% dovana pradiniam įnašui 
Čikagos mieste 
•Nemokamai: išankstinis pasko
los tvirtinimas (pre-approval), 
kredito patikrinimas 
Island Mortgage N"etwork, Inc. 
5958 S. Pulaski 
Chicago, n. 60629 

A M E R I C A v V j , ^ ^ ^ ^ B R O A D į INC. 

Stambi Čikagos kompanija 
i e š k o naujų d a r b u o t o j ų 
dažytojų. Patyrimas nebūtinas. 
Galimybe užsidirbti nemažus 
pinigus. Skambinti nuo 5 v.v. 
iki 11 v.v. tel. 847-921-5107. 

Apt. for Rent in Lyons, IL 
2 bedrm. S655 mo. incl.heat, 
water, gas, storage. parking. | 

Call 630-852-0767 or S 
wwwilash.net/-jposi.English. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrus, 
kerpu ir dažau plaukus ir atlieku kt. 
plauku paslaugas N'uimu su vašku 
nuo \cido ir kojų plaukus. 
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773-
476-0513; mobil. 773-317-4965. 

Parduodamas vienos šeimos 
namas: 7 kambariai, 3 miegamieji. 
2 prausyklos, priglaustas 2 auto
mobilių garažas, mažo judėjimo 
gatvė, arti lietuvaičių vienuolyno 
Putnam, CT. Tel. 860-928-7434 po 
6 v.v. arba vienuolyno raštinė 
860-928-7955. 

23J&00 

M A I N O F F I C E 

5316 N. MILWAUKEE AVE„ 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

PAVASAMO JOUMOS 
ten ir atgal i viena puse 

Ryga 
Kjįevas 
Lvovas 
Minską? 
Vilnius 
Maskva 

$409 
$409 
$509 
$409 
$409 
$409 

Reikalingi darbininkai valymo 
darbams Floridoje . Darbas 
nakt in i s . Skambinti te l . 
F l o r i d o j e 1 -863 -676 -1634 ; 
Čikagoje 1-773-582-9554. " 

Moter i s , turinti žalią kortelę 
i e ško d a r b o . Gali prižiūrėti 
pag>venus ius žmones , ga l i s 
gyventi kartu. Siūlyti įvairius" 
variantus. Tel. 773-847-2943. 

Kaune parduodamas labai 
gerai įrengtas 

4 kambarių butas. 
Kreiptis tel. 773-776-8261. 

Išnuomojamas 3 mieg. bt. 
Midway oro uosto apyl. $650į 
mėn.+„sec.dep". Nuomininkas 
užsimoka už elektrą ir dujas. 
Tel. 708423-4761. 

Reikalingi darbininkai 
krovinių išvežiojimui ir 

pristatymui į namus. 
Anglų kalbj būtina. 

— Tel. 630-971-0125. 

Palangoje parduodamas 3 
kambarių butas. Į 

4 aukštas, kaina $28.000. -: 

Tel. Lietuvoje (236)-514-28; 
Čikagoje 708-839-5829. 

Dedicated caregivers needed. En-
glish speaking only. Experienee ne-
cessary. L'p to S130 per day. One 
(ierman speaking woman, one Ser-
bian speaking man; three others 
F.nglish speaking. Call: 262-763-
26 f 5. .--Mm 

Ieškau išsinuomoti kambarį 
butą. Galėčiau gyventi kartu su 

jkitu lietuviu. Man 40 metų. Aš 
-Vidas Tel. 630-493-0515; 

1630-769-1740. ItOOOO 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS iTHUAttAN WO*lC V»tO* !>*'» 

TIK « f UŽ MINUTĘ SKAMBINANT 
11JETL'VA. LATVIJĄ BEI UKRAINA 

:9c ESI IJA. 25f-LENKIJĄ, 17e-MASKVA 

PARDUODAME TELEFONU KORTELES 
DEl SŠSAMESNĖS INFORMACIJOS 
TLL . sw-M5-21*tt KVIESTI ERIKA 

Neringa Inc. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos" stovyMavĮetge Vemtonte 

MERINGOS1' STOVYKLOS 2000| 
=E^i;;aBCExac£nEaaMXBniW3aan^amE^Mavaa^iBi^a^^MaV8MBH8i8BBMHHaMBaia^nB^M 

LIETUVIŲ KALBA liepos 9-23 d.d-vaikams 10-16 metų 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f • ) 
liepos23-29d.d.-vaikams 13-16metų k0Sw 
liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ K I U ^ S 1&f2 
birželio 30 - liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 
rugpjūčio 6-19 d d - vaikams 7-16 metų 

: 

r 
t IfT 

INFORMACIJA - REGiSTRACUAĮ 
kreiptis j Daną Grajauskaitę: 

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
617-923-4583 nenngai@yahoo.com 

VELYKINE DOVANA 
. . INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini 

Ji. 
"2. 
.1 
4. 
r> 
.<; 
'7 

: 

Jautienos išpjova 
Kiaulienos kumpis 
Kiaulienos .šorfinė 
Kiaulienos iSpjova 
Lašiniai ..Naminiai" 
Dešros: Šalto rūkymo 

$98.00 $85.00 
12A-12kg 10A-10kK 

2kg 
2 kg 
l k g 
l k g 
l k g 
3 kg 

Dešreles: Karšto rūkymo 2 kg 

. 
12 kg 

26.4 Ibs 

2kg 
lkg 
lkg 
lkg 
l kg 
2 kg 
2 kg 
10 kg 
22 Ibs 

$70.00 
8A-8 kg 

lkg 
l k g 
l k g 
— 

l k g 
2 kg 
2 kg 
8 kg 

17.6 Ibs 
_VKTRV AINIAI" i>cndra Lietuvos JAV mėsos perd-.rbimo įmone Šiauliuose. 
•r..iudo|.i vokiškos ga:nyhos mašinas, produktus gamina ii aukščiausios kokybes 
• nesos. p.itikrmt'is Veterinarijos tarnybos skyriaus 
Vtatkrdami „VĖTRŲ AINIV" įmones gaminius, paiernsite ir Lietuvos 
u kirtimu 
Siuntinvs bus pristatytas i namus per dvi savaites nuo užsakymo datos Čekius 
-is\ti DS ENGINEEklNG, INC. t žsakvmaipnimamiteMbnu. faksu arba paštu 
t)S ENGINEERING. INC. Tel. 630-257-2034 
12421 ARCHER AVE., LEMONT. IL «043fr Fa» 630-257-5852. 

St Peteiourgas $409 
T«B » atgai livytaUm* iki 04.06.00 
1 vieną p^jvykrtaau iki 03.31.00 

$385 
$385 
$385 
$385 
$365 
$385 
$385 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

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

TEL 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL 773-685-2020. 

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, LL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 SL, 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

Ieškau dalininko pradėti 
nuosavą biznį. Skambinti 

nuo 6 v.v. iki 10 v.v. 
tel. 773-267-0468. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
gaJvos*menstniaajų*strem|*artrito*su-
mušimų ir kt. skausmų numalšinimas 

Gydvmas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge. R. N., Dipl. Ac. 

Board Cėrtified Acupuncturist 
Tel. 312-565-1501 

Paiikite žinutę lietuvių arba anglų kalba. 
Appointmena available on Tuesaays 9 a.m-

2 p.m.and Thursdavs 4 p.m.-1 p.m. 
32l6 S. Halsted St.. Chicago, 11. 

mtiv&voJe 
MMMM 

1921 m. 
8900 Soutn AJSCHKR ROAt>, Wiu/TJr SPRINGS, IUJJOIS T a 708.839.1000 

Šeiios pokvlių, salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

Botdmckm 

40 8j 60 svačių 

* A » O * " l 0 O I * 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

ilipi 
tOO iki 135 svečių 

ne 
125 iki 175 svečių 

225 fci 550 svečių 

Statau namuose 
kondicionierius ir atlieku 
įvairius statybinius darbus.! 
Romas, tel. 773-863-9048. 

Virgis Tvaskus, CPA 
užpildo pajamų mokesčių formas 
(income tax). Skambinti 9 v.r.-5 
v.p.p. tel. 312-382-4700, ext.l30 
arba vakarais tel. 708 448-8468. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve. , Chicago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir {vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

1P 
BAKEFOR 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

GRACE TRAVEL AGENCY. INC . DBA 
8 H I P TO S H O R K T R A V E L 

ANO THE 
L I T H U A N I A N E K T R A V A O A N Z A 

JAN'JARY 7. 2001 
WESTERN CARI8BEAN ON THE COSTA CRUISE LINES (VICTORIA) 

•maunai *mtivi D I M R T 
Sun • r F T . L A U D E R D A L E 8 OOa-̂  7 OOpm 

Mon i - O S K E Y V V E S T 8 OOa-n 1.00pm 

Toes 1 09 P L A Y A D E L C A R M E N Sftore Etcurtlon 

Tues 1 0 9 C O Z U M E L , M E X I C O B OOair 7 OOpm 

Wed ' vAtSea 

Thurs 1'1 1 O C H O R I O S , J A M A I C A 8 OCa- 5 3 0 p m 

Fri I r t J G R A N D C A Y M A N 8 0 0 a - 5 OOpm 

Sat M ! At S e * 

S « H 1IU F T . L A U D E R D A L E fh—mom* 

(DOUBLE OCCUPANCY) 
I n i M i 
Cat 1 or 2 

i C a t 3 to 6 
O u U M * 
Cat 7 to 9 
Cat 10 ( O c e a n v i e * ) 
Ca t 11 ( O c e a n v i e * Deiuxe) 
3r<J & 4td Passenger or Child 
Port Charges 

S 519 00 i 
568 00 ! 

669 00 
749.00 
749 00 

199 00 
134 75 

Insurance (optionai) 92 00 
(SINGLE OCCUPANCY) 

Smgle inside Guarantee 778 50 
Singie Outside Guarantee $1 .003 50 

Air is available from most major J S ctties and Canada at an additional cost. 
VVe recoinmend a o^evnight hotel atay prior to salling. 

Valid passports mra rėquir«d. 

SPECIAL. - n C T R A S " F O R O U R O R O U F O N L Y 
A m««jjnlflcl«nt L l thuan lan BMMMS tftart wfM p lay f o r B RlfjHtsI 

T h a **aja>st** L l t h u a n l a n c o u p i * a a n e a r s w l l l b * amraraiaai m prh 
A d«>llcioua U t fcu i n l a n dinnort 

DEPOStT - $200.00 par t t n » n d u * at tlma of beoklng 
FINAL PAYMBNT -Octobar 10. 2000 

PLEASE CONTACT US AT: 

(5611626-1115 dlract 
(561.626-1456 fax 
(886) 789-7140 toN fraa 

Grace Traval Aoancy. Inc. 
1201 US Htanvvay Ona. Surta 31 

NortM Palm Baach. Florida 33408 

LITHUANIAN EXTRAVAGANZA 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AjJWUr^kUO.NAMLLSVBKA^S! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoka ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kaJba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 Wast96th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

5 TASYy CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*. 

"sofflts", "decks', "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I S.6ftYWfJB. tel. 630-241-1912.. 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas .^iding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L. Quality Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome, dažome ir 

poliruojame, 
taip pat parduodame 

1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 j mėn. + „security" 
Tel. 773-778-1451 

Caregivers needed — 24 hour live in, 
work 12 day s and off two days. Most 
jobs in southern Wisconsin and north-
em Illinois. Reųuired: mušt speak Eng-
lish, experience, references. driver s 
license. Please call: Home Healthcare 
Internaoonal, 1-262-763-2*15. Eam 
$85 to $150 per day. Need someone for 
a quadruplegic- (Male-legal). Need 3 
women for Altzheimer patiem. Will in-
terview on Wednesday. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po6v.v., teL 708-652-2110. 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
TeL: 773-776-1486 

MARQUE1TE 
- PHOTO 

SUPPLY 
REDCMENYS 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.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų7 

Nėra kredito istorijos1 

Pirmas automobilis1 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV1 

Ne problema! 
Žemos automobilių kairios! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

22* tE/MAX 
^REALTORS 
0FFC.(773)5M.$t5* 
HOME (7W| 42S - 71M 
PMa (7M) Mt. 4»1* 

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

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Paios Park, IL 60*64 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Ma»: 773«4-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Realmart £ jtoį, 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bot. 773-585-6100 Pager 312-3M-0307 
Fax 773-585-3997 

OMKO Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Burtnaae (708) 423^111 
Voice Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-658-6878 
Pager 

773-260-3404 
Ceu.teL 

630-660-5988 
A U D R I U S MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola1 Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S MIKULIS 

Perk raustome, 
išvežame senus daiktus. 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles j sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 630-818-7114. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus h* iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paalioa, Chfcago. IL. 
TeL 773-927-9187. 

Wlndow YVaiaers Needed! 
40,000 per year. We need 100 ere ws 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's Hcense aadtrans-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Wlndow Wajfang. 
Tel. 898-828-6155. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

j k i tas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting appitcants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www immigration-service.com 

Butai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Villa Maria . P. O. Box 155. 
Thompson, Ct. 06277 

/ i I 4 

file:///aikus
http://wwwilash.net/-jposi.English
file:///cido
mailto:nenngai@yahoo.com
http://immigration-service.com


• Kaišiadorys. Vasario 20 
d. Kaišiadorių Kristaus Atsi
mainymo katedroje kun. C. 
Kavaliausko 3-iųjų mirties 
metmių proga šv. Mišias kon-
celebravo vysk. J. Matulaitis, 
katedros kleb. mons. V. Suda-
vičius, kun. M. Balnys. Per pa
mokslą vysk. J. Matulaitis 
pabrėžė Dievo žodžio reikšmę 
kiekvieno tikinčiojo dvasinio 
gyvenimo kelyje. Po šv. Mišių 
kun. Č. Kavaliausko artimieji, 
svečiai ir parapijiečiai rinkosi 
l Sielovados centrą, kur žiū
rėjo vaizdajuostę, kurioje nu
filmuotas prieš 7 metus kuri
joje vykęs kunigo Č. Kava
liausko susitikimas su para
pijiečiais. Apie tremties me
tus, kartu su kunigu išgy
ventus Norilsko lageriuose, 
prisiminimais dalijosi B. Zlat
kus. 

Pranešame visiems giminėms, artimiesiems ir 
pažįstamiems, kad 2000 m. balandžio 6 d. Vilniuje, 
Lietuvoje, po sunkios ligos, sulaukęs 84 metų mirė 

A. t A. 
JONAS DOMANSKIS. 

Nuliūdę liko: žmona Ada Burneckaitė Domanskienė, 
dukterys Regina ir Vanda Vaitekonienė su šeima bei 
anūkė Vėjūnė Gotas su šeima Lietuvoje. 

Brolis Vandelinas Domanskis su seimą 
Amerikoje. 

• Sausio 24 d. kultūros 
ministras Arūnas Bėksta ir 
viceministre Ina Marčiulio
nytė susitiko su Austrijos am
basadoriumi dr. Florianu 
Haugu. Austrijos ambasada, 
parėmusi Vilniaus apskrities 
A. Mickevičiaus viešosios bib
liotekos „Internete" klasės-
skaityklos įrengimą, siūlo 

įsteigti austrišką kavinę, ku
rioje būtų galima ne tik pasi
vaišinti kava, pailsėti, bet ir 
rengti literatų susitikimus, 
kitus kultūrinius renginius. 
Ambasadorius apgailestavo, 
kad daugiau nieko negali 
pasiūlyti, nes, neįvykus Vie
nos baliui Vilniuje, Austrijos 
sponsoriai atsisako remti bet 
kokius projektus Lietuvoje. 

rfj S~AAAUJA**Ce 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

• • 

Į 

• 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a relaxed mom-

ing amvai for bosiness or pleasure. 

When you're ready to return, youll 

enjoy sam«-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

A. t A. 
ADELĖ TEKLĖ PULEIKIENĖ 

JUODAITYTĖ 
mirė 2000 m. balandžio 6 d., 10:00 vai., sulaukusi 90 

metų. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. Gimė Lietuvoje, 

Sudargėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Jurgis Macaitis ir marti Carol bei 

anūkas Jurgutis; pusbrolis Pranas Juodaitis su žmona 
Irena, gyvenantys Holden, Mass; dukterėčia Regina 
Matonienė su vyru Jurgiu ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 9 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. 

Laidotuvės pirmadienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos Sv. Mišios uz jos sielą. Po Mišių a.a. Adelė 
Teklė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 8 d., šeštadienis 

A. t A. 
Dr. JŪRATĖ PAKŠTAITĖ 

ZALENSIENĖ 
mirė 2000 m. kovo 31 d. Vilniuje, sulaukusi 70 metų. 
Gimė 1929 m. birželio 19 d. Lietuvoje, Marijampolėje, 
viena iš 14 vaikų. Užaugo Šeduvoje. Daugiau kaip 40 
metų buvo gydytoja Vilniaus Antakalnio klinikinėje 
ligoninėje. 
Velionė buvo žmona a.a. Kazimiero —» poeto, 
dramaturgo, buvusio Lietuvos Televizijos (LTV) 
literatūrinio skyriaus vyresniojo redaktoriaus. 
Nuliūdę liko du sūnūs: Dainius, gyvenantis Clevelande, 
ir Virginius, gyvenantis Vilniuje; trys anūkai: Jurga, Linas 
ir Adomas Vilniuje; sesuo Elena Šiauliuose ir brolis 
Vytautas Šeduvoje. 
A.a. Jūratė palaidota 2000 m. balandžio 4 d. Saltoniškių 
kapinėse Vilniuje. 
Mirus motinai, „Gijos" vadovui DAINIUI ZALENSUI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Clevelando lietuvių sambūris „Gija" 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Oass, you can be 

sure our service will be world-dass. 

and will aAow you to arnve rested and 

retreshed - ait for a reasonable fare. 

Find out wnat a wortd of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

FHght* 
SK946 
SK744 
SK743 
SK943 

rfWH 
CNcago 
StocWx*n 
Virtus 
Copenhagen 

1b 
9WBMM 
VMus 
Copenhagen 
OKago 

.Dtpvturt TVt*» 
4:30 pm 
920 am+1 
12:45 pm 
3:40 pm 

Airfva' Tkne 
740 am+1 
KttOam+1 
215 pm 
5:40 pm 

. •• r .-

2000 m. vasarą visi keliai veda į 
VILNIŲ 

* Pigiausios skrydžių kainos Finnair ir 
kitomis oro linijomis iš: 

New York Chicago 
Florida Cleveland 
Detroit Boston 
Los Angeles ir kitų miestų 

* Mašinų rezervacijos 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

Prašykite mūsų lankstinuko! 

VYTIS TRAVEL 
j £ 40-24 —235 St 

TJouglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

» 

MANO GIMINĖS PASITIKI MANIM, 
NES AŠ PASITIKIU 
WESTERN UNION! 

Siųsdamas dolerius savo giminėms 
Lietuvoje per VVESTERN UNION, 

galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė, 
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių 
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų 

persiuntimą per kelias minutes. 
Lietuvoje VVESTERN UNION agentai 

aptarnauja 100 vietovių. 
Be to, VVESTERN UNION 

kainos yra prieinamos. 

Informacija: tel. 1-800-325-6000 
www.westernunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to merui money worldu)ide?M 

LACK & S O N S 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Californla 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Oriand Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

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 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
t a rp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , IL 
708-974-4410 

http://www.flysas.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

J a u n i m o c e n t r o M o t e r ų 
k l u b a s kviečia visus j prieš-
velykinius pusryčius Jaunimo 
centro kavinėje. Jie įvyks Ver
bų sekmadienį, balandžio 16 
d., po 10 vai. šv. Mišių tėvų jė
zuitų koplyčioje. Bus daug 
skanumynų, giedrios pavasa
riškos nuotaikos ir begalės 
margučių. Savo atsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 
Laukiame! 

A t i t a i some! Balandžio 6 d. 
laidoje po 3 psl. išspausdinta 
nuotrauka pakliuvo ne ta pa-
\a rdė : tai ne Lisbeth Frost 
Jensen, o M o n i k a Girdzi
j a u s k a i t ė — atstovaujanti 
Lietuvai šio pavasario Vyšnių 
žydėjimo šventėje Washing-
ton, DC. Be abejo, ir skaityto
jai suprato, kad tokia graži 
mergina tegali būti lietu
vaitė... 

V y t a u t o Didžiojo šaul ių 
r i n k t i n ė p r a n e š a , kad kiek
vieno sekmadienio popietę 
nuo 3 val.p.p. iki 6 vai. vak. 
Šaulių namai būna atidaryti 
nepaisant ar renginiai vyksta 
ar ne. 

Kun . V. Bal iūnas , SJ , va
dovaus priešvelykinems reko
lekcijoms tėvų jėzuitų koply
čioje balandžio 13. 14. 15 d. 
Išpažintys bus klausomos nuo 
6 vai. v. Mišios ir susikaupi
mas — 7 vai. v. Rekolekcijų 
užbaigiamosios Mišios bus 
sekmadienį, balandžio 16 d. 

R i č a r d o Šoko vokalinis 
moterų ansamblis dalyvaus 
religiniame koncerte, kurį ren
gia Švč. M. Marijos parapijos 
choras Verbų sekmadienį, ba
landžio 16 d.. 3 vai. po pietų 
šios parapijos bažnyčioje. An
samblis atliks Pergolesi „Sta-
bat Mater" kūrini kartu su so
listais. Vargonais gros muz. R. 
Šokas. 

Ba landž io 11 d., antradie
nį, 2 vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centre. Bočių menėje, kalbės 
kun. Vladislovas Baliūnas, 
svečias iš Lietuvos. Kviečiame 
atsilankyti, pasiklausyti ir da
lyvauti įdomiame pokalbyje. 
Šias antradienio popietes ren
gia LB Socialinių reikalų tary
bos Lemonto skyrius, jo pirmi
ninkas — Gediminas Kazė
nas. 

Per Vasario 16-osios šventę Čikagos lituanistinėje mokykloje ' iš kairės;: 
Monika Venslovaitė ir mokytoja Nijolė Pupiene. Nuotr. D. B a d a r i e n ė s 

Zaras iškių k l u b o narių 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d. 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose 2417 W 43 St. 
Visus narius kviečiame daly
vauti. 

Vyresniųjų l i e t u v i ų c e n t 
re , „Seklyčioje", balandžio 
12 d., trečiadienį, 2 val.p.p. 
numatyta įdomi programa, 
pavadinta „Tikriausiai neži
nojote, kad..." Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami atvykti , 
sužinoti ir išgirsti bei išsiaiš
kinti, kas laukia po to t rumpo 
žodelio - kad... Bus bedri pie
tūs ir pabendravimas. 

Ii tarti Ir *oll~ 
SVEČIUOSE - „AINIAI"! 
Lietuviškos muzikos ansam

blis „Ainiai" iš Kauno, šiais 
metais minintis savo kūrybi
nės veiklos dešimtmetį, prade
da koncertinę kelionę Ameri
koje. 

„Ainių" grupę sudaro dešimt 
profesionalių atlikėjų (aš tuoni 
muzikantai ir du solistai). An
samblis įdomus ir or iginalus 
instrumentų gausa ir įvairove, 
- koncertuose skamba 20 skir
tingų lietuviškų ins t rumentų . 
Šiais instrumentais a t l ieka
mos ne tik paprastos lietuvių 
liaudies melodijos, bet ir origi
nalūs kompozitorių kūr in ia i , 
lyrinės, humoristinės dainos , 
sakralinės giesmės. 

Š. m. gegužės 13 d., šeš ta
dienį, 7 val.v. profesionalus 
meno ir instrumentų a n s a m b 
lis „Ainiai" koncertuos Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos svetai
nėje f 216 Ripley Place. Eliza-
beth, New Jersey 07206). Tuoj 
po koncerto bus sus i t ik imas 

•su atlikėjais ir vakaronė su šo
kiais ir dainomis. Koncertą, 
skirtą Motinos dienai, organi
zuoja NJ Sporto klubas „Liep
sna" bei Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios parapija. Nuošir
džiai kviečiame visas m a m a s 
ir jų šeimos narius. Prieš kon
certą ir po jo bus galima pasi
vaišinti lietuviškais cepeli
nais, veiks baras. Kelionės 
rodyklė: NJ Turnpike Exit 13-
A, laikytis dešinės (Jersey 
Gardens Blvdj; prie ant ros 
šviesos sukti į dešinę (Vete-
rans Memorial Blvd.); prie 
šviesos į kairę (Trumbull St.); 
laikytis dešinės (Msgr. Keme-
zis Place); automobilių aikšte
lės dešinėje pusėje. Bilietus 
užsisakykite, skambindami 
tel. 973-439-1169. 

% DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

T E L . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

LIETUVOS PREZIDENTO DOVANA 

• A m e r i k o s l i e t uv i a i , ku
rie globoja Lietuvos va ikus-
našlaičius, pratęsdami paramą 
jiems ki t iems metams, siunčia 
po $150: dr . Petras Žemaitis, 
Canton, MI; Lemon Bay High 
School, Engitwood, FL; Ra
minta E. Jacobs, La Grange, EL; 
J o s e p h i r Lya L a u k a i t i s , 
Bethesda, MD: Rotary Club of 
Forked River. Forked River, 
NJ; Egidijus ir Roma Žilioniai, 
Baltimore, MD: Petronėlė Sta-
niškis Baltimore, MD; Zuzana 
Pupienė, Lemont, IL. Lietuvos 
vaikų-našlaičių vardu dėkoja
me dosn i ems A m e r i k o s l ie
tuviams! „L i f tuvos Naš l a i č ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
W e s t 7 1 S t r . , C h i c a g o , I L 
60629. 241&C0 

• D a r n e v ė l u u ž s a k y t i 
s a v o g i m i n ė m s i r p a ž į s 
t a m i e m s v e l y k i n ę d o v a n ą — 
lietuviškos rūkytos mėsos pro
duk tų r i nk in į . U ž s a k y d a m i 
„Vėtrų ainiai ' Lietuvos — JAV 
bendros įmones gaminius, pa
remsite i r Lietuvos ūkininką. 
Užsakymai t e i e f o n u 630-257-
2 0 3 4 . 239600 

• B a l a n d ž i o 16 d . 1 v a i . 
p.p . L i e t u v i ų D a i l ė s m u z i e 
juje L e m o n t e v y k s p o p i e t ė , 
s k i r t a t a u t i n i o a t g i m i m o 
p o e t u i M a i r o n i u i . Paska i t ą 
skaitys viešnia iš Kauno, Mai
ronio giminaite . Maironio lie
tuvių literatūros muziejaus mu
ziejininkė Virginija Pap l aus 
kienė. Skambės Maironio dai
nos, k u r i a s at l iks folklorinių 
da inų a n s a m b l i s , ,Govija", 
vadovaujamas J ū r a t ė s Lukmi-
nienės. Kviečiame visus. ass/oo 

-3<M 
For unicue Lithuanian 

Arts 2.-.d crafts, 
p l e a s e v i s i t 

m m . m a r i d a n a . com 

Šių metų balandžio 3 d. 
Draugo fondas gavo stambų 
čekį ir labai malonų laišką iš 
Draugo fondo g a r b ė s nar ių 
Almos ir Valdo Adamkų Vil
niuje. 

Esame gavę stambesnių če
kių iš finansiškai turtingesnių 
žmonių negu dabartinis Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Alma. 
Ši Lietuvos Respublikos prezi
dento dovana Draugo fondui 
turi didelę simbolinę vertę. 
Vyriausias Lietuvos vadovas 
rūpinasi ne tik Lietuvos žmo
nėmis, bet ir savąja išeivija. 
Galima įsivaizduoti, kiek rū
pesčių krinta ant Lietuvos 
Respublikos prezidento pečių 
šio sunkaus laikotarpio metu 
Lietuvoje. Tačiau prezidento 
Valdo ir Almos Adamkų finan
sine ir moraline parama 
JDraugui" per Draugo fondą 
labai daug pasako visiems 
i>eivijoje gyvenantiems lietu
viams, kurie dar neprisidėjo 
prie Draugo fondo ugdymo. 

..Draugas" yra -reikalingas 
ne ttk išeivijai, bet ir Lietu
voje gyvenantiems žmonėms 
lietuvybės stiprinime, doros ir 
morales atstatyme Lietuvoje, 

kai didžioji tenykšte spauda 
tam neskiria reikiamo dėme
sio. 

Lietuvos prezidento dovana 
Draugo fondui yra didele do
vana ir visiems rašantiems 
mūsų išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. Jų skleidžiama švie
sa ir tiesa reikalinga visų mū
sų gerovei ir nepriklausomy
bės išlaikymui. 

P a v a s a r i o vajaus įnašai 
Su 2,500 dolerių: 
Jonas ir Laima Šalčiai, gar

bės na r i a i , iš viso 6.020 dol.. 
Lake Forest. IL 

Su 1,000 dolerių: 
Apolonija Vitkuviene, gar

bės n a r ė , iš viso 6.000 dol., 
W. Hartford. CT. 

N.N garbes nariai, iš viso 
1.500 dol., California. 

Su 500 dolerių: 
Alma ir Valdas Adamkai. 

g a r b ė s nar ia i , iš viso 1.000 
dol. Vilnius. Lietuva. 

Su 200-150 doler iu : 
Raimonda ir Ričardas Kont

rimai, iš viso 500 dol.. Mission 
Viejo. CA 

Juozas Pargauskas. ga rbės 
na rys , iš viso 1,325 dol.. 
Mississauga. Canada. 

Su IOO do le r ių : 
Helen Schanel. g a r b ė s n a 

rė , iš viso 2,050 dol.. Wood 
Dale. IL. 

Laima Jarašūniene. iš viso 
400 dol., Santa Monica, CA. 

Aldona Valukonis, iš viso 
350 dol.. Giendale, CA 

Valerija Aukštikalnienė. iš 
viso 200 dol., Boston, MA. 

Don Banaitis, iš viso 100 
dol., Woodhaven, N.Y. 

Su 50 do le r ių : 
Genovaitė ir Vincas Ankus, 

iš viso 550 dol., Oak Lavvn. IL. 
Vaclovas Laukait is , iš viso 

400 dol.. Baltimore, MD. 
Vladas Gilys, iš viso 300 

dol.. Sun City, CA. 
Elena ir Balys Kondra ta i . iš 

viso 650 dol, Quaker Hill, CT. 
Kęstutis Keblys, iš viso 250 

dol.. Baton Rouge, LA. 
VValter ir Anelė Barkauska i , 

iš viso 80 dol., Point P leasant . 
NJ. 

Ona Matusaitienė. iš viso 50 
dol.. Yarmouthport, MA. 

Vytautas Zelenis, iš viso 50 
dol.. Reseda. CA. 

Su 25-20 do le r ių : 
Aldona Jesmantas . iš viso 

175 dol., Riverside, IL. 
Nijole Poškus, iš viso 75 

dol.. San Antonio. TX. 
Jonas Butvilą, iš viso 5S0 

dol.. La Grange. IL. 
Algirdas ir Sofija Palioniai, 

iš viso 100 dol.. Peoria. AZ. 
S. Baėk.iitis. iš viso 55 dol.. 

Great Pails. VA. 
Visiems nuošird/,;n dekoja-

n u ' F o n d o i / d i n i n k a s 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, EL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel . 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas K a z ė n a i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
ger iausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvyks tame \ na
mus. 

• N o r i u p i r k t i Br. Kviklio 
„Mūsų Lietuva" ir „Lietuvos 
bažnyčios" bei Liet . Enciklo
pedi ja (Bos tono , 37 tomai ) . 
Skambinti arba rašyti S a u l i u i 
M a r k e v i č i u i , 4546 N . Edge-
wood , Ap t . 1, C i n c i n n a t i , O H 
45232, t e l . 513-541-5828. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaič iams, inva
l idams v a i k a m s , daug iava i 
kėms šeimoms ir s tudentams 
Lie tuvoje . Aukojo: Sigi ta ir 
G e d i m i n a s D a m a š i a i $100; 
Elizabeth Messersmi th $100; 
Elena ir Eduardas Skališiai $50 
a.a. Barboros Skališienės atm.; 
Cleve land LB soc. sk. (Ona 
Šilenienė) $60; Linas Johan-
sonas $60 su .,Matching Fund" 
ga l imybe; dr . Jov i t a Kerelis 
$50; Miglinas TV $50. Labai 
ačiū! „ S a u l u t ė " , 419 W e i d n e r 
Rd. , Buffalo G r o v e , n , 60089. 
T e l . 847-537-7949 . T a x ID# 
36-3003339. ««*•<> 

• Sekmad ien į , b a l a n d ž i o 
9 d., t uo j p a t p o šv. Mišių, 12 
v a i . P a s a u l i o L i e t u v i ų cen t 
r o d i d ž i o j o j e s a l ė j e vyks 
met in i s , visuotinis Lemonto 
Lietuvių Bendruomenės susi
r inkimas, kur iame kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. Susi
r i nk imo metu bus r e n k a m i 
nauji valdybos nariai. mvoo 

• Almos fondu i a u k o j o : 
a.a. J u o z o B a c e v i č i a u s at
minimą pagerbdami, aukoja 
Lietuvos vaikams per Almos 
fondą: Margarita ir Vaclovas 
Momkai; Dalia ir Mar tynas 
Trakiai ; John ir Marie Ilas; 
Egidija Nefiodovienė su šeima; 
Frank ir Josephine Martino; 
Aldona Vaitienė; Kathy ir Pau
lius Vitkai; Giedrė Čepaitytė; 
Albina Ripskienė; Eugene ir 
Nancy Klute; La ima i r Al
ber tas Glavinskai; B a r b a r a 
Vlazonis; Dana ir Gaston Bor-
gogni; Aldona ir Pranas Toto
raičiai; Ramutė ir Henr ikas 
Ta ta rūna i ; Dalė ir Bronius 
Blekiai; Aldona ir Jeronimas 
Kavaliūnai; Richard ir Marilyn 
Panush; Patrick ir Mary Carol 
Murray. Iš viso $900. A. a. 
R o m a n o D r u k t e i n i o , Oma
ha, NE, šeimos pageidavimu 
buvo prašoma aukoti Almos 
fondui. A.a. Romano Druktei
nio atminimą įamžinti Almos 
fondui aukojo šie asmenys : 
J o h n ir Carol Mul ten ; Pet
ronėlė Cicėnienė; J a d v y g a 
Povilaitienė ir Loreta Baum; 
Leonija Petraška; Dalė ir Vir-
ginia Inglis; A lg iman tas ir 
Laimutė Antanėliai; Robert ir 
Cheryl Forai ; Riek ir P a m 
Lang; Antanas ir Birutė PriŠ-
mantai, Rob ir Sheree Schlue-
ter , Louis ir Amelda Fora i 
šeima; Vy tau ta s i r Regina 
Arnauskai; Jurgis ir Ina Cer-
niai ; Margar i ta I l a thaway ; 
Jerry ir Irena Matz; Gedimi
nas, Dalia Murauskai ir Nijolė 
MacCallum; Juozas Naikelis ir 
Kataryna Solonynka; Antanas 
ir Emilija Pacevičiai; Gene ir 
Ruth Lake; R.D. Bal-žauskai; 
Elena Dapšienė; Regina Dec
ker ir Marija Mockienė; Gedi
minas ir Danutė Drazdžiai; 
Dorothy Florai; Jonas J a n 
kevičius; Juozas Jonyka;John 
ir Mary Krause; Daniel ir Pat 
Loutsch šeima; S tefani ja 
Mackevičienė; Stasys ir Ida 
Martinkai; Jonas Mickeliūnas; 
Algirdo Mackevičiaus šeima; 
Algis Praitis; Barbara Pūdys; 
Alesė ir Violeta Rotella; Vid
man ta s Rūkas ; Ed S tanek ; 
Vincas Šarka; Rich ir Mary 
Forai; Helen Ilanetzlik; Petras 
ir Valerija J a u d e g i a i ; Ona 
Kar tanienė; J o n a s Lileikis; 
Juozas Mikalauskas; Ramutė 
Mitchell, Stan ir Vicki Nau
jokaitis; Rūta Pultinevičienė; 
Jffozas ir J a n e Rackevičiai; 
Emma Robak; Cleo Jague; Al
bina Vilčinskienė; Jonas Mic
kevičius; Gaines; Mullen; Pan-
zing; Hogan; Aloin; Gayle Bac-
kes; Joana Drukteinienė; Albi
nas ir Gražina Reškevičiai; Lisa 
A. Giles: David ir Cheryl, Imel-
da ir Louis Forai; Ringaudas ir 
Relafija Povilaičiai. Viso su
aukota $1,240.00. Almos vardu 
reiškiame užuojautą velionių 
ar t imiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. T a x I D #36-
4124191. Ček ius r a š y t i „Lie
tuvos Našlaič ių globa" , pa
ž y m i n t , k a d s k i r t a A l m o s 
fondui. Siųs t i : 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. 

• N a m a m s p i rk t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 

• Dėdės a.a. Juozo Gruo
dž io atminimą pagerbdami, 
$50 aukoja Lietuvos vaikams-
našlaičiams dr. Gedas ir Aldona 
Griniai; Antanas ir Rima Gu
daičiai. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems ir dė
kojame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite tas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. WITOX< 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skerui gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-2844)100. 

TeL 630-367-0200, Lemont, IL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPČNAS 
6436 SPulaskjRd,Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 ELKodsir Avenue 
Chicago, EL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToD free 24 h r . 868-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šestad.9 v j . iki 1 v.p.p. 

• XI L i e t u v i ų t a u t i n i ų 
š o k i ų š v e n t ė į v y k s š .m. 
l i epos 2 d., Hershey centre, 
Miss issauga, Ontar io (prie 
Toronto). Bilietų skaičius į 
šventę ir jo s renginius y ra 
ribotas. Todėl šventės rengimo 
komitetas skat ina bilietus į 
šventę bei jos renginius už
sisakyti is anksto . Šventės 
bilietų kainos: $20 (JAV) su
augusiems; $12 (JAV) vaikams 
iki 13 metų. Po šventinių po
kylių suaugusiems ir jaunimui, 
bilieto kaina yra $40 (JAV). 
Susipažinimo vakaras vyks 
liepos 1 d. Regai Constellation 
viešbutyje. Bilietų kaina yra 
$16 (JAV). Bilietus galima 
užsisakyti skambinant V. Ta-
s e c k u i t e l . 1-905-824-4461 
a r b a J . V inge l i ene i te l . 1-
416-233-8108. Bilietus užsa
kan t paš tu , reikia pas iųs t i 
atitinkamos sumos čekį (išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival), kartu su nurodymu, 
kiek ir kuriam renginiui bilietai 
yra užsakomi, šiuo adresu: XI 
TŠŠ, 8015 S . Kar lov , Chi 
cago, IL 60652. 2323/00 

L I E T U V I Ų T A U T I N Ė S K A P I N Ė S 
IEŠKOME DARBININKO šių 
metų sezonui, vyresnio amžiaus 
(gal pensininko), kuris nebijo 
dirbti lauke fizinio darbo. Turi 
turėti visus legalius darbo 
dokumentus (žalią kortelę), taip 
pat ir savo susisiekimo priemones 
— mašiną. Uždarbis neblogas. 
Skambinkite 708-458-0638 nuo 
8 Iki 4:30 p.p. „am 

• A.a. t ė v e l i ų J u o z o i r 
K o n s t a n c i j o s M a r k a u s k ų 
atminimą pagerbdama, siunčia 
$300 Lietuvos naš l a i č i ams 
duktė Irena-Jolita Mazurkie-
wicz. Duktė primena, kad jos 
tėveliai vaikystę praleido naš
laičių prieglaudoje. Reiškiame 
užuojautą ir dėkojame! „Lie
t u v o s Našlaičių globos" ko
mi t e t a s , 2711 West 71 St r . , 
Chicago, IL 60629. MIVOO 

• Aleksandra I r tmonai tė -
s t e i m a n t i e n ė ieško dėdės 
Ant . Laur ina ič io , gim. a p i e 
1896 m. Tauragės apskr. Ro-
mės lauko km., gyvenusio Či
kagoje, arba jo vaikų. Prašo 
rašyti: A Š te iman t i enė , Du
bysos 4, Š iau l i a i 5400, Lie
t uva . 23&V0O 

• „PENSDnNKO" ž u r n a 
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, t e l . 
773-476-2655. P renumera ta 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į DiTER-VTDEO 
3533 S. Arche r Ave., Chica
go, I L 60629. Te l . 773-927-
9091. Sav. P e t r a s Be rno t a s . 

• Automobil io, n a m ų i r 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
s iems iš Lie tuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n Pk . , I L 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• St . J o s e p h p a r a p i j o s , 
Scranton, P A klebonas Peter F. 
Madus a t s iun tė $8,550. J ie 
globojo 47 Lietuvos va ikus-
našlaičius, o dabar ateinančiais 
metais nori globoti 57 vaikus. 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
West 71 S t ree t , Chicago , IL 
60629. 2414O0 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te S t . 
Casimir Memorialš , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: ma tys i t e g r an i t o 
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 padarytaą, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija i r Vi l imas Ne l sona i . 
TeL 773-233-6335. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. T r o y St., 
Chicago , IL 60029 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 706-386-3269 

511$ to LITHUANIA 
from,$0.21 

Gratt Mta to tt» mm of tut m - mt šm **y Cme. 
FarbtfvrmMHoncanLongJ>istanctPon± 

7-ftfflH49-(>tfff 
A L W A Y S W I T H FLOVVERS! 

* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-694-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.,Justlce,IL 

773-935-6472 
7«.»l-9343pp. 

Praus** @ao).com E-ituril 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant. 

atvyksta į namus. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI I 
LIETUVA LĖKTUVU 

Pru mami iki balandžio 12 d. kasdien 
786» S. Harlem Ave.. Bridgevie*. IL 

60455 
Tel. t-MO-SPARNAl: 1-800-772-7624 

1554 rarmeo Drive, Eik Grove 
Village. n/60007 

Tel. 1-800-AMBER XP; 
1400-262-3797 

Skambučiai \ Lietuva, 8 c/mm. 




