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Lietuva pateko Amerikos 
nemalonėn dėl „piratavimo" 

Vašingtonas-Vilnius, ge
gužės 12 d. (BNS) — Jung
tinės Valstijos įtraukė Lietuvą 
į „stebimųjų sąrašą", taip at-
kreipdamos dėmesį į nepakan
kamą intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą Lietuvoje, Šis 
sąrašas yra dalis JAV preky
bos atstovybės ataskaitos apie 
intelektinės nuosavybės ap
saugą daugiau nei 70-yje pa
saulio valstybių. 

Kasmetinė ataskaita pa
skelbta JAV praėjusią savaitę. 

„Stebimųjų sąraše", kuriame 
iš viso yra 39 valstybės, Lietu
va, Latvija ir 7 buvusios so
vietų respublikos minimos pir
mą kartą. 

Ataskaitoje taip pat yra 
„Itin stebimųjų sąrašas", į 
kurį įtraukta 16 JAV preky
bos bendrininkių, tarp jų — 
Europos Sąjunga, Lenkija, Ru
sija, Italija, Izraelis ir kitos. 

Ypatingas susirūpinimas 
ataskaitoje reiškiamas dėl pi
ratavimo apimties Ukrainoje, 
kuriai už tai gresia JAV baus
mės. 

Minėtieji sąrašai sudaromi, 

prekybos bendrininkių — vy
riausybių dėmesį į intelek
tinės nuosavybės teisių ap
saugos trūkumus jų val
stybėse, dėl kurių JAV gali 
imtis atsakomųjų veiksmų. 

Lietuvos autorinių teisių gy
nėjų asociacijos agentūros 
(LATGAA) generalinis direk
torius Edmundas Vaitiekūnas 
sakė dar nesąs informuotas 
apie Lietuvos įtraukimą į JAV 
Prekybos atstovybės „stebimų
jų sąrašą". Anot E. Vai
tiekūno, amerikiečiai „šiek 
tiek paskubėjo" įtraukti Lie
tuvą į minėtą sąrašą, nes Lie
tuvoje jau sukurta įstatyminė 
bazė, ginanti autorių teises. 
Be to, pasak jo, dabar daug 
aktyviau kovojama su „pi
ratais", nei prieš keletą metų. 

Pasak E. Vaitiekūno, „kar
tais būna ir taip, kad mes ko
kioje nors konferencijoje, no
rėdami, kad mūsų vyriausybė 
atkreiptų į tai dėmesį ar pa
spartintų kokį dokumento 
priėmimą, 'pagražiname' si
tuaciją, sutirštindami spal
vas", sakė E. Vaitiekūnas. 

Penktadienį maždaug 24 tūkstančiams Lietuvos abitui^- :...; nuskambėjo paskutinis skambutis. Pirmadienį jie 
pradės laikyti abitūros egzaminus. Valstybiniai egzamir." Kurių rezultatai pripažįstami Lietuvos aukštųjų mo
kyklų, šiemet yra penki — matematika, istorija, fizika, chtaija ir biologija. Iš viso dvyliktokai turi išlaikyti pen
kis egzaminus, iš kurių privalomas — lietuvių kalbos. 

Nuotr.: Vienos iš Vilniaus mokyklų abiturientai su savo mokytojais nuskambėjus paskutiniam skambučiui. 
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

atkreipiant valstybių — JAV 

Algirdas Brazauskas susitiko su 
Baltarusijos prezidentu 

pagrindinių Lietuvos 

Kazachstano vadovas atvyks 
atsakomojo vizito į Lietuvą 

Minskas, gegužės 11-12 d. 
(Jnterfax"-BNS) — Buvęs Lie
tuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas' ketvirtadienį 
Minske susitiko su Baltarusi
jos prezidentu Aleksandr 
Lukašenka. 

wJūs pas mus visada laukia
mas", teigė A. Lukašenka 
trumpame pasveikinime. „Kai
mynų negalima pasirinkti, 
juos Dievas duoda", sakė Bal
tarusijos vadovas. 

Lietuvos ryšiai su Baltarusi
jos yra santūrūs dėl abejonių 
A. Lukašenka administracijos 
demokratiškumu. 

A. Brazauskas vyko į Mins
ką atsiimti Europos humani
tarinio universiteto (EHU) 
garbės daktaro diplomo. Per 
iškilmingą diplomato įteikimo 
ceremoniją A. Brazauskas kal
bėjo apie Lietuvos stojimą į 
Europos Sąjungą ir savo pla
nus sugrįžti į politiką. 

Pasak jo, Lietuva dar labai 
atsilieka nuo europietiškų rei
kalavimų ekonominėje, tech
ninėje, socialinėje ir teisinėje 
sferose, tačiau tai labai skati
na pasitempti. 

A. Brazauskas pareiškė, kad 
jis, kaip politikas, gerų santy
kių su kaimyninėmis val
stybėmis puoselėjimą laiko 
pirmaeiliu uždaviniu, siekiant 
užtikrinti Lietuvos saugumą. 
Anot agentūros „Interfax", jis 
pranešė apsisprendęs „grįžti į 
politiką". A. Brazauskas teigė 
iškėlęs sau tikslą „pabandyti 
suvienyti šalies socialdemo
kratines jėgas" prieš spalį Lie
tuvoje vyksiančius parlamento 
rinkimus. 

Spaudos konferencijoje Vil
niuje penktadienį A. Brazaus
kas pareiškė, jog Baltarusijos 
prezidentas užtikrino, kad 
opozicijos kandidatai galės da
lyvauti rudenį planuojamuose 
parlamento rinkimuose. 

A. Brazauskas sakė prieš 
vizitą konsultavęsis su Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rija, bet nebuvo įgaliotas iš
dėstyti valstybinės nuostatos 
užsienio politikos klausimais. 
A. Brazauskas sakė pabrėžęs, 
kad Lietuva ir Baltarusija pa
laiko santykius valstybių, o ne 
asmenų lygmenyje. Pasak jo, 

vienas 
užsienio politikos bruožų — 
geros kaimynystės santykių 
palaikymas su visomis kaimy
ninėmis valstybėmis. 

A. Brazauskas sakė, jo per 
susitikimą su A. Lukašenka 
buvo išvengta Lietuvos stoji
mo į NATO temos. A. Bra
zauskas sakė išgirdęs tik pa
lankius Lietuvos vertinimus, 
teigiamą atsiliepimą apie pre
zidentą Valdą Adamkų. 

Baltarusijos žurnalistų pa
klaustas, kaip vertina A. Lu
kašenka siūlymą Rusijai su
rinkti regione 300,000 karių 
grupuotę, A. Brazauskas sakė 
šią idėją vertinąs neigiamai. 
„Mūsų dienomis Europoje 
pradėti formuoti tokius kari
nius blokus? Prieš ką, kur 
priešai, su kuo kariausite?", 
klausė A. Brazauskas. 

Alma Ata-Vilnius, gegužės 
12 d. (Elta) — Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, vie
šėdamas Kazachstane, pa
kvietė šios Vidurinės Azijos 
valstybės prezidentą Nursul-
tan Nazarbajev apsilankyti 
Lietuvoje. Numatoma, kad vi
zitas įvyks ateinančiais me
tais. 

Penktadienį baigiantis vi
zitą Kazachstane V. Adam
kus, džiaugdamasis suakty
vėjusiais dvišaliais ekonomi
niais santykiais, į Lietuvą at
vykti pakvietė ir Kazachstano 
verslininkus. Gausi verslo at
stovų delegacija Lietuvą keti
na aplankyti dar šį rudenį, kai 
Vilniuje abiejų valstybių tarp
vyriausybinė ekonominio ben
dradarbiavimo komisija su
rengs savo posėdį. 

Penktadienį kreipdamasis į 
beveik 400 Kazachstano ver
slininkų, tarp kurių daugiau
siai buvo Alma Atos atstovų, 
V. Adamkus sakė, kad „ver

slininkų rankoje yra ne tik 
Alma Atos, bet ir visos šalies 
ateitis". 

Lietuva ir Kaz ..ehstanas yra 
sodominti bene "adarbiavimu 
naftos, energeti >s bei trans
porto srityje. 1- mai bendra 
prekių apyvartos tarp Lietu
vos ir KazaflSoia.iO apimtis 
išaugo keturi kartus ir pa
siekė 95.8 mln. dolerių. 

Paskutiniąją savo oficialaus 
vizito Kazachstane dieną Lie
tuvos vadovas V. Adamkus su 
žmona Alma susitiko su lietu
vių bendruomenės atstovais. 
„Visada jaudina susitikimai 
su tautiečiais, nesvarbu, ku
riame pasaulio kampelyje jie 
būtų", pažymėjo jis. 

Lietuvos ambasados Ka
zachstane duomenimis, šioje 
valstybėje, turinčioje apie 15 
mln. gyventojų, gyvena paie 
10,000 lietuvių. 

Į Mažeikius pradės tekėti 
Kazachstano nafta 

Tautinių mažumų 
departamentas nepateisina savo 

vardo 
Vilnius, gegužės 12 d. 

(BNS) — Parlamentaras Ja
nas Senkevičius pritaria 
siūlymams panaikinti Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentą, nes, jo vertinimu, 
šios institucijos darbai nepa
teisina jo pavadinimo. 

Spaudos konferencijoje 
penktadienį Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijai (LLRA) Seime 
ir Vilniaus savivaldybėje at
stovaujantis J. Senkevičius 
pateikė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
vyriausybės pernai skirtų 

joną litų, tuo tarpu 20 pro
centų Lietuvos gyventojų gavo 
196 tūkstančius" sakė J. Sen
kevičius. 

Remiantis ataskaita, maž
daug 4 mln. litų buvo panau
doti lietuvių išeivijai remti. 
Nurodomos investicijos lietu
vių kultūros ir švietimo ob
jektų statybai užsienio val
stybėse (1.093 mln. litų), už
sienio lietuvių kultūros ir 
švietimo programa (1.236 mln. 
litų), priedai mokytojams, iš
vykstantiems dirbti NVS ir 
Rytų Europos valstybių mo-

biudžetinių lėšų panaudojimo kyklose (698.000 litų), Pelesos 
ataskaitą. 

Pasak J. Senkevičiaus, iš 
pernai departamento gautų 
5.3 mln. litų maždaug penk
tadalis išleista jo paties iš
laikymui. Departamento išlai
kymui skirta 823,000 litų, 
179,000 litų skirta jo struk
tūrinio padalinio — Tautinių 
bendrijų namų — išlaikymui. 

Remiantis ataskaita, Tauti
nių mažumų bendruomenių 
144-iems projektams įgyven
dinti panaudota 196,000 litų. 

„Dvidešimt žmonių i departa
mento darbuotojų — BNS) su
naudojo daugiau kaip 1 mili-

(Baltarusija) lietuvių viduri
nės mokyklos išlaikymas (maž
daug 990,000 litų). 

„Keturi milijonai litų išei
vijai remti — tai labai gerai. 
Reikia dar daugiau lėšų skirti 
lietuviams užsienyje" sakė J. 
Senkevičius. „Bet ar ta pro
porcija nerodo, kad departa
mentą reikia pervadinti į Išei
vijos departamentą?", klausė 
j i s . 

Parlamentaro teigimu, „Sau
lėlydžio" komisijos pasiūlymas 
panaikinti Tautinių mažumų 
departamentą yra pagristas, 
logiškas, ypač kai kalbama 

Vilnius, gegužes 12 d. 
(Elta) — Bendradarbiaudama 
su Kazachstanu, „Mažeikių 
nafta" tikisi šiemet gauti apie 
milijoną tonų naftos, o atei
nančiais metais šis kiekis tu
rėtų padidėti iki 4 milijonų to
nų. 

Pirmosios naftos siuntos iš 
Kazachstano turėtų pasiekti 
Lietuvą šiu metų vasaros vi
duryje, penktadienį pareiškė 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mą valdančios JAV verslovės 
„VVilliams" antrinės įmonės 
„Williams Lietuva" vadovas ir 
„Williams International" vyk
dantysis direktorius Randy 
Majors. Jis buvo Lietuvos ver
slininkų delegacijoje, šią sa
vaitę lydėjusioje prezidentą 
Valdą Adamkų vizito Kazach
staną metu. 

Praėjusi' mėnesio pabai
goje pasaulu: ekonomikos fo
rume Alma A toje R. Majors ir 
„Mažeikių naftos" konsultan
tas Aleksandras Abišala susi
tiko su Kazacnstano vyriausy
bės atstovą- naftos tiekėjais 
ir transportu' tojais, tarp jų su 
valstybinių endrovių „Ka-
zakhOil" ir KaaTransoil". 

„Mes vi? dar turime susi-

apię „tautinių mažumų in-) 
teresų atstovavimą ir saugo
jimą". J. Senkevičiaus teigi
mu, Europos valstybių pa
vyzdžiu derėtų įsteigti tauti
nių mažumu teisių gynėjo in
stituciją, tačiau tam „trukdo 
politinio elit< klimato nebuvi
mas". 

Šią savaitt Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis bei 
Lietuvos ir Lenkijos parla
mentų narį i asamblėjos pir
mininkas Arvydas Vidžiūnas 
pareiškė premjerui Andriui 
Kubiliui susirūpinimą dėl pla
nuojamo T.i tinių mažumų 
departa meti: uždarymo. 

Pasaul į nustebino įvykiai 
Rusijos žiniasklaidos 

įstaigose 
Londonas, gegužes 12 d. savaitę, kai vietos ir užsienio 

tarti dėl galutinių sutarčių su 
tiekėjais, tačiau dvišalis vy
riausybių susitarimas yra pir
masis svarbus žingsnis", sakė 
R. Majors. 

Praėjusiais metais „Mažei
kių nafta" iš Kazachstano ga
vo 600,000 tonų naftos. Ka
zachstanas yra antra pagal 
dydį naftos tiekėja buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Ten išgau
nama apie 33 mln.tonų naftos 
per metus, iš kurių du treč
daliai eksportuojami. 

* Valstybinio socialinio 
d raud imo fondo („Sodros") 
direktorius Vincas Kunca pa
reiškė iš pareigų pasitraukęs 
todėl, kad negalėjo daryti įta
kos sprendžiant finansines 
fondo problemas. „Suprasda
mas, kad aš, kaip vadovas, sa
vo kompetencija nesugebėjau 
daryti įtakos sprendžiant fi
nansines problemas ir jausda
mas atsakomybę, priėmiau 
sprendimą pasitraukti iš pa
reigų", rašo V. Kunca pareiš
kime, kurį penktadienį išpla
tino „Sodros" informacijos ir 
ryšių su visuomene skyrius. V. 
Kunca savo pareiškime teigia 
esąs įsitikinęs, kad „Sodra" 
yra pajėgi išmokėti pensijas, 
pašalpas ir kompensacijas net 
ir ypatingomis sąlygomis, ta
čiau „lėšų trūkumas pasiekė 
pavojingą ribą". M 

* Atitikmens neturinčiu 
atveju Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pirmi
ninkė, nuosaikioji konserva
torė Birutė Visokavičienė pa
vadino „Sodros" sprendimą 
mažinti pensijas asmenims, 
nuo gegužės mėnesio išeinan
tiems į pensiją. Jos nuomone, 
vyriausybė neturėtų leisti sa
vivaliauti pensininkų sąskai
ta. Be to, 4 litais sumažėjusi 
pensija, jos nuomone, nepadės 
spręsti ..Sodros" problemų.iEiu> 

(Interfax-BNS) — Pasaulio 
spauda atkreipė dėmesį į 
įvykius Maskvoje, susijusius 
su kratomis susivienijimo 
„Media-Most" padaliniuose. 

Didžiosios Britanijos laik
raštis „The Guardian" rašo, 
kad ginkluoti policininkai įsi
veržė į žiniasklaidos bendrovę, 
„kritikuojančią prezidentą 
Vladimir Putin, tada, kai buvo 
paskelbti jos gauti Kremliaus 
dokumentai, raginantys Putin 
įyesti visapusišką politinio gy
venimo ir žiniasklaidos kon
trolę". Straipsnyje pažymima, 
kad „galingam magnatui Vla
dimir Gusinskij priklausantis 
privatus televizijos kanalas 
NTV kritikavo karą Čečėnijoje 
ir pareiškė abejonių dėl Putin 
demokratinių įsitikinimų tik
rumo". „V. Gusinskij priklau
santis laikraštis 'Segodnia' 
taip pat nusiteikęs prieš 
Kremlių, daug dėmesio skiria 
korupcijos aukščiausiosiose 
valdžios struktūrose atskleidi
mui", rašo „The Guardian". 

Drauge laikraštis nurodo, 
jog „Gusinskij jau kurį laiką 
turi didelių finansinių sun
kumų, ir Kremlius stengiasi 
pasinaudoti tuo kaip svertu, 
siekdamas būti palankiau nu
šviečiamas žiniasklaidoje". 

Savo ruožtu „Independet" 
mano. jog valdžios veiksmai 
gali reikšti: „Putin veltui ne
leidžia laiko ir pradeda visų li
kusių nesutinkančių su juo 
centrų valstybėje puolimą. Ta
čiau, jeigu sprendimas buvo 
priimtas žemu lygiu, jis rodo, 
kad Putin kontroliuoja saugu
mo tarnybas mažiau negu no
rėtų kontroliuoti". 

Panašių nuomonių laikosi ir 
didžiausi Amerikos laikraš
čiai. 

„The New York Times" 
mano, jog „įvykęs pirmąją po 
inauguracijos V. Putin darbo 

* Reikšdami nepasiten
kinimą Lenkijos muitinin
ku darbu, krovinių automobi
lių vairuotojai ketvirtadienį 
Marijampolės rajone buvo už
tverę kelią Kaunas-Marijam
polė-Suvalkai. Kalvarijų pa
sienio kontrolės punkte susi
rinko maždaug 100 krovininių 
automobilių vairuotojų ir, at
sistoję ant kelio, sustabdė eis
mą į abi puses. Iki kelio už
tvaros, įvažiavimo į Lenkiją 
laukė 9 kilometrų krovinių au
tomobilių eilė. Lenkijos vy
riausiosios muitų valdybos at
stovai pripažino, kad eilė buvo 
padidėjusi dėl lenkų muitinin
kų kaltės. Muitininkai „per 
nesusipratimą" buvo pradėję 
tikrinti krovininių automobi
lių kėbulus, ieškodami nelega
lių keleivių, nors prieš tai per-
šviesdavo automobilius rent
geno spinduliais. Atsiklausę 
vadovybės, lenkų muitininkai 
atsisakė šios procedūros. IBNS> 

* Vyriausybės vadovas 
Andrius Kubilius paragino 
Ūkio ministeriją kuo skubiau 
pateikti pasiūlymus, kaip bū
tų galima panaudoti konfis
kuotą alkoholį, ir pareiškė, 
kad vyriausybė daugiau nebe
skirs lėšų konfiskuoto spirito 
ir alkoholinių gėrimų sunaiki
nimui. 

* Norvegijos nekilnoja
mo tu r to bendrovės „Lins-
tow AS" valdomas didžiausias 
Lietuvos viešbutis „Lietuva" 
pernai gavo 7 mln. Lt pajamų 
ir dirbo nuostolingai. <EIU> 

stebėtojai laukė, ką naujasis 
Rusijos prezidentas darys, ga
vęs valdžią, antpuolis vertina
mas kaip grėsminga pradžia". 
Laikraštis rašo: „Žiniasklai
dos grupė 'Most' ėjo 'ant peilių' 
su Kremliumi visus praėjusius 
metus, jos korespondentai — 
ir laikraščių, ir televizijos — 
ėmė agresyviai kaltinti Krem
liaus administraciją korupcija. 
Konfliktas pagilėjo, kai Rusi
joje prasidėjo rinkimai, o 'Me
dia-Most' pasislinko į Krem
liaus opozicijos, vadovaujamos 
Maskvos mero Jurij Lužkov, 
pusę. Vienas didžiausių gru
pės priešų yra Aleksandr Vo-
lošin, Kremliaus administraci
jos vadovas, likęs iš preziden
to Boris Jelcin administraci
jos". 

„The Washmgton Post" pa
brėžia, jog „antpuolis kelia 
abejonių įsipareigojimais ginti 
jauną Rusijos demokratiją, 
kuriuos prisiėmė prezidentas 
Vladimir Putin, kalbėdamas 
per savo inauguraciją". 

„Oficialiai operacija, su
rengta vienu metu visose pag
rindinėse grupės ,Media-
Most' įstaigose, turėjo teisėtą 
priežastį", pažymi Prancūzijos 
laikraštis „Liberation", kurio 
vertinimu, grupei „paskelb
tas karas". 

Italijos laikraštis „Stampa" 
mano, jog „Media-Most" patal
pose vykę įvykiai „nustebino 
net Maskvą, įpratusią prie 
smurto scenų". Straipsnyje ra
šoma, jog šią „policinę opera
ciją galima palyginti su politi
nės bombos sprogimu". „Nie
kas iš Maskvos politinių ir ži
niasklaidos sluoksnių netiki 
oficialiais atliktos kratos mo
tyvais, kurie, bet to, buvo la
bai painūs", rašo laikraštis. 

V. Putin: Žiniasklaidos 
laisvė — neginčijama 

vertybė 
Maskva. J Interfax klausi

mą, kokia Rusijos prezidento 
V. Putin nuostata dėl padė
ties, susijusios su grupe „Me
dia-Most", valstybės vadovo 
spaudos tarnyba penktadienį 
atsakė: 

„Prezidentas tvirtai įsitiki
nęs, kad žodžio laisvė ir ži
niasklaidos priemonių laisvė 
— neginčijamos vertybės. Po
žiūris į jas nepriklauso nuo 
vienos ar kitos žiniasklaidos 
priemonės nuostatos arba nuo 

to, patinka ar nepatinka ši 
pozicija valdžiai. Žodžio laisvė 
turi egzistuoti kaip svarbiau
sia visuomenės demokratinės 
raidos garantija. Kai dėl bau
džiamųjų bylų tyrimo, tai 
prieš įstatymą visi lygūs, ne
priklausomai nuo to, kokiu 
verslu verčiasi. 

Jokie mėginimai griebtis 
šantažo prieš įstatymų ir tei
sėtumo laikymąsi neleistini, 
kaip ir žodžio laisvės ir žinia-
sklaidos priemonių laisvės ap
ribojimas. Savo ruožtu teisė
saugos institucijos taip pat tu
ri vadovautis tik galiojanč; 

įstatymų reikalavimais". 

KALENDORIUS ' 
Gegužės 13 d^ Alvyde, Ghcerija, 

Girdutis, Imelda, Milda, Robertas, 
Servacijus, Tautmilas. 

Gegutės U d.: Šv. Motiejus, 
apaštalas, Bonifacas, Gintaras, Gin
tarė, Teisutis Motinos diena (JAV). 

Gegužės 15 d.: Sv. Izidorius, arto
jas; Algedas, Deimantė, Jaunutė, So
fija. 
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DRAUGAS, 2000 m. gegužės 13 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šjihuviene 
1340 Abington Cambs Dnve 
Lake Forest. O. 00045-2660 

DIDŽIOJI DIEVO TALKININKĖ — 
MOTERIS GĖRIO SKLEIDĖJA 

Kiekvieno ir kiekvienos dva
sinis pajėgumas eina iš Die
vo... Gėrio žiburėlis yra kiek
vienoje širdyje ir sieloje. Tik jo 
gylis, plotis ir plėtra aplinkoje 
nėra to paties lygmens. Mo
ters siela gėriui, grožiui, mei
lei yra atviresnė ir imlesne 
Manau, ne visos moterys su
spėja atrasti ir atpažinti savo 
dvasines gelmes ir jose glū
dinčias jėgas. Stiepimasis 
aukštyn, noras su kažkuo su
silyginti, atsistoti šalia, dar ne 
viskas, o tik maža dalelytė, to 
gėrio, kuris glūdi moters sie
los gelmėse. Moteris iš Vieš
paties gavo daug. Jis nori, kad 
atpažintume tas dovanas ir 
dalintumės su kitais. Viešpa
ties dovanas negalima „sandė
liuoti", taupyti kitai dienai. 
Reikia naudoti dabar. Kaip 
tas dovanas atpažinti ir pride
rinti kiekvienos dienos prakti
kai, tenka tartis su dovanų ir 
talentų autoriumi, Viešpačiu 
Kristumi. Jis visada „namie" 
pasiruošęs mūsų klausyti, pa
tarti, padėti. Pasisiūlykime 
Kristui būti padėjėjomis, kaip 
Marija, buvo. Tarkime iš šir
dies — „Ateinu". Noriu būti 
padėjėja skleisti Tavo gėrį, 
taiką, tiesą, meilę ir atlaidu
mą. Norime nuvalyti nuodėme 
suteptus kelius ir laukus, kad 
Tu, Kristau, būtum priimtas 
mūsų šeimose, mokslo įstaigo
se, parlamentų rūmuose ir 
vargšų lūšnose. Be Tavęs mes 
nykstam ir naikinam Tavo su
kurtą gražų pasaulį. 

Moteris padėjėja, užimdama 
gyvenimo kelius, neina tuš
čiomis rankomis ir širdimi. Ji 
eina su Juo ir Jo malonėje 
kaip padėjėja ir kelių ruošėja 
Kristui, kad Jis galėtų apsigy
venti sielose. Ji išeina į visas 
gyvenimo sritis ne kaip fizinė 
nugalėtoja, bet kaip dvasinė 
perkeitėja, jos jėga dvasinis 
brandumas, vidinis tyrumas, 
aukos supratimas. 

Moteris padėjėja neina į vie
šumą, kad jai būtų lankstoma-
si. Ji neieško pigių pagyrų ar 
paguodų. Ji išeina kaip guodė
ja, žaizdų raišiotąja, skausmo 
mažintoja. Ji neina viena, bet 
su Kristumi, lydima Jo ma
lonės ir globos. Išeina kaip tai
kos ir meilės nešėja, kaip žie
dų augintoja, o ne skynėja. Ji 
žiedus augina kitų džiaugs
mui. Jei ji gyvena Kristaus ar
tumoje, ji prisipildo Jo 
džiaugsmo ir palaimos kaip 
taurė, kuri neištuštės, jei mo-
teris-padėjėja neleis save api
plėšti tuštybei, išdidumui, išo
riniam blizgesiui. Ji nėra gra
ži lėlė lange besisukinėjanti 
lėkštiems praeivių norams. 
Padėjėja išeina tvirta. Atsisa

kiusi besaikių malonumų. 
Švelni, bet apvaldžiusi jaus
mingumą su gundymų ele
mentais. Išmąsčiusi ir pasi
savinusi Kristaus pasakymą: 
31okykitės iš manęs, nes aš 
esu ramus ir nuolankios šir
dies". Ir savo pirmtakės žo
džius: „Štai aš Viešpaties tar
naitė, tebūnie man kaip tu pa
sakei", sekdama Marijos pa
vyzdžiu išeina kaip nuolanki 
tarnaitė, nesibijanti pasilenkti 
prie žaizdų, jas nuvalyti ir 
aprišti, ar tai bus dvasinės, ar 
fizinės žaizdos, nes ji meilės 
nešėja. Sektinas A. Maceinos 
pasakymas; „Žmogui gera būti 
tik meilėje. Be moters žmogus 
būtų benamis savo buityje. 
Buvimas ne kaip klajonė, o 
kaip židinys, susikuria tiktai 
moters pagalba. Vis dėlto mo
ters vaidmuo čia nesibaigia. 
Vykdydama buvimo bend
ruomenę, moteris ją vykdo vi
sose srityse. Nėra nei vieno le
miančio žmogiškos buities 
veiksmo, kuriame vienaip ar 
kitaip nedalyvautų moteris". 

Jei mes kiekviena savo pas
kirties neatliksime, kas tai at
liks? Niekas. Mūsų nueitas 
gyvenimo kelias liks tuščias. 
Gili duobė. Pavojinga paskui 
mus einantiems. 

Seselė M. Palmira 

MOKSLEIVIŲ VASAROS 
STOVYKLA 

Moksleivių ateitininkų vasa
ros stovyklą š.m. liepos 3-11 d. 
Dainavoje ruošia komitetas, 
vadovaujamas Liudo Lands
bergio. Onilė Šeštokienė yra 
programos koordinatorė. Ruo
šos komitetan įeina Loreta 
Bradūnienė ir Edmondas Sa-
liklis. Registraciją tvarko Pra
nutė Domanskienė, 4236 
Hampton Ave., Western 
Springs, IL 60558, tel. 708-
246-0049, fax 708-246-1839. 
Stovyklos kapelionu bus iš 
Lietuvos atvyksiantis kun. Si
gitas Žilys. Komendantas — 
Marius Polikaitis. Mokslei
viai, norintys dalyvauti sto
vykloje, registracijos lapus 
gali išsispausdinti iš ateiti
ninkų tinklapio 

http://www.ateitis.org su 
klausimais apie stovyklą, 
kreipkitės į Liudą Landsbergį, 
tel. 708-533-2022 arba 

liudas@mindspring.com 

ŠEIMOS ŠVENTE IR 
GEGUŽINĖ 

Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė birželio 11 d. vyks kar
tu su Ateitininkų namų gegu
žine Ateitininkų namuose ir jų 
ąžuolyne. 

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuops septinto barelio mergaites kepa pyragaičius labdarai. Iš 
k.: Lina Poskočimaite, Vida Mikalčiūte, Žibutė Ša-'ytė, Ramunė Juodwalytė, Kristina Petkutė, Audre Kapa-
činskaite ir būrelio vadovė Dalia Lietuvninkienė. 

„JAUNYSTĖ GRAŽI" BOSTONE 
Balandžio 30-tą dieną Bosto

no sendraugiai ateitininkai 
surengė trečią metinę talentų 
ir akademinių žaidynių popie
tę, vadinamą „Jaunystė gra
ži". 

Žiūrovai stebėjo vaizdajuos
tę, kurioje Kristina Lingertai-
tytė rodė savo dailiojo čiuoži
mo talentą. Vaizdajuostę pa
ruošė Norbertas Lingertaitis 
ir Vytas Bazikas. 

Laimis de Sa Pereira grieže 
smuiku dalykus, kurie reika
lavo ypatingos smičiaus kon
trolės, būtent „Fiddle Tunes". 
aranžuotą Hali. Jam akompa
navo Daiva Navickienė. 

Nomeda Girniūtė grojo altu, 
atlikdama Telemann „Concer-
to in D Major" ir Corelli 
„Sonata in D Minor". Jai taip 
pat akompanavo Daiva Na
vickienė. 

Antrą programos dalį su
darė akademinis žaidimas 
„Koksprots". Varžėsi keturios 
komandos: 

1999-ųjų metų čempionai: 
Petras Gavelis ir Martynas Li-
mantas; 

Skaidrys de Sa Pereira, No
meda Girniūtė (1998 Čempio
nų komandoje) ir Vytenis Kru-
konis; 

Saulius Girnius ir Aistė 

PASKUTINĖ PROGA 
REGISTRUOTIS 

Gegužės 15 dienos terminas 
JAS stovyklos registracijai jau 
visai čia pat. Dabar paskutinė 
proga užsiregistruoti. Kviečia
me visus jaunučius, kurie pla
nuoja stovyklauti, nedelsiant 
atsiųsti registracijos duomenis 
registratorei. Netrukus bus 
priimami stovyklautojai iš 
laukiančiųjų (ne ateitininkų) 
sąrašo ir esame tikri, kad vi
sos laisvos vietos bus užpil
dytos. 

Primename, kad registruo
jantis po gegužės 15 dienos, 
reikia primokėti pridėtinėj 
mokestj kaip pažymėta regist
racijos lapuose. Stovyklos re-
gist-atorė: Loreta Grybauski-
enė 72 Šilo Ridge Rd., Orland 
Park, IL 60467. 

JAS Centro valdyba 

Daumanto-Dielirnnkaifio kuopos jauniai * m kovo 19 dienon susikaupimo ryta Ateitininkų namuose tarpusa
vyje jungiasi mulų kamuolio iaidimu IS k Aras Jonikas ses I-aima, Daina Annanno, Kristina Qiunn. Kriste 
Annarino ir Siga Poskočimaite 

Narkevičiūte (1998 čempionų 
komandoje): 

Laimis de Sa Pereira, Ša
rūnas Krukonis ir Aistis Puo
džiukas. • 

Žaidynes laimėjo Saulius 
Girnius ir Aistė Narkevičiūtė. 
Jiedu yra naujieji Bostono 
„Koksprot8r Čempionai. Po žai
dynių žiūr)vai turėjo progą 
patys šį žaicimą pažaisti. 

Ypatinga oadėka Aidui Kup
činskui, tvarkiusiam techninę 
žaidimų dalį ir Danutei Ketu
rakytei, paruošusiai vaišes. 

Taip pat prisidėjo Daiva Na
vickienė; f padėjo paruošti 
klausimus ir prisidėjo prie 
žaidimo pravedimo; Lionė 
Kazlauskienė, Danguolė Senu
tienė, Liuda Senutienė ir Vy
tas Sužiedėlis, atlikę teisėjų 
pareigas. 

Jaunimą* pasiryžęs ateinan
čiais metais nepasiduoti ir lai
mėti garbingą „Koksprots" 
čempionų titulą. 

Mirga Girniuvienė 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE 

Detrokc apylinkės ateitinin
kų Šeimos šventė vyks sekma
dienį, gegužės 21 d. 10:30 vai. 
šv. Mišios. Po jų įžodžio iškil
mės, kuopų veiklos praneši
mai, jaunučių pasirodymai ir 
kt. 

LIETUVOJE 
Kovo 28 d. Ateitininkų 

rūmuose Telšių, Šiaulių, Pa
nevėžio ir Kauno ateitininkų 
vietovių valdybų ir Ateitinin
kų federarijos valdybos nariai 
aptarė liepos pabaigoje Kaune 
vyksiančio ateitininkų kongre
so klausimus, jubiliejinių me
tų renginius, nuveiktą darbą 
pasitinkant Eucharistinį kon
gresą. 

Kovo 25 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre ateiti
ninkų kuopų globėjams buvo 
surengta-; seminaras „Gavėnia 
— Velykos", kuriame supažin
dinta su programomis, skirto
mis darbui su jaunimu Gavė
nios bei Velykų laikotarpiais. 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKU 

TARYBOS POSĖDIS 

Pirmasis naujai išrinktos 
Ateitin;.-.kų tarybos posėdis 
vyks Čikagoje gegužės 20-21 
d. Posėdžio metu Taryba išsi
rinks prezidiumą ir aptars to-
imesnev veiklos planus. 

>at numatoma progą 
ateitininkams ir sve-
tbendrauti su naujai 
Tarybos nariais. Visi 

kai ir svečiai malo-
•ečiami sekmadienį, 
21 d., dalyvauti šv. 
Tėvų Marijonų ko

plyčioje 12 vai. Po Mišių vyks 
vaišės Tėvų Marijonų vienuo
lyno patalpose. 

RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS KNYGOS 

PRISTATYME 
„Ateities" vyriausios redak

torės, žurnalistės Irenos Pet-
raitienės knyga „Kardinolas" 
šių metų kovo 21d. buvo pris
tatyta Vilniuje, Taikomosios 
dailės muziejuje. Knyga išleis
ta „Santaros" leidyklos. Jos 
pristatyme kalbėjo Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus. „XXI Amžius", 
kovo 29 d. pirmajame pusla
pyje rašoma: „Tikiu, — sakė 
prezidentas, — kad ir šian
dien pristatoma knyga 'Kardi
nolas' daugeliui žmonių leis 
dar kartą priartėti prie di
džiųjų vertybių". Baigdamas 
kalbą, prezidentas padėkojo 
visiems, kurių pastangos ir 
gera valia virto knyga „Kar
dinolas". 

SENDRAUGIŲ VASAROS 
STOVYKLA 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų sendraugių vasaros stovyk
la, Dainavoje ruošiama Nijo
lės Balčiūnienės ir Vytauto 
Šoliūno, vyks š.m. liepos 23-
30 d. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikųgydytoja 

PaJoe Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773^582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTVJ GYDYTOJAS 

21470 S. Makt St 
Mattaeeon, IL 80443 
Tai. 708-7484033 

Valandos pagal šusterimą 

DALIA A. CEPELB, D.D.S. 
DANUI GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWey PWK IL 80477 

708414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

R«z. 708-248-0067 arta 706-246-6661 
6448 S. PuJasM Road 

valandos pagal ausaanmą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valai gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 708-348-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16643 W. 127* Str. 

Sulla 101 
Lemom, IL 

Tai. 630-243-1010 
Valandos sutttrus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. Kadrie Ava., Chicago 

773-7784889 arta 773-4884441 

Dr.RUSSELLMILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

^CHIRURGAS 
parama dr. P. Kitiefceut 

praktiką. Va i auatarua, arba 
na: pJrmd. 11-7, amrd. 8-5, 

treed. 10-6, penMd. 104. kaa 
antrą M M 10-2.1443 S. 50 

Ava)., Cicero, IL. 
Tai. 708462-4158. 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MedJcal Canter 

10400 75 St, Kenoaha, Wl 53142 
(414)6976990 

Ramoną C. Marsh, MDSC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9490 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1182 Wa*ar St, Lamom, IL 60438 
1301 Copperfield Ava., Suite 113, 

JoBet, IL 60432 
Tei. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HfckoryHBIa 

Tat. 708688-2131 
Valančios pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAJTJS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICALCUNIC 
18806-127 St, Lamorrt, IL 60430 
PlMauSO Palos Communrty Hospital 

SUvar Cross Hospttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630457-2265 

Cardtoc Diagnoais, LTD. 
6132 S. Ketteie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kacteie, CHICAGO. IL 60652 
Tai. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS,MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
IWnoBi Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
ve»o, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo speoakstai 

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

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

ir Lrbertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetcheater. IL 80154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ŠuAĖ^bER LAL, M.L 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą, 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t . B u r t a i * . H. 
Tat 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ.YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Damų gydytojai 
PansMnkams nuotakia 

4007 W SOSt.CNeaoo.lL 
Tai. 773-73M656 

4707 8. Gttert, La Granas, IL 
Tat 706-362-4467 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381 -3772 

MIDVVAYCUNIOSC 
4840 S. Ctearo Ava. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGBC C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t . Oak, Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern 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 Ava., Hlckory Hins. IL 
Tel. C708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M JO. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 
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Paruošė Bronius Nainys 

RUSUS GINSIU VISUR 
Sekmadienį, 2000 m. gegu

žės 7 d., padėjęs ranką ant į 
odinius viršelius įrištos kons
titucijos, aiškiai tardamas žo
džius „gerbsiu ir saugosiu 
žmogaus ir piliečio teises", 
prisiekė naujas Rusijos prezi
dentas Vladimir V. Putin. 
„Rusija ir pasaulis dabar 
lauks ir žiūrės, ką šis antra
sis, demokratišku bei taikiu 
keliu iš pirmojo, taip pat de
mokratiškai išrinkto, prezi
dento Jelcin perėmęs parei
gas, su savo nauju titulu da
rys", — rašo „New York Ti
mes" bendradarbis Michael 
VVines gegužės 8 d. laidoje. Jo 
straipsnio mintimis čia ir pa
sinaudoju. 

Pirmiausia pasaulis džiau
giasi, kad jau antrą kartą iŠ 
eilės po 1100 metų įvairaus 
pobūdžio diktatūrų, valdžių 
pasikeitimas Rusijoje buvo de
mokratiškas vyksmas, apie 
kurį, ant gausybe gėlių apsta
tytos pakylos, šalia Putin sto
vėdamas, pasauliui skelbė jo 
pirmtakas, Boris Jelcin: „Mes 
galim didžiuotis, kad tai da
rome taikiai, be revoliucijų 
bei sukilimų, garbingai, lais
va valia. Tai galima tik nau
joje Rusijoje, kurioje žmonės 
jau spėjo išmokti gyventi ir 
galvoti laisvai". Tačiau iškil
mės, vykusios pagrindinių, 
prieš 162 metus statytų ir už 
šimtus milijonų dolerių Jelci
no atnaujintų, Kremliaus rū
mų puošniausioje Šv. Andrie
jaus salėje, visgi priminė pom
pastiškas carų karūnavimo 
tradicijas, lyg ir pabrėždamos 
jau net kelis kartus minėtą 
Putin užmojį grąžinti Rusiją į 
pasaulio galiūnų rikiuotę. 
Turbūt dėl to iškilmėms bai
giantis, choras giedojo ariją 
„Gloria" iš 1836 metais Glin-
kos sukurtos operos „Caro gy
venimas", o chorui pabaigus, 
už Kremliaus mūrų nugriau
dėjo 30 artilerijos pabūklų 
salvės. Tarp 1,500 kviestinių 
svečių iškilmėse dalyvavo Dū
mos, vyriausybės nariai, vy
riausi teisėjai, Rusijos ir už
sienio diplomatai — valstybių 
vadovai nebuvo kviesti — taip 
pat ir Putin buvęs mėgsta
miausias mokytojas ir judo 
instruktorius. Garbingose ei
lės sėdėjo ir Jelcin buvęs ar
šus priešas Gorbačiov — į Jel
cin inauguraciją jis nebuvo 
kviestas, ir taip pat pagrindi
nis 1991 m. sukilimo organi
zatorius KGB viršininkas Vla
dimir Kriučkov bei keli arti
mesni Putin draugai, buvę ka

gėbistai. Nors puošnumu bet 
įvairumu šios, labai kruopš
čiai paruoštos ir tiksliai įvyk
dytos, iškilmės Jelcin inaugu
racijos iškilmes pralenkė, ta
čiau svečių jose buvo per pusę 
mažiau. Be to, daug kam toji 
netikėta dalyvių sudėtis su
darė progą pasidalinti minti
mis ir apie patį pagrindinį ne
tikėtumą — Putin. Juk ar 
prieš ketverius metus, per 
Jelcin inauguraciją, bent vie
nas svečias galėjo tikėti, kad 
jį pakeis anuo laiku niekam 
nežinomas, niekur nepasireiš-
kęs, buvęs KGB agentas? Ir 
tikrai — ko iš to, vos tik įsi
skiepijusios Rusijos demokra
tijos pagimdyto, kūdikio gali
ma laukti? 

Apie tai ką nors aiškesnio 
išgirsti visi tikėjosi šios milži
niško ploto valstybės vadovo 
inauguracinėje kalboje, ypač 
apie skubaus mokesčių per
tvarkymo planą ir apie san
tykius su irgi demokratiškai 
išrinktais, bet visada savaran
kiškai besielgiančiais, 89 sri
čių gubernatoriais, su kuriais 
iki šiol Putin elgėsi labai at
sargiai. Tačiau ir čia Putin 
buvo miglotas. Pažadėjęs savo 
pirmtakui Boris Jelcin vykdy
ti jo lyg ir įsakymą — „rūpin
kis Rusija", jis vėl kalbėjo apie 
Rusijoje besivystančią demok
ratiją ir žadėjo ją saugoti. 
„Mes turime bendrus tikslus: 
mes norime Rusiją matyti 
laisvą, kuriančią sau gerovę, 
turtingą, stiprią, civilizuotą 
valstybę, kuria galėtų ir Rusi
jos piliečiai didžiuotis, ir pa
saulis gerbti, — kalbėjo Putin, 
— mes ginsime rusus visur: ir 
valstybės viduje, ir už jos ri
bų, tai mano pozicija, aš savo 
tautiečius gyniau ir ginsiu". 

Koks rusas už tai neplotų? 
Plotų ir kiekviena kita tauta 
taip kalbančiam savo prezi
dentui, o visos kitos tautos tu
rėtų pritarti. Bet kaip šie Pu
tin žodžiai ataidi mūsų au
syse, o dar daugiau — min
tyse? Ar už juos mes irgi 
turime ploti, ar labai pagalvo
ję, spręsti, ką daryti, kai šis 
naujas buvusio pavergėjo, o 
dabar milžiniško kaimyno, 
prezidentas savo piliečių 
„teises" pradės „ginti" mūsų 
tėvynėje? 

I i Kamčiatkos namo. „US 
News & World Report" gegu
žės 15-tos d. laidoje Christian 
Caryl rašo apie įvairiais laiko
tarpiais bei įvairiais tikslais 
Rusijos carų ir bolševikų vadų 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 13 d., Šeštadienis 

Danutė Bindokien* 

Mama! 

Jaunos lietuvės motinos Vilniuje. Nuotr. Eito* 

į Kamčiatką suvežtų žmonių, 
o taip pat ir jų palikuonių, 
nenorą tame šaltame krašte 
ilgiau gyventi, bet keltis į jų 
vadinamą Europos Rusiją. 
Bėga ne tik buvę tremtiniai, 
bolševikų kankiniai, bet ir di
delių atlyginimų bei gerų gy
venimo sąlygų skatinami ten 
savanoriais nuvykę įvairių 
sričių pramonės darbuotojai, 
valdžios įstaigų tarnautojai, 
įmonių darbininkai. Bolševik-
mečiu tokie savanoriai, nors 
ir valstybei nuostolingai, buvo 
aprūpinami geromis gyveni
mo sąlygomis: trigubomis al
gomis, butais, automobiliais, 
pigiai kainuojančiomis prekė
mis specialiose parduotuvėse, 
valdžios apmokamomis ilgo
mis atostogomis šiltame kli
mate. Dabar tos privilegijos 
dingo, kainos žymiai iškilo, 
gyvenimo sąlygos labai pa
blogėjo. Keli milijonai žmonių 
iš šio žiauraus šiaurės klima
to jau išvyko ir dar apie du 
milijonai ieško galimybių iš
vykti, Kremliaus valdžiai su
darydami dar vieną didelį gal
vosūkį: kur tuos žmones apgy
vendinti,-įdarbinti? Anksčiau 
susikrovę ar suirutės laikotar
piu prisigrobę turto ir jį nau
dodami kyšiams, apsukrieji 
įsikuria net prabangiose 
Maskvos apylinkėse, teigia 
straipsnio autorė, o tokių 
priemonių neturėdami, lieka
si šalti bei ašaroti Kamčiatko
je. O jiems pagelbėti skirti pi
nigai (praėjusiais metais 42 
mln. dol.) nuėjo karui Čečėni
joje arba į sukčių kišenes. Tai
gi — dar viena Putin didelė 
bėda. 

Žinome, daug bėdų tu r i 
Lietuva, atkurdama okupan
to sugriautą valstybę bei iš 

komandines sistemos pereida
ma į demokratinę, tačiau'ji ne 
vienintelė, ir jos bėdos turbūt 
ne pačios didžiausios. Pagal 
„New York Times" bendradar
bio Steven Erlanger gegužės 3 
d. paskelbtą straipsnį, dau
giau ir didesnių bėdų turi 
Slovakija, kuriai jų pridarė ir 
savo įtaka dar ir dabar daro 
valstybę nuo Čekijos atskyręs, 
buvęs pirir.as ministras pirmi
ninkas Vladimir Meciar. Nors 
šis buvęs profesionalas boksi
ninkas, ministeriaudamas 
Slovakiją įmurkdė į skolas, 
išugdė sukčiavimą, kyšininka
vimą, prarado pasitikėjimą 
Vakaruose bei jų verslininkų 
investicijas, atitolino jos na
rystę į NATO, tačiau, pernai 
ir rinkimus į prezidentus pra
laimėjęs, visgi liko didžiau
sios partijos vadovas ir tautoje 
pakankamai populiarus dary
ti jai neigiamą įtaką. Už įvai
rias suktybes balandžio 30 
Meciar buvo areštuotas, ta
čiau po apklausinėjimo greit 
paleistas. Dabartinis minist
ras pirmininkas Mikulo Dzu-
rinda, taisydamas jo klaidas, 
Vakarų pasitikėjimą pamažu 
atgauna, tačiau apie 10 metų 
prarastą laiką ir visuotinį 
žmonių pasitikėjimą valdžia 
jam greit susigrąžinti vargu 
ar pasiseks. 

„US News & World Re
port" gegužės 15-tos laida 
primena komunizmo palikimą 
ir sporto pasaulyje. Žurnale 
Lician Kim rašo apie buvu
siam Rytų Vokietijos daugia-
mečiui sporto vadovui Man-
fred EwaW ir gydytojui Man-
fred Hoeppner iškeltą bylą už 
šio krašto sportininkių suža
lojimą laikinai raumenis stip
rinančiais įvairiais vaistais, 

kurių pasekmės pasirodė po 
keliolikos metų. Bendradarbė 
Kim rašo, kaip tuos raumenis 
stiprinančius vaistus naudo
damas, Manfred Ewald Rytų 
Vokietiją iškėlė į sporto pa
saulio viršūnes, per 27 metus 
laimėdamas 542 medalius. 
Jaunoms merginoms sporti
ninkėms jis aiškindavo duo
dąs gydytojo nurodytus vita
minus, o visokiais suktais bū
dais išvengdavo gydytojų pa
tikrinimo olimpiadose bei ki
tose tarptautinėse varžybose. 
Daugiausia dėl to nukentėjo 
bėgikės ir plaukikės, anuo lai
ku džiaugęsi laimėtais aukso 
medaliais bei už juos gauto
mis privilegijomis. Tačiau da
bar jos jaučia stiprius kūno 
sužalojimus ir kenčia pasek
mes. Kai kurių moterų kūnai 
apaugo didesniais plaukais, 
suplonėjo balsai, susitraukė 
krūtinės, atsirado ginekologi
nių problemų. Bylą kelia 32 
buvusios sportininkės, tačiau 
didelės naudos iš to sau nenu
mato, nes, apkaltinus ir nutei-
sus, bausmės būtų labai ma
žos, gal tik simbolinės, be pi
niginio atlyginimo. Šiuo atve
ju byla, jeigu būtų išgarsinta, 
parodytų pasauliui dar vieną 
komunizmo šlykštumą-naiki-
nimą fiziškai bei dvasiškai 
pajėgiausio jaunimo, sau pra
našumo siekiant. 

* Gegužės pradžioje val
stybei pavyko smarkiai su
mažinti atotrūkį tarp planuo
jamų ir tikrųjų biudžeto pa
jamų. Negalutiniais Finansų 
ministerijos duomenimis, nuo 
metų pradžios iki gegužės 5 d. 
biudžetas negavo 138.2 mln. 
litų numatytų pajamų. Balan
džio pabaigoje ši suma buvo 
180 mln. litų. <BNS> 

Kiek kartų tuo vardu — 
„Mama!" — šaukėme moterį, 
suteikusią mums gyvybę, ga
limybę gimti, bręsti, gyventi, 
siekti ir... taip pat pajusti 
liūdesį, skausmą, neviltį. Bet 
juk iš tų šviesių kalvų ir tam
siųjų pakalnių sulipdoma pil
nutinio mūsų gyvenimo mo
zaika, o kiekvienas žmogus — 
tos nuostabiosios mozaikos 
kūrėjas-dailininkas. Nepai
sant, ar žodį „mama" iš
tardavome su meile, ar su
šukdavome iš skausmo, iš 
baimės, ar net su pykčio gai
da, motina visuomet atsiliep
davo vienodai: kaip globėja, 
užtarėja, be jokių išskaičia
vimų, mylinti ir artima. 

Rodos, tikrai nereikėtų skir
ti specialios dienos, kad prisi
mintume ir pagerbtume savo 
motiną, parodytume jai dėkin
gumą, meilę. Tai savaime su
prantamas reiškinys — įgim
tas, natūralus. Išskiriantis 
žmogų iš visos kitos gyvosios 
gamtos, kur motiniškumas tę
siasi tol, kol atžala pakanka
mai subręsta ir gali savaran
kiškai gyventi. Jaunas paukš
tis, kartą palikęs lizdą, ištie
sia sparnus į tolumas ir neat
sigręžta atgalios; paaugęs žvė
riukas, išlenda iš olos ir 
leidžiasi į platų pasaulį savo 
vietos jame ieškoti. Tik žmo
gus, užvėręs tėvų namų duris, 
visą gyvenimą nenutraukia su 
jais dvasinio ryšio — ypač 
nepamiršta savo motinos. O 
motina — niekuomet nepa
miršta savo vaikų, nors ir 
kaip toli jie begyventų, nors ir 
kiek retai su jais besusitiktų. 
Tas motinos ir vaiko ryšys yra 
amžinas. 

Laimingi žmonės, turėję 
šviesią vaikystę, jaunystę ir 
pajutę savo namų šilumą, mo
tinos meilę. Ačiū Dievui, tokių 
dauguma. Bet, deja, yra pa
kankamai ir kitų —jie išeina į 
gyvenimą apkartę, suluošinti, 
ir daugelis niekuomet ne
pajėgia išgyti iš vaikystėje pa
tirtų žaizdų. Juo labiau, kad 
tai, ko jie neturi, negali per
duoti ir savo šeimai, savo vai
kams, praplėsdami to „užbur
tojo rato" skersmenį į būsimas 
kartas. 

Motinos vaidmuo yra nepa
prastai svarbus ir sunkus. Bet 
kuriai kitai profesijai, net ne
labai reikšmingai, ruošiamasi 
mokyklose, lankomi kursai, 
seminarai. Motinystė tarytum 
ateina be jokio pasiruošimo: 
vieną dieną staiga moteriai į 
glėbį įspraudžiamas klykian
tis, bejėgis kūdikis, už kurio 
dvasinę ir fizinę gerovę ji 

turės būti atsakinga daug 
daug metų. Kad toms parei
goms nepasiruošusi moteris 
vis tik sugeba savo motiniš
kąją paskirtį atlikti, yra viena 
labiausiai neišaiškinamų gam
tos paslapčių. Tiesa, vienos ją 
atlieka geriau, kitos ne taip 
tobulai, bet kiekviena motina 
įspaudžia savo neišdildomą 
antspaudą giliai vaiko sieloje: 
jokios pastangos to ištrinti 
niekuomet nebegali. 

Modernusis pasaulis, tary
tum kažkoks nesuvaldomas 
kenkėjas, neretai pasigraužia 
net po pačiais tvirčiausiais 
žmogiškumo pamatais. Jis 
gimdo savanaudiškumą, slopi
na pareigos, atsakomybės 
jausmą, moko ieškoti greitų 
pasitenkinimų ir asmeniškąjį 
„aš" pastato aukščiau viso 
siektino gėrio. Nors tas pavo
jingasis „parazitas" vienodai 
užkrečia ir vyrus, ir moteris, 
bet galbūt pati skaudžiausia 
jo auka yra motiniškumas. 
Kai moteris-motina palieka 
mažamečius vaikus, pasirink
dama savanaudiškus malonu
mus, kai ryžtasi nužudyti savo 
negimusį kūdikį, nes tai suda
ro jai nepatogumų, kai iš
naudoja savo vaikučius, ji 
daro tokią neatitaisomą žalą, 
kurios ir atleisti neįmanoma. 

Šiandien, deja, tokie atvejai 
jau nėra retenybė, nei mūsų 
gyvenamame krašte, nei lietu
vių tautoje, kuri visais am
žiais motinai rodė ypatingą 
pagarbą ir meilę, ,.., 

Antra-vertus, yra ir vaikų, 
kurie lengvabūdiškai pa
miršta savo motiną. Tik pasi
dairykime aplinkui: kiek vy
resnio amžiaus, vienišų mo
terų Motinos dieną veltui 
laukia telefono ..skambučio, 
pasveikinimo laiškelio, gėlės, 
gero žodžio... Jų vaikai, užsi
ėmę savo reikalais, neranda 
kelių minučių laiko ištarti (ar 
parašyti): „Ačiū, mama!" Kai 
pagaliau prisimena, dažnai 
būna per vėlu. Gėlių puokštės 
ant kapo ar ašaros prie karsto 
motinos širdies jau nesušildys. 

Neseniai į šį kraštą atvyku
sieji mūsų tautiečiai nusi
skundžia, kad čia Motinos die
na švenčiama vėliau, kaip Lie
tuvoje ir apskritai Europoje. 
Ilgainiui ir jie prisitaikys prie 
vietos sąlygų, kaip mums pri
sitaikyti reikėjo. Pagaliau juk 
galima ir du kartus tą brangią 
šventę švęsti, ir kiekvieną sa
vo gyvenimo dieną tarti ma
mai, jeigu dar ją turime arti, 
meilų žodį, o tas, kurios jau 
amžinybėje, bent malda prisi
minti... 

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
ZARASŲ APSKRITYJE 

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS 

Nr.2 
PETRAS MATEKŪNAS 

(Tęsinys) 

J. Katilius, persikėlus į naujas patalpas, iš štabo 
pasitraukė ir sugrįžo į Vilnių, kur jis vienoje gimnazi
joje mokytojavo, o į štabą įėjo kpt. E. Počebutas ir ltn. 
Narbutas. 

Liepos mėnesio pradžioje įvyko pirmas partizanų 
štabo posėdis. Jame buvo iškeltas ir suimtųjų klausi
mas. Kilus nesutarimams dėl suimtųjų, iš partizanų 
štabo pasitraukė V. Butkys ir Narbutas. Suimtų buvo 
apie 40, kurių dauguma sudarė rusai sentikiai, akty
viai pasireiškę per rusų bolševikų okupaciją prieš lie
tuvius. Tam reikalui prie partizanų štabo buvo suda
ryta trijų asmenų prokuratūra. Per trumpą laiką visi 
suimtieji buvo ištardyti. Apie 20 asmenų, kaip nekalti 
buvo paleisti, o kiti, kurių tarpe buvo ir keli lietuviai, 
nuteisti mirties bausmėmis. Iš viso buvo sušaudyta 19 
žmonių. Pirmomis karo dienomis mirties bausmės 
jiems buvo įvykdytos Zarasų parapijos bažnyčios šven
toriuje, o vėliau Sėlių (Magučių) miškelyje. Buvo du 
broliai Pocebutai: Pranas ir Edvardas. Abu Lietuvos 
kariuomenės kapitonai, kilę iš rytinės Zarasų apskr. 
dalies. 

Edvardas Počebutas, išformavus partizanus, įstojo į 

savisaugos dalinį. Žuvo 1943 m. gegužės mėn. 13-14 d. 
naktį Vilniaus krašte ties Ašmenėle nuo lenkų parti
zanų kulkos, o J. V. Suduvas savo straipsnį „Tauta ir 
kariuomenė" („Draugas'', 1982 m., Nr. 240), rašo. kad 
jis žuvo drauge su kitais Vietinės Rinktinės kariais 
1944 m. Vilniaus Krašte Mūrinės Ašmenos apylinkėje 
nuo vokiečių nacių smogikų kulkos atsisakius jam su 
daliniu įsrjungti į vokiečių smogikų dalinį. Jo visa kuo
pa buvusi išrikiuotą ir kas dešimtas karys vietoje be 
teismo buvo sušaudytas, jų tarpe ir bataliono vadas 
kap. Ed. Počebutas. 

Palaidotas, kaip lietuvių spaudoje rašoma, Ašmenos 
katalikų kapinėse. 

Kpt. Pranas Počebutas žuvo 1944 m. spalio 7 d ties 
Sėda per kautynes su rusais, pataikius rusų artilerijos 
sviediniui į jo vietovę. Jis vadovavo I pulko, kuris buvo 
suorganizuotas Plinkšių dvare, sunkiųjų priemonių 4-
tai kuopai. Toje kuopoje buvo apie 70 vyrų kilę iš Za
rasų apskr. 

Apie nuteistųjų sušaudymą šventoriuje agr. V. But
kys viename laiške, parašytas 1975 m. lapkričio 11 d., 
taip rašo: 

„...Man paskambino klebonas į agronomiją, nes aš 
jau štabe nebuvau, o ėjau apskr. agronomo pareigas. 
Klebonas sakė: — Butky, būk geras, prašyk Počebutą, 
kad ant šventoriaus žmonių nešaudytų. Aš neklausiau 
jo ir žiūrėti nėjau į šventorių, kas ten šaudė tuos 
žmones, ar vokiečiai, ar lietuviai. Paskambinau Poče-
butui, kad vengtų šaudymų šventoriuje. Po to nustojo. 

Klebono pavardę užmiršau. Rodos ėjo pareigas vika
ras". 

Mirties bausmes jiems įvykdė parinkti partizanai, 
vadovaujant kpt. Ed. Počebutui, perėmusiam Zarasų 

partizanų būrio vado pareigas, kai kpt. Kazanas įstojo 
į lietuvių savisaugos dalinį. 

Zarasų apskr. tarnautojų paskirstymas 

Partizanų štabas, įvykdęs asmenims prokuratūros 
nustatytas mirties bausmes, tuojau prie štabo sudarė 
iš penkių asmenų kadrų komisiją, kurios tikslas buvo 
paskirti įstaigoms tarnautojus, nes visi, buvę aukštose 
pareigose, tarnautojai, bijodami vietos gyventojų kerš
to, pasitraukė į Rusiją. Į kadrų komisiją įėjo šie as
menys: J. Katilius, J. Pašilienė, V. Butkys, gyd. Zubi-
nas ir J. Juodvalkis. Zarasų apskr. viršininku buvo 
paskirtas Lionginas Gumbinas, kuris iš šių pareigų 
pasitraukė 1943 m. vasario 26 d., o į jo vietą buvo pa
skirtas kun. dr. Jonas Steponavičius. Taip pat buvo 
paskirti: policijos vadu Jonas Juodvalkis, Zarasų poli
cijos nuovados viršininku Vincas Tamošiūnas ir kiti. 
1941 m. liepos 5 d. laikinoji Lietuvos vyriausybė, kai į 
ją kreipėsi Zarasų delegacija, į kurią įėjo Zarasų pasie
nio policijos baro viršininkas Mykolas Kazlauskas, J. 
Katilius, V. Butkys, gyd. Zubinas, aukštųjų tarnautojų 
sudėtį patvirtino. 

Suorganizavus Zarasų apskr. administracinį apara
tą, partizanų štabui kilo didelis rūpestis, kur gauti pi
nigų apmokėti tarnautojams algas, nes su Kaunu dar 
nebuvo užmegzti jokie ryšiai. Bet šis klausimas buvo 
greitai išspręstas. Rusų bolševikų sunkvežimis, kuris 
vežė pinigus, paimtus iš Rokiškio valstybinio banko, 
važiuojant per tiltą (netoli Raudirės), skiriantį Lie
tuvą nuo Latvijos, įlūžo. Juozas Gaigalas, kilęs iš Za
rasų miesto, tuo metu, kai rusai pagrobė pinigus, buvo 
Rokiškio banko vyriausias buhalteris. Jis savo laiške, 

rašytame 1974 m. spalio 15 d., rašo, kad Kuznecovas, 
kilęs iš Balgudijos, lydimas dviejų ginkluotų polici
ninkų, birželio 23 d. atėjo į banką ir pareikalavo visus 
pinigus, esančius banko seife, sudėti į maišus. Kai vis
kas buvo padaryta, atėjo aštuoni enkavedistai ir visus 
maišus su pinigais paėmė. Juos sukrovė į sunkvežimį, 
kuris stovėjo prie banko, išvažiavo Daugpilio link, bet 
greitai sugrįžo, nes kelias, kuris ėjo pro Juodupę, jau 
buvo lietuvių partizanų rankose. Tuos pinigus vėl jie 
įnešė į banką. Kai tik priartėjo frontas, jie vėl paėmė 
iš banko pinigus ir, norėdami pasiekti Daugpilį, va
žiavo ne į Juodupės pusę, kaip pirma, o kitu keliu Za
rasų kryptimi, kur jų sunkvežimis važiuojant per tiltą 
netoli Raudinės, įlūžo. 

Kai sužinojo partizanų štabas, tuojau į tą vietą pa
siuntė 15 partizanų. Bet pinigų nerado. Dalį tų pinigų, 
neturėdami laiko ištraukti sunkvežimio, paėmė enka
vedistai, kurie lydėjo sunkvežimį, o likusius išnešiojo 
Latvijos ūkininkai, iš kurių partizanams pavyko atim
ti apie milijoną rublių. Buvo vežama, kaip spėjama, 
apie 15 milijonų rublių. Kiekvienas partizanas už da
lyvavimą toje „ekspedicijoje" gavo kaip dovaną po 300 
rublių. Per milijoną rublių buvo įnešta į Zarasų vals
tybės banką, kurio direktoriumi paskirtas J Škirpa. 
Iš tos sumos buvo išmokamos algos. 

Neaiški padėtis susidarė ir su naujakuriais, kurie 
gavo žemės rusų bolševikų okupacijos meta. Nei nau
jakuriai, nei buvę tos žemės savininkai nežinojo, kaip 
bus sp rę s t a padėtis. Daug buvusių savininkų bolše
vikine „žemės reforma" buvo nepatenknti, nes žemė 
per prievarta iš jų buvo atimta. Jie tuojau pareiškė 
pretenzijas į buvusias savo žemes. Su Kaunu dar ne
buvo susisiekta. (B.d.) 
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DRAUGAS, 2000 m. gegužės 13 d., Šeštadienis 

TAU MIELOJI MAMA 

Mama, tavo akys švelnios, meilės pilnos 
Iš vaikystės žėri gilumų, 
Sidabrinėm skraistėm suplasnoja, 
Širdį vėl nuplauna gerumu. 

Tavo žodžiai, mama, vis dar tyliai aidi, 
Kai iš miego paryčiais brendu 
Lyg kas glosto, glamonėja veidą, 
Prie krūtinės spaudžia pamažu. 

Rodos vasara, ir šviečia saulėj tavo akys, 
Ir jaučiu — esi šalia, kažkur — 
Lyg pro ūkanas nušvinta veidas 
Ir aplieja sielą švelnumu. 

Mama, tavo akys, švelnus, mielas veidas 
Šypsosi iš laiko tolumų, 
Apgaubia ramybė, meilė, gėris — 
Tu ir vėl, žinau, šalia manęs esi kartu. 

Petras Sadauskas 

JOS RANKŲ ŠVELNUMAS 

M Ū S Ų VLADAS VTJEIKIS 

Pavasario gėlių puokštė Mainytei. 
* 

KVIEČIAME! 

Sveika, geguže, pabėrusi 
žiedus margaspalvius! Tu — 
gražiausia mėnesių pynėje! Tu 
— Ižiedų mėnuo, ir juos visus 
dovanoji mūsų Motinoms. Lie
tuvoje žalia rūta dabini sody-
bas senas, iš kurių seniai jau 
išėjom, palikę tik vaikystės ir 
jaunystės prisiminimų neuž
verstus lapus. Liko praeitis. 
Liko Motina širdy... 

Labai dažnai šaukiu Tave, 
Mama! Šaukiu, kai nerimo 
rūfrys man širdį graužia. 
Šajukiu, kai džiaugsmas būna 
sui manim. Noriu kartu pa
bubi, Mama!.. Atleisk, skaus-
mį kad išvagojau širdį! Kad 
kajrtais sielvartu pagirdžiau. 
Atjeisk, kad rūpesčių prisėjau, 
ir,! nesulaukusi pjūties, lyg 
vėjavaikė išskridau su vėjais. 
Širdis Tavoji neteisė, o meile 
gifdė. Atleisk, brangioji Ma
ma, — buvau valiūkiškai 
nerūpestinga. 

Ėsu laiminga, galėdama tur
tinga lietuvių kalba savo 
brangiąją Mamą pašaukti 
daugeliu vardų: motinėle, mo
tule, motute, močiute, moti
nyte... Lenkiu kelius prieš 
Aukščiausiąjį ir dėkoju Jam 
įdėjusiam į Motinos širdį 
neblėstančią motinišką meilę, 
davusiam jai tokias švelnias ir 
rūpestingas rankas. O kiek 
daug kartų ant Tavųjų rankų 
padėdavau savąją galvą! Dar 
ir dabar jaučiu jų švelnumą. 
0, Mama, kad Tu ir vėl palies-
tum man veidą! Kad Tavosios 
rankos vėl pintų kasas! Kad 
vėl pamotum, išlydėdama į 

vingiuotus gyvenimo kelius! 
Nors sapne priglausk jų švel
numu! 

Trumpėjanti gyvenimo at
karpa padeda giliau suvokti 
širdin įstrigusius žodžius: „... 
Motinyte, Tu mano, motinyte, 
taip ir išėjai anapus nežino
dama, kad Tavo sūnus dar gy
vas." Šie žodžiai buvo ap
šlakstyti mano 80-mečio dėdės 
Stepono skausmo ašarom, 
1976-taisiais atvykusio iš JAV 
dar į „geležine uždanga" už
tvertą Lietuvą. Jos sruvo, vil
gydamos smėlio kambarėlį 
gimtojo kaimo kapinaitėse. 
Manau, tose ašarose tilpo dau
gelio Lietuvos sūnų, sovietinės 
negandos nublokštų į Vaka
rus, juodas skausmas. O kiek 
jų priglaudė gimtoji žemė? O 
kiek tremties įšalas? 

Bet Motinos, tvirtos ir nepa
laužiamos, pilnos vilties ir 
tikėjimo, ėjo per kovą žaizdom 
vagotą, brolių krauju maz
gotą, kančia ir sielvartu sulo
pytą, šaudomą, trypiamą, iš 
namų tremiamą Lietuvą. Jos 
tikėjo aukodamos savo sūnus. 

Brangioji Mama, kasdien 
tave pakartoju, imdama į ran
kas juodą rugio duoną, kurią 
branginti išmokei tiktai Tu. 
O! Kaip kvepėdavo Tavo ran
komis iškepta ruginė duona! 

Ačiū Tau, kad mokei mylėti! 
Ačiū Tau, kad mokei 

tikėti — 
Tikėti į tiesą ir gėrį 
Ir būti su Dievu Tavy!.. 

Angelė Našliūnienė 

Visada malonu girdėti ge
ras žinutes apie mūsų mielą 
jaunimėlį. Tai puiki atsvara 
dažnai iškeliamom nelemto 
pobūdžio jaunatviškų pra
sižengimų žiniom, nors, paly
ginant jų nedidelė dulkelė. 
Lietuviškojo jaunimo gretose 
tai beveik neegzistuoja. Daž
niausiai, tai dėka tėvų, orga
nizacijų, o gal lietuviškoji pri
gimtis turi neišdildomą ant
spaudą. Džiaugiamės. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės ypatingai daug 
dėmesio kreipia į jaunąjį 
atžalyną, ar tai dalindamos 
sukauptas filantropinio aruo
do gėrybes, ištuštinant jas 
kiekvienų metų gale paramos 
reikalingiems, ar tai skirda
mos stipendijas akademiniam 
jaunimui iš savo stipendijų 
fondo, kurį sudaro tradicinio 
„Gintaro" pokylio gautas pel

nas. 
Pirmam susipažinimui su 

šių metų „Gintaro" pokylio de-
biutantėm — Stefute Utz, Bri-
anna Ranney, Adele Ročyte, 
Rasa Milo ir Meghan Rudmin 
— ČLMK nares kviečia 
viešnias ir svečius pietums, 
gegužės 20 d., Willowbrook 
restorano patalpose, 8900 Ar
cher Ave., Willow Springs, IL. 
Pasisvečiavimas 12:30 vai., 
pietūs 1 vai. p.p. Bus puiki 
proga pasidžiaugti jaunųjų 
gintarėlių paruošta programa. 
Kiekvienai iš jų bus įteikta do
vana — gintaro puošmena — 
kurią jos dėvės „Gintaro" po
kylio pristatyme, birželio 18 
d., Martiniąue salėje. 

Pietums vietas užsisakykite, 
skambinant Elenai Čiži-
nauskienei (708) 532^923. 

M. K. 

Vladas Vijeikis, pasakoda
mas apie prabėgusias dienas, 
išsitarė, jog pagal čionykštes 
tradicijas ir įstatymus jis esąs 
ne lietuvis, bet ukrainietis. Jis 
mat gimė Charkove, Ukrai
noje, ir į JAV atvyko pasinau
dodamas ukrainiečiams skirta 
kvota. 

VI. Vijeikis, drauge su savo 
tėvais, buvusiais karo pabė
gėliais, 1920 m. atvyko į Lie
tuvą ir apsigyveno Panevėžy
je. Paskui visi persikėlė į Kau
ną. Čia pradėjo savo mokslus. 
Lankė ir baigė Kauno meno 
mokyklą. Vėliau studijavo Pa
ryžiuje, Ecole National Su-
perieure des Arts Decoratives. 
Tačiau Vijeikį vadinti daili
ninku būtų lyg ir negana. Jis 
yra daugiašakis žmogus, dau
giausiai pasireiškęs spaudos 
srityje. Rašė, redagavo, suda
rinėjo, spausdino ir leido kny
gas ir visokiausius leidinius — 
neveltui yra Lietuvių rašytojų 
draugijos narys. 

Pirmuoju spaudos darbu rei
kėtų laikyti pradžios mokyk
loje redaguotą ir pačio leistą 
šapirografuotą laikraštėlį 
„Mėnesėlis". Tuo metu jam 
buvo 10-11 metų. Būdamas 14 
metų pradėjo mokytis raidžių 
rinkimo Kauno „Raidės" 
spaustuvėje. Paaugęs bendra
darbiavo periodinėje spaudoje. 
Nepamiršo spaudos ir gyven
damas svetimuose kraštuose. 

1944 m. pasitraukęs į Va
karus, gyveno Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Brazilijoje. Ga
lop atvyko į JAV ir gyveno 
New Yorke, o paskui įsikūrė 
Čikagoje. 

Rašė Vokietijoje, Prancūzijo
je, o Sao Paulo mieste, Brazili
joje, drauge su kitais įsteigė ir 
redagavo žurnalą „Mūsų Lie
tuva". Čia buvo spausdinami 
VI. Vijeikio eiliuoti ir iliust
ruoti „Raulo Virvelės" nuoty-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Pavasari ir vasarą kviečiame 

keliauti su mumis. Turime pačias 
geriausias kainas skrydžiams į Vilnių 
ir aplankant kitus Europos miestus. 

* * * * * * * 

Jeigu šiais metais patys negalite 
aplankyti giminių Lietuvoje, 
atsikvieskite juos į Ameriką. 

Sutvarkysime jų kelionę 
patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * 

Esame pasiruošę padėti jums 
visuose jūsų kelionių reikaluose* 

Prašome kreiptis i mus. 

Be Tavęs, Mama. mes dainai pasijuntame bejėgiai, kaip katyte medyje. 
Tavo meiles įtaka ir motiniška globą jaučiame visa gyvenimą, net kai Ta
vęs jau nebeturime Atfiu. Mama' Nuotr V. Matelio 
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kiai. Atvykęs į Čikagą dirbo 
„Margutyje". Jo pastangomis 
„Margučio" radijas buvo pra
turtintas lietuvių ateivių prie
augliui skirtomis Tėvynės pa
žinimo laidomis. 

Vėliau jis įsteigė spaustuvę, 
ją pavadindamas „Vi Vi" var
du. Vienas pirmųjų užsimoji
mų, — tai laikraštėlio „Tėviš
kėlės" išleidimas. Taipgi VI. 
Vijeikis ilgai spausdino ir su 
kitais redagavo „Skautų aidą" 
ir kitus skautiškus leidinius. 

„Vi vi" spaustuvėje buvo at
spausdinta daugybė lietuviškų 
knygų ir įvairios paskirties 
leidinių. VI. Vijeikis parašė, 
sudarė arba redagavo: „Li-
tuanica", „Broliukas ir sesu
tė", „Lietuvių tautinės puoš
menos", „Saigūnas", „Lietuva, 
mano tėvų žemė", „Lietuvos is
torijos vaizdai", „Žvirblis, ku
ris savo balso nenorėjo", „Mo
tina", „Geriau juoktis negu 
verkti" (feljetonai) ir kt. 

Bene poetas Aistis kažkada 
pasakė, jog žmogus, vieną kar
tą pauostęs spaustuvės dažų, 

jų kvapo nepamirš visą gyve
nimą. Taip atsitiko ir VI. Vijei-
kiui. Jis daug rašė ir spausdi
no. Gyvendamas Čikagoje 
bendradarbiavo „Dirvoje", 
„Drauge", „Skautų aide", 
„Kregždutėje" (Lietuva) ir kt. 
Dabar išeivijoje mažėja skaity
tojų, o dar daugiau — rašan
čiųjų. Todėl nepamirškime lie
tuvių kalba rašančių žmonių. 

Vlado Vijeikio pagerbimas ir 
jo darbų parodos atidarymas 
vyks š.m. gegužės 12 d. 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Visi kviečia
mi atvykti ir dalyvauti. 

Pagerbimo ir parodos ren
gėjai: Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras, Lituanistikos 
institutas, Lietuvių rašytojų 
draugija, Čiurlionio galerija, 
talkininkaujant skautams, 
tautininkams, vyčiams ir ki
tiems. 

Pe t ras Petrutis 

• Šypsena — kaip tekantis 
vanduo — džiugina ir gaivina; 
ramiame vandeny veisiasi tik 
parazitai. 

Skautininkas, spaustuvininkas, visuomenininkas, humoristas Vladas Vi
jeikis savo spaustuvėje 

Čikagos Lietuvių motery klubo 36-to ,,Gintaro" pokylio pirm. Ramoną 
Kaveckaite (iš kaires), klubo pirm. Birule Zalatorienė, pokylio kopirm. 
Irena Norbutienė. Pokylis įvyks birželio 18 d. Martiniąue s.ueje. 
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LIETUVIŠKO KINO DERLIUS 
ALGIMANTAS A- NAUJOKAITIS 

Kaip ir praėjusių, taip ir šių 
metų paskutinę kovo savaitę 
Vilniuje vyko tarptautinis 
kino festivalis „kino pavasaris 
— 2000". Jame buvo rodoma 
daug Europos šalių kino 
meistrų juostų, bet mane do
mino lietuviško kino naujie
nos, tuo labiau, kad, pasak 
kino kritikės Rasos Paukšty
tės — „Kino pavasaris" — vie
nintelė proga išvysti visą 
praėjusių metų Lietuvos kino 
derlių, nes Lietuvos kino 
teatrų ir televizijos ekranai 
dabar užversti vien užsieni
niais filmais, holivudiškomis, 
muilo operomis". 

Kadangi dėl finansinių sun
kumų Lietuvos režisieriams 
sunku įgyvendinti savo su
manymus, sukurti naujas, 
daug pinigų reikalaujančias 
vaidybines juostas, svarbiu 
įvykiu tapo „Kino pavasario" 
dienomis įvykusi gabaus kū
rybingo Lietuvos kino reži
sieriaus Algimanto Puipos 129 
minučių meninio filmo „Elzė iš 
Gilijos" premjera. Tai roman
tiškos meilės istorija, per 
kelių kartų likimus atsi
skleidžianti šeimos drama, 
žiūrovus nukelianti į 19-ojo 
amžiaus vokiečių rašytojo 
Ernst VVichert apysakos žemę 
— Rytprūsių kraštą. Už pa
sikėsinimą nužudyti, nuteisto 
lietuvio žvejo Jurgaičio duk
terį Elzę paima auginti jo se
nas draugas pirklys Mykolas. 
Jo namuose gimsta Elzės ir 
Mykolo sūnaus Enrikio meilė, 
kuriai lemta tapti Romeo ir 
Džiuljetos istorijos parafraze. 
Veiksmas pasiąkia kulmina
ciją, kai Mykolui mirus, jau
nuolių likimas atsiduria val
dingos našlės vokietės Grytos 
rankose." Jai reikia turtinges
nės ir kilmingesnės marčios. 
„Tu neveši jos net po mano 
mirties, Enriki! Tu vesi vokie
tę!" — paskelbia savo nuo
sprendį Gryta. Enrikis priver
stas palikti namus, su motina 
bylinėtis dėl turto, o Elzę pa
smerkti ilgam ir skausmin
gam laukimui. 

Pagrindinius vaidmenis šia
me filme pagal jau mirusio 
žymaus lietuvių filmininko V. 
Žalakevičiaus scenarijų įdo
miai sukūrė Antanas Šurna, 
Kostas Smoryginas, Vytautas 
Paukštė, Eglė Jaselskytė, kiti 
žinomi aktoriai. 

Vis dėlto kino kritikai kai 
kuriose šio filmo vietose įžvel
gė ir ištęstumą, motyvacijos, 
gyvenimo išminties stoką. 

„Kino pavasario" programoje 
buvo ir kitas —jauno ir talen
tingo režisieriaus Valdo Nava-
saičio ilgo metražo meninis fil
mas „Kiemas". Beje, jis su
kurtas remiant vienai Pran
cūzijos studijai, todėl į Vilnių 
atkeliavo po premjeros Pa
ryžiuje, kur taip pat susilaukė 
žiūrovų ir spaudos dėmesio. 

Filmo siužetas — niūraus 

sovietmečio laikotarpio pažeis
ti, paniurę, savyje užsidarę, 
viename kieme susieinantys 
žmonės. Namas, kuriame 
vyksta veiksmas, sovietmečiu 
buvo nacionalizuotas, o jo gy
ventojai ištremti. Čia apsigy
veno įvairių socialinių sluoks
nių žmonės, gyvenantys stag
nacijos laikotarpio nuotaiko
mis — mažakalbiai, nuobodus, 
litrais geriantys alų. 

Šiame filme vaidina Dona
tas Banionis, Dalia Michele-
vičiūtė, kiti talentingi akto
riai. 

Filmas „Kiemas" susilaukė 
ne tik Vilniaus, bet ir Pary
žiaus kino apžvalgininkų, 
spaudos dėmesio. „Lietuvos 
ryto" korespondentė Europoje 
Edita Urmonaitė perdavė 
įtakingo Paryžiaus dienraščio 
„Liberation" atsiliepimą, kad 
savo pirmoje pilnametražėje 
juostoje lietuvis Valdas Nava-
saitis demonstruoja talen
tingą, tačiau emocijomis pra
žūtingą, griežtą formalumą". 
Kitas Paryžiaus savaitraštis 
teigia, esą šiame filme nema
tyti nieko kito, kaip tik 
pirmųjų Šarūno Barto filmų 
palaikai. (Beje Š. Bartas — 
dabar bene talentingiausias 
lietuvis filmininkas, jis buvo 
savo kolegos V. Navasaicio fil
mo „Kiemas" asocijuotas pro
diuseris, šiuo metu naują fil
mą baigiantis kurti užsienyje). 

Gan gausūs nauji jaunosios 
kartos kino dokumentininkų 
darbai. „Kino pavasario" pro
gramoje suskaičiavau bene 
penkiolika dėmesio vertų lie
tuviškų videofilmų. Štai jauno 
prozininko, ne vieno įdomaus 
romano autoriaus Mariaus 
Ivaškevičiaus pirmieji pasieki
mai videofilmų srityje. 
„Skalvijos" kino teatre su 
įdomumu žiūrėjau jo beveik 
valandą trukusį filmą „Puns
ko novelės". Tai kino kamera 
sukurtos kelios novelės apie 
Punsko lietuvių pastangas 
išlaikyti lietuvybę. Filmas pa
dvelkia nuogąstavimu, kad tos 
pastangos gali baigtis nu
tautėjimu. Žilagalvis J. Vaina, 
lietuviškame Punske gimęs, 
augęs ir pasenęs, renka šio 
krašto lietuvių papročių, tau
todailės liekanas, įkuria ir 
puoselėja lietuvišką muziejų, 
lietuvybės čia moko Punsko 
vaikučius. Kitoje novelėje 
punskiečiai visomis išgalėmis 
gina jų rankomis pastatytą 
lietuvišką sveikatos centrą 
nuo Lenkijos valdžios užmačių 
čia įkelti lenkų pasienio postą. 

Kitoje novelėje Punsko para
pijiečiai tolimoje apylinkėje, 
arčiau lenkų gyvenamų vieto
vių, pastato naują, gražią, lie
tuviškais simboliais papuoštą 
bažnyčią. Bet kai ją baigia, 
vyskupija, siekdama suskaldy
ti vieningą lietuvių katalikų 
bendruomenę prie naujosios 
bažnyčios užsimoja įsteigti 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

JEI PARUODATE NAMĄ 

Kauno Maironio literatūros muziejininke Virginija Paplauskiene š.m. balandžio 24 d. apsilankė Amerikos Bal
so įstaigoje, Vašingtone. Viduryje viešnia V. Paplauskiene su lietuvių skyriaus tarnautojais. Kairėje Jolanta 
Raslavieiotė ir Romas Kasparas. Dešinėje lietuvių skyriaus vedėjas Linas Rimkus ir Virginija Vengrienė. 

Nuotr. Teresės Landsbergienės 
naują, sulenkintą parapiją. 
Skaudžiausia, kad įgyven
dinant šią užmačią, vyskupo 
pusėje atsiduria ir senasis lie
tuviškos parapijos klebonas. 
Punskiečiai nenusileidžia, ne
duoda įkurti naujos parapijos 
— su širdgėla giedodami gies
mes, jie aklinai užkala naujo
sios bažnyčios duris. Žiūrė
damas šiuos kadrus prisimi
niau Cicero lietuvių likimą, 
kai neseniai jie buvo kone 
išvaryti iš jų pačių kažkada 
statytos šv. Antano parapijos 
bažnyčios, pirmenybę sutei
kiant kitataučiams. 

Ir kita novelė kalba apie nu
tautėjimo pavojų. Didelių pa
stangų dėka Punsko laukuose 
lietuviai vyrai iš žemės išvertė 
didžiulį, Puntuką primenantį 
akmenį ir ant jo iškalė žodį 
„Lietuva": jei kada nors šiame 
krašte jau nesigirdės lietu
viško žodžio, amžiams jis liks 
akmenyje. Novelėje pabrėžia
ma, kad dabar į šį nepajudi
namą, amžiną akmens pa
minklą pagarbiai žiūri ir keliu 
pravažiuojantys lenkai. 

Jaunosios punskiečių kartos 
pasiryžimas nenutautėti at
siskleidžia novelėje „Aktorė". 
Jauna punskietė Dalia Ur-
dyla, sėkmingai baigusi akto
rystės studijas Varšuvoje, at
sisako jai siūlomos karjeros 
Lenkijoje ir atvyksta dirbti į 
lietuvišką teatrą Vilniuje. 

„Kino pavasario" videofilmų 
programoje vyravo kino por
tretai. Buvo rodomas neseniai 
tragiškai žuvusio jauno filmi
ninko, dailininko Petro Repšio 
sūnaus, Igno videofilmas 
„Žmogus — paukštis". Tai lie
tuvio lakūno A. Lapėno kino 
portretas, išryškinantis jo 
užsispyrimą, nežmoniškas pa
stangas nugalėti bet kokias 
kliūtis siekiant tikslo — skrai
dyti. Lėktuvu patyręs avariją, 
netekęs kojos, Lapenas vis 
dėlto lieka padangių žmo
gumi, valdo sportinį lėktuvą. 

Savo videofilmo JEsu" prem
jerą surengė kiti žinomi vil
niečiai filmininkai Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai. Tai 
jauno kunigo pranciškono Ju
liaus Sasnausko kino portre
tas. Kunigavimas — tai ne 

auka, o pašaukimas — tokią 
padarai išvadą. 

Žiūrovų ir kino kritikų buvo 
gerai įvertintas režisieriaus 
V.V. Landsbergio * talkinant 
Arūnui Kulikauskui videofil
mas „Jono Meko Antologija". 
Štai kaip apie šį filmą — por
tretą atsiliepė kino kritikė So
nata Žalneravičiūtė: „Doku
mentinis filmas paprastai pa
vyksta, kai režisierius pasi
renka įdomią, iškilią asmeny
bę. Šį kartą pasisekė ir 
Vytautui Landsbergiui, kuris 
naujojo filmo herojumi pasi
rinko Joną Meką. Režisierius 
sukūrė gerą pažintinį video-
referatą, kurį sudaro fragmen
tai iš garsaus mūsų tautiečio 
filmininko J. Meke įvairių 
filmų, jo biografiniai prisimi
nimai, samprotavimai bei sa
vos poezijos skaitymai ant 
New Yorko namo sjiogo. V. V. 
Landsbergis pasuko mažiau
siai rizikingu keliu, vengda
mas asmeninės interpretacijos 
apie J. Meką, leido jam pa
čiam prisistatyti". Šių eilučių 
autoriui labiausiai patiko kad
ras iš filmo „Jono Meko An
tologija": Jonas Mekas vidu
ryje New Yorko, Broadvvay , 
valiūkiškai, kaip tikras ūki

ninkaitis, gimtąja tarme net 
pasisiūbuodamas plėšia seną 
lietuvišką gimtojo kaimo dai
ną. Tarsi nė kojos nebūtų 
iškėlęs iš savo Semeniškių, 
tarsi visai nebūtų nei New 
Yorko, nei Broadway... Beje, 
šie puikūs kadrai taip pat fil
muoti ne režisieriaus V.V. 
Landsbergio ar kito filminin
ko, bet, ko gero, paties J. 
Meko, stovinčio — dainuo
jančio prieš savo kino ka
merą... 

Ta pati S. Žalneravičiūtė, 
kiti kino žinovai dar gyrė Au
driaus Juzėno „Fronto liniją", 
Kristijono Vildžiūno video
filmą apie kalinius „Devynių 
vartų miestas". 

Dėmesį atkreipė ir naujomis 
išraiškos priemonėmis pasi
žymintys pačių jauniausių fil-
mininkų — studentų praėju
sių metų rudenį vykusio fes
tivalio „Videodogma" laureatų 
R. Pupelio, O. Burajos ir M. 
Gimžausko nauji, trumpi vi
deofilmai. Pasak kino kritiko 
Skirmanto Valiulio, mažytis 
O. Buraja filmo „Mama" epizo
das su tarakonų traiškymu 
pasako apie gyvenimo dugną 
daugiau, negu ištisas filmas. 

IŠVYKDAMA DŽIAUGIUOSI 
Mokytojaudama Lietuvoje 

dažnai girdėdavau apie Ame
rikos lituanistines mokyklas 
ir pagalvodavau, kad būtų 
įdomu pamatyti, kaip mokosi 
Amerikoje gyvenančių lietu
vių vaikai. Mano noras išsi
pildė - j au daugiau kaip ketu
ri mėnesiai aš Čikagos litua
nistinėje mokykloje. 

Norėčiau pasidalinti minti
mis, kokį įspūdį man paliko 
šios nfokyklos kolektyvas, va
dovaujamas darbščios ir ener
gingos direktorės Jūratės 
Dovilienės. 

Direktorė mane pirmiausia 
supažindino su mokomųjų da
lykų programomis. Pamačiau, 
kaip vykusiai jos sudarytos. 
Lietuvos istorija, kultūra, me
nas, tradicinės šventės ir kt. 
plačiai atsispindi mokyklos 
vadovėliuose. 

Darbo diena prasideda nuo 

Kailr.n i.* V N'avnsaioio filmo „Kiemas". Aktoriai — Donatas Banionis 
!k;)ir<"ji" ir \Ihi";ts Krlrn.s 

Kadras i* A Puipos filmo „Eite ii Gilijos" Kuršių žvejys Jurgaitis (Kos
tas Smoryginas), jo duktė Elze (Eglė Jaselskytė) 

ankstyvo ryto. Mokiniai su 
tėveliais gausiai renkasi į mo
kyklą. Prasideda pamokos. 
Koridoriuose tylu, tik, praei
dama pro dainavimo klasę, 
išgirstu, kaip mokiniai dai
nuoja lietuviškas dainas, ku
rių moko veikli muzikos mo
kytoja Dalia Gedvilienė. Salė
je skamba šokių melodijos, 
vyksta Nijolės Pupienės ir 
Virginijos Dargis užsiėmimai. 
Liaudies dainų ir šokių moko
masi ne šiaip sau: artėja šven
tės (o jos vyksta nuolat). Vie
na didžiausių - šv. Kalėdos. 
Laukdami jų mokiniai kaip bi
tutės dirbo. Generalinės re
peticijos metu pastebėjau, kad 
mokyklos direktorė Jūratė 
Dovilienė ne tik gera moko
mojo darbo organizatorė, bet 
ir puiki režisierė. Koncertinė 
programa buvo nuostabi, gau
siai susirinkę tėveliai nepa
gailėjo aplodismentų. 

Kitokia buvo Sausio 13-osios 
tragedijos minėjimo diena. Is
torijos mokytoja Vida Baliuta-
vičienė susirinkusiems mo
kiniams ir mokytojams papa
sakojo apie tos baisios nakties 
įvykius, paminėjo didvyrių, 
atidavusių savo gyvybes už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
pavardes. Buvo pademons
truotas filmas. Prisiminiau ir 
savo Lietuvoje vedamas esteti
kos pamokas, kurios vykdavo 
prie juodu kaspinu perrištos 
žvakutes. 

Vasario 16-osios dieną dau
guma Lituanistinės mokyklos 
mokinių atėjo apsirengę lietu
viškais tautiniais rūbais. Iš 
ryto vyresnieji mokiniai, mo-

Daugiausia namų yra per
kama ir parduodama pava
sarį. O taip pat pavasaris yra 
ir remontų laikas — remon
tuoja žmonės sau gyventi, o 
kiti remontuoja namą prieš jį 
parduodant, kad gautų geres
nę kainą. Galima parduoti 
namą ir be remonto — to
kiame stovyje, kokiame yra, 
bet, pagražinus namą ir ap
linką, galima gauti žymiai 
daugiau pinigų. Nedidelis lėšų 
investavimas į namo atnauji
nimą, gali atnešti dideles pa
jamas. 

Kyla klausimas: kodėl namo 
pirkėjai mielai moka dides
nius pinigus už remontuotą ir 
pagražintą namą, užuot, nu
pirkę pigiau ir patys remonta
vę. Daugumas namų pirkėjų 
įeidami į namą, nebando įsi
vaizduoti, kaip jis galėtų atro
dyti, po remontavimo. Jie 
mato tik tai, ką dabar akys 
aprėpia. Parduodant namą 
yra tas pats, kaip parduodant 
ir kitą kokią prekę. Pirkėjas 
pirkdamas nori, kad ji būtų 
geriausiame stovyje. 

Čia keturi patarimai namus 
parduodantiems, norint už 
namą geresnę kainą gauti. 

1. Remontuokite tai, kas su
darys geriausią įvaizdį. Ne 
laikas tada prie namo prista
tyti puikų „saulės" kambarį, 
apie kurį galvojote kelis me
tus. Jei tai padarytumėte, yra 

kytojai ir svečiai padėjo gėlių 
prie Laisvės kovų paminklo. 
Trumpas kalbas pasakė E. 
Oželienė, Amerikos lietuvių 
tarybos pirmininkė, 10 klasės 
mokinė A. Dumbrys ir kt. Po 
to šventė tęsėsi salėje. Po 
įžanginio direktorės Jūratės 
Dovilienės žodžio buvo įneštos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
sugiedoti abiejų valstybių 
himnai (prisipažinsiu, ver
kiau, Amerikoje girdėdama 
Lietuvos himną). Sveikinimo 
žodžius tarė Pasaulio lietuvių 
švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė, Lietuvių fon
do atstovas Vaclovas Momkus, 
įteikęs mokyklai piniginę pre
miją, ir Amerikos lietuvių ta
rybos atstovė E. Oželienė. 

Kokia šventė be koncerto. 
Kaip visada, įspūdingiausi -
mažieji. Pagirtina, kad šokti 
ir dainuoti mokomi visi moks
leiviai. 

Įspūdinga buvo ir Kovo 11-
osios diena. Istorijos mokytoja 
Vida Baliutavičienė papasako
jo, kokį sunkų kelią nuėjo Lie
tuva po Nępriklausombės pa
skelbimo 1918 m. ir per pas
tarąjį dešimtmetį. Minėjimo 
pradžioje mokytojai Virginijai 
Bužėnienei buvo patikėta 
uždegti dešimt žvakučių, o pa
baigoje, visų džiaugsmui, -
įneštas didelis tortas, kurio 
užteko visiems. 

Paskui buvo Užgavėnės (čia 
pasireiškė mokytojų V. Aukš-
tuolienės, S. Eglynaitės ir R. 
Zakarauskienės išradingu
mas). Aš pajutau didelę pa
garbą kolegoms iš Čikagos li
tuanistinės mokyklos. Tai, 
kas čia daroma, mane labai 
jaudina, aš mačiau, kad čia 
skiepijama meilė Lietuvai, ko 
negaliu pasakyti apie kai ku
rias mokyklas Lietuvoje. Štai 
mano mokykloje, kurios vardo 
nenoriu minėti, nebuvo šven
čiamos nei Kalėdos, nei Vasa
rio 16-oji, nei Sausio 13-oji. 
Sugrįžusi apie viską papa
sakosiu savo kolegoms. 

Danutė Grybauskienė 

galimybė, kad išlaidos būtų 
didelės, o parduodami atgau-
tumėte tik dalį tų išlaidų. 
Reikia galvoti tik apie reika
lingus pagrindinius remontus 
ir apie kosmetinę išvaizdą. 
Pvz., pasidarykite sąrašą būti
niausių pataisymų, kaip kli
bančias durų rankenas, įdėti 
naujus kilimus, o virtuvę iš-. 
kloti naujom plytelėm, nu
pirkti naują viryklę ir šal
dytuvą. Kiemą išklokite nau
ja, gražia žole. 

2. Gerai pažiūrėkite į namą, 
kuriame gyvenote ilgus me
tus. Prieš parduodant, perei
kite visus kambarius, pada
rykite jų inventorių ir pa
stebėkite trūkumus, į kuriuos 
ankščiau nekreipdavote dėme
sio. Galbūt name yra slankio-
jančios durys, kurios jau sun
kiai slankioja, o gal virtuvėje 
yra triukšmą kelianti atmatų 
malyklė (garbage disposal). 
Visa tai reikia sutvarkyti ir 
pakeisti. Ilgus metus name 
gyvenantys šeimininkai nebe-
pastebi paslėptų problemų. 
Nepatikrinę gali nepastebėti, 
ar nekreipti dėmesio, kad sa-
lionėlio kilime po gėlės puodu 
nuo laistymo yra dėmė. 
Šeimininkai gali nepastebėti 
ir problemų, surištų su židiniu 
(jei toks yra), nebent pasi
kviestų kaminkrėtį. Yra ge
riau, kad pats šeimininkas 
pastebi namo trūkumus, juos 
atitaiso, negu tai pastebėtų 
pirkėjas, kuriam gali kilti 
įtarimas dėl namo gero stovio. 

3. Negalvokite, kad jūsų 
namo, sakykime 20 metų se
numo vidaus sutvarkymas yra 
kitiems priimtinas. Kadaise 
madingas žalsvas, ilgos vilnos 
kilimas salionėlyje jums gali 
ir dabar būti tiek pat mielas, 
kaip ir prieš 30 metų, kada jį 
išsirinkote ir įklojote. Kilimas 
gali būti labai gerame stovyje, 
bet yra galimybė, kad pirkėjui 
šis ilgavilnis žalsvas kilimas 
visai nepatiks ir jis galvos, 
kad viskas name yra pasenę, 
ne tik dekoracijos, bet ir kiti 
naudojami dalykai. 

4. Pasisamdykite inspekto
rių, kuris namą gerai pažiū
rėtų, ypač, jei parduodamas 
namas buvo skirtas tik jūsų 
atostogoms praleisti. Toks in
spektorius gali daug ką at
rasti taisytina, keičiama. Pvz., 
užlipęs į palėpę, gali atrasti 
vandens dėmių nuo kažkada 
buvusio kiauro stogo. Gali 
pastebėti, kad jūsų garažo, ku
ris yra pristatytas prie namo, 
siena atšokusi nuo namo ir 
reikalinga struktūrinių patai
symų. 

Profesionalas namų inspek
torius gali jums kainuoti nuo 
200 dol. iki 400 dol., bet tos 
išlaidos apsimokės. Yra geriau 
pačiam pardavėjui surasti di
desnius trūkumus ir juos pa
taisyti pirma negu pirkėjas su 
savo inspektorium juos atras 
ir stengsis dėl to numušti 
namo kainą. Šiais laikais dau
giau negu 90 proc. visų namų 
pirkėjų samdosi inspektorius. 
Ir retai namas gali gerai būti 
parduotas, kada pirkėjo pa
kviestas inspektorius randa 
rimtų trūkumų. Daugelis pir
kėjų derasi dėl kainos nu-
mušimo, arba visai namo ne
perka, kai gauna neigiamą 
įvertinimą iš inspektoriaus. 

Kartais truputėlis darbo ir 
maža suma pinigų, pataisant 
namą, gali jums atnešti gerą 
uždarbį. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos 

, » » 
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Egidijus C o n s t r u t t i o n 
N . i m u v i d a u s ir i vor i -s 
dažymo, a l i u m i n i o d a r b a i 
visu rusiu stot ja i . s ta l i aus 
p a s l a u g o s P i g u . g r e i t a 
p a t i k i m a 

Tel 8 1 5 5 7 7 1797 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymai adatų pagalba be vaistų 
galvos'menstruaajų'strenii'artnto'su-
" mušimų ir kt skausmų numalšinimas 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge, R. V, Dipl. Ac. 

Board Cerūfied Acuguncturist 
Tel. 312-563-1501. 

Palikite žinutę lietuvių arba anglų kalba. 
rtppoinunents available on Tuesaays 9 am.-

' 2 p m.and Thuredays 4 D.m-7'p.m. 
32l6 S. Haisted St. Chicago, IL. 

SHOVV C E N T R A S K V I E Č I A 
G e g u ž ė s 2 0 d. 8 v.v. 

W i l o w b r o o k B a l l r o o m G r a n d BaJlroom 
8 9 0 0 S. A r c h e r R«L, WUlow S p r i n g s , I L 
k u r į vyks v ieninte l i s i r n e p a k a r t o j a m a s 

l i n k s m o j o žemaič io 

Ž I L V I N O Ž V A G U L I O 
k o n c e r t a s . 

B i l i e tų t e i raut i s : A t l a n t i c E x p r e s s a r b a 
W i l o w b r o o k B a l l r o o m . 

I n f o r m a c i j a te l . 6 3 0 - 6 3 2 - 4 4 0 3 . 

Pažintinės kelionės po 
Čikagą ir Illinois valstija. 

Tel. 312-560-1125; 
708-205-1394; f 
708-442-7516. • 

Ki i I O M S ' p o m i s 
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MOVING 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773-3 im&ž-U 

Kalame visų rūsių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti f 

Romui teL 630-774-1025. ' 

Savo namuose siuvu užuo
laidas, staltieses, dek< pagalvėles 
ir kt. Turiu patirtį Amerikoje. 
Taip pat taisau rūbus. Skambinti 
Zitai 708-749-4304. 

Reikalingi mūr in inka i . 
Tel. 630-964-5898. 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEIKA.COM 
******************************************************* 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 
o 

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

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St,Justfce,IL 

Reikalinga moteriškų ir 
vyriškų rūbų siuvėja; 4412 
W. 59 SLTel. 773-735-5667. 

Kalbėti angliškai arba S 
lenkiškai. a 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

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

Legal ia i 
Sočiai Secur i ty $ 2 0 . 
Padedame i šs i la ikyt i 

vairuotojų te i ses . 
Tel. 7 7 3 - 5 9 0 - 8 8 8 0 . 

« «• - y * — • # < • - - * » . 

Mylėk Lietuvą mala 
Ir tautą, kuriai priklausai. -
Mokykis kalbą seną, kuria • 
skardena, brangiausius'vardus 
vyturiai... 

Violeta Pakalniškienė 
lietuvių kalbas mokymo centras „GAUBLYS", įsikūręs Darien, IL, 
tęsia moksleivių registraciją 2000-2001 mokslo metams. Priimami 5-

18 metų vaikai ir jaunuoliai. Taip pat formuojamos suaugusiųjų 
grupės, norintiems išmokti ar patobulinti lietuvių kalbą. 

RegistracUa vyks gegužės 13,20,27 dienomis (šeštadieniais) 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p»p. Kreiptis: 

1 0 2 5 B E L A I R D R T V E , 
D A R I E N , I L , 6 0 5 6 1 . 

T e l . 6 3 0 - 9 6 2 - 8 8 9 2 
F a x . 6 3 0 - 7 2 4 - 1 6 7 4 . 

& 

m 
Veido nuo 

1921 m. 
8900 Soum AJOO* R0AI>, Wnj/OV SNHNGS, lLLNOis T Q 708.839.1000 

pokylių 

35 iki 40 svečių 

tvamomt progom 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 id 136 svočių 

40 K6C svečių 

0 0 k 
60 iki 10C svečiu 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

ll-atHlkTil 

125 iki 175 svečių 

nllsIttMI 
22510 550 svečių 

Darau masažą nuo skausmo, 
artrito ir pan. Atvykstu j 

namus. Susitarti telefonu 
773-284-6471, Regina. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modernus, erdvus, savarankiškai 
tvarkytis lietuviškoje aplinkoje, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite 

šia proga, kreipkitės: VflTa 
Maria, P. O. Bos 155, 

Ct 06277. 

Skubiai parduodu automobili 
Ford Escort 91 m. Japoniškas 
sportinis Mazdos variklis, 16 
vožtuvų, 120,000 mylių. Kaina 
$2.500. Tel. 773-539-6301, Vida. 
Galima derėtis. aa*oo 

HELP WANTED 
Banquet waitresses/waiters 
Condesa del Mar, 12220 S. 

Cicero 
Alsip. IL Apply in person. 

Išnuomojamas 3 mieg. 
modernas butas arti 84 St. ir 

Harlem Ave. vyr. amžiaus 
asmenims, be gyvuliukų. f 

TeL 708-430-7647. * 

FEMALE HOUSEKEEPER NEE-
DED. LAKE SHORE DR. LOCA-
TION. FULL TLME; MUŠT HA VE. 
GOOD RECOMMENDATION; 
MUŠT ANSVER IN ENGLISH. 
TEL. 312-255-1919 or 312-255-1197. 

Nerūkantis, ramus vyras 
ieško savarankiiko 

kambario arba mažo boto. 
TeL 630-697-3094. 

Moteris ieško darbo. Turi 
vairavimo teises. Gali prižiūrėti 
sunkius ligonius, vyr. amžiaus 
asmenis, atlikti namų ruošą ir 
gyventi kartu. Pageidauja dirbti 

f ietvakariniuose priemiesčiuose. 
ei. 630-969-2528. MJW» 

FINANSUOJAME 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ 

/ • j r V 7 " TeL: 773-735-3655 
LMViAJ Directline: 

773-461-0961 
NAURIS TANKEVIČIU8 

LoanOmeer 

4% dovana DradMarn įnašui 
Clojtjoo ntiaato. 

7,625 % metiniai nuoiknčiailll 

Ialand Mortgage Network, Ine. 
6968 S. Pulaudri 
Chicago, TL 60629 

BAKE 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-6500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

B Si D CONSTRUCTION 
, Exteriors —12 years in construction. 

Stogai (shfcagles, flats), „skung", lietvamzdžiai, balkonai, (decks, 
poscpes) ,,wckpointing,\ namų ir garažų remontai. 

T e L 6 3 0 - 6 9 7 - 3 0 9 4 . 

45 m. moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius, vaikus 
arba ligonius ir gyventi kartu. 
Turi darbo patirtį, vairuoja 
automobilį.Tel. 630-964-5898. 

Ieškau darbo bet kurioje JAV valsti
joje, kaip Wi sconsin, Las Vegas mieste, 
NE. Florida, Ohio. Galiu rūpestingai 
prižiūrėti senus žmones. Tunu aukštą 
išsilavinimą; esu baigusi med. seserų 
kursus; geni moku gaminti maistą, vai
ruoju automobilį. Esu slaugiusi li
gonius, turiu gerą rekomendaciją. Kal
bu lietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir Siek 
tiek angliškai. TeL 773-476-1898, JoBta. 

Audronė ieško darbo. Gali 
atlikti namų ruošos darbus, 
prižiūrėti ligonį ir vaikus už 
kuklų atlyginimą. Susikalba 
angliškai, gali gyventi kartui 
Skambinti 773-927-3281. * 

Moteris ieško darbo. Turi 
žalią kortele. Gali prižiūrėti 
vaikus, senukus, gali gyventi 

kartu. TeL 773-847-2943. 

LITHUANIA 
$0.21 

poniutu 
G^^ah»»torn«n»ttof«wwora-a*r/b^*a»iytrr)^ 

/ y For b^ormmiioH call LtmgTHstmnaPott 

*--"• 7-gpf l -443-(H45 

< f r a . i i i l n i 

lt makes a wotid,of ditference vvbęn 
you fly SAS to LJthuania. 

No orte makes round-

trip trave) to Ltthuante 

easierand more conventenl 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connec-ion 

through Stockholm. Our 4 30 p.m 

departure gives you a neiaxec nom-

mg amvat fer ouslnėss or p^asare. 

When you're ready to naum youH 

enjoy same-day travel back t ą 

Chicago through our Cope-nagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Bconomy Gass, you can be 

sure our servtce will be worW-class, 

and vvfll allow you to arnve rested and 

refreshed - all for a reasonabte fare. 

Rnd out what a wor1d of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent a SAS 

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

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

FV0M W 

SK946 
SK7M 

SK743 

SK'MS 

From 

CMrjgo 
Stockhofcri 

Virtus 
Copcnhjgpr 

m 
UoiMKtn 
virtus 
Coi**»9»" 
Ci*jgo 

Dapsftufv 
4-JOpm 
*20im+l 
124Spm 
3:40 pm 

Timt AiiNal Twnt 
*40am*l 
K»0am*l 
2:15 pm 
5:40 om 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATA18YMAI 
f urįu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IRQYVYBKWUUD»AAS. 
ajjaasa narte Zapott ir Olf. Mgr Auta* 

S. Kana kaba tatuvtakal. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 Weat96m8tre* 
Tel. (70B) 424-8664 

(773)681 
C O/S /S / RUC / / O / V 

Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas', priestatai; 
keramikos plytelės; "skfngs*, 

•soffits", •decks'. "gutters", plokšti 
ir "shingte" slogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 
i S.BoneOs, m 630-241-1912., 

coNsniucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, .plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JJcensed, insured, booded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G.L. QuaHty Body Shop 
Automobiliai 

Remontuojame, patekusį į 
avariją atstatome, dažome ir 

poliruojame, 
taip pat parduodame 

1997 Dodge Neon $3995. 
Reikalingas darbininkas. 

Skambinti 815-723-7650. 

Hnuomojamas 
apsUdomas 4 kamb. 

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

CaregĮvers tmitd — 24 hour livė̂ in, 
work 12 days and off two days. Most 
)obs in southem Wisconsin and north-
em Illinois. Reųuired: mušt speak Eng-
hsh. experience, references, driver s 
license Please call HCKDC Heaitfacare 
Interaatiofui, 1-262-763-2615. Eam 
$85 to $150per day. Need someone for 
a quadruplegic (Male-legal). Need 3 
women for Altzheimer pabent. Will in-
terview on Wednesday. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti, savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 706-652-2110. 

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

ALL CARE 
aUnplojriiiciit jMpMV 

Tel . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2348 W 69th Street 
Tat.: 773-776-1488 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 tSKį 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; aekmd. 
uždaryta. Antrad. ir tiecd. tu-
sikalbesite lietuviškai 

3314W.63Si 
Tel. 773-77o^^998 

Turite kredito problemg? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmai automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąukatvykotįJAV? 

N t p U M l l B M l 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GaMsHe sėst «ž vairo štaadka! 

(638V234^222 

GREIT PARDUODA 

wi aw | 
YftEALTOItS 
9KJJTS) SSS - BNS 
•SHi(7SS)4S-7iai 

ammmu 
RIMAS LSTANKUS 

•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

9fcwy vaisa 
42*32S.LaGraag* 
NMF*I*,1L<Q*M 
tm.: 7OS-3*l-OS00 
Voke Mat: 77MS4-7nO 
Pater: 70S-S92-2573 
Fa*: 70S-361-96M 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ūtaigeje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir atmenifltai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Reaimart fž rfcss 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. m-SSS-tlM Pager 312-3et-t3S7 
ru773-SS5-3W7 

Aooant 
Homeflnders 

9201S.CIOMO 
Oak L«wn, •satJ 60453 
Buamess (708) 4a94M 11 
Voioa Mal (708) 88MBM 
Fax (708) 423-9236 
Pager (312) 707-8120 
Ra*. 708-4230443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profaaiooaaai ir sąžiningai patarnauta 

įvairiu nuosavybių pirkimą ir pardavimą 
mtoata ir priarrtaaciuole 

SALAMANCA 
Vatcsatsfl 

773-650-6878 B_ 
M CeD.teL 
s a l a S a ^ B B ^ B 430-440-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti v įkainoti 

nekilnojama turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas ir 
šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898 arba 
mobilus 638-816-7114. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

TeL 773-927-9107. 

Wtedew Waahers Neadedl 
40.000 per year.We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Most 
have valid driver's license and trana-
ponaoon. Most be rmeot in EngKth. 
LjLMcM*feM>aWb»ddwWaėWs«. 
TeL888-824V6155. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicaats for 

i i i inaa—1 Rf aitknett 
For tree Information call: 

1-773-282-9500, 
GTS coacentiating in imnagiation to 

Canada 
www.iniaufjstion-service.oom 

r . nSSves Ir JAV UAB 
nBALTMBRAn palankiomis są
lygomis (30-50 USD už parą) nuo-
moja Lietuvoje automobilius iš Ka
lifornijos: lengvuosius ir „mini-
vana" (automatinė pavara, m vėsin
tuvais). Galime automobilį pris
tatyti į oro uostą Taip pat iipudome 
kitokius užsakymus, pvz., galime 
aprūpinti Jotų gimines lietuviškais 
maisto produktais ir kt TeL 88370 
2 79 10 31 ;fax 08370 2 31 37 83; 
asobOus teL 80370 86 06168; e-

http://WWWMAZEIKA.COM
http://www.flysas.com
http://www.iniaufjstion-service.oom


ŽEMĖS REFORMA 
PRADĖTA NETINKAMAI 

Lietuvos žemės ūkio vice
ministras Albinas Raudonius 
pripažįsta, kad žemės reforma 
beveik prieš dešimtmetį pra
dėta vykdyti netinkamai. „Ne
protingai pasielgėme, žemę 
dalydami po 2-3 hektarus, nes 
kitas reformos etapas stojant į 
Europos Sąjungą — žemės 
konsolidavimas'', antradienį 
sakė A. Raudonius. Pasak jo, 
ši klaida yra akivaizdi, o kas 
ją padarė, bus išaiškinta vė
liau. 

1991 metais, prieš Žemės 
reformos pradžią, tuometinė 
Aukščiausioji taryba priėmė 
daug politinių aistrų sukėlusį 
sprendimą, kad žemė jos savi
ninkams bus grąžinama po 2-
3 hektarus ir tokiu badu Lie
tuvoje bus kuriama privati že
mės rinka. Šią idėją tada labai 
gyrė parlamento pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Šiemet balandžio pradžioje 
jau buvo patenkinta 68 proc. 
nuosavybės teisių į žemę, miš
ką ir vandens telkinius atkū
rimo prašymų arba priimti 
sprendimai dėl piniginių kom
pensacijų. Nuosavybės tei
sėms miestuose atkurti pateik
ta 52,000 prašymų, iš jų 
25,000 — naujiems sklypams 
gauti. Jau patenkinta 42 proc. 
piliečių prašymų atkurti nuo
savybės teises mieste. 

Pasak A. Raudonio, pagrin
dinės reformos vykdymo prob
lemos — savivaldybės nesku
ba rengti žemės sklypų deta
liųjų planų ir. apie 16 proc. 
nuosavybės savininkų dar nė
ra pateikę nuosavybės ir gimi
nystės ryšius patvirtinančių 
dokumentų. B N g 

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 
40-24 —235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
DRAUGĄ 

Pranešame, kad 2000 m. gegutės 10 d. Palm Bay, 
Florida, amtinu miegu užmigo 

Medicinos gydytojas 
VYTAUTAS AVIŽONIS 

Jis gimė gruodžio 9 d. Žagarėje, LietuToje. Baigės 
Vytauto Didžiojo universitete medkiną, spedalisavosi 
ausų, nosies ir gerklės ligų srityse. Jis buvo chirurgai ir 
dirbo Kaune. 

Antrojo Pasaulinio karo metu atsidarė Sv«karqa$e ir 
1947 m. su šeima atvyko j Ameriką. NewJerasyvalstqoje 
atliko interno stažą, išlaikė reikanngua aavo specialybėms 
egzaminus ir gydė ligonius New Yorke, bet nuo 1969 m. 
Milfbrd, Delaware. 

Jis buvo aktyvus Lietuvių gydytojų veikloje daug metų, 
nors ir gyveno Delaware, buvo eile metų New Yorko 
lietuvių gydytojų pirmininkas. Jis yra autorius daugelio 
straipsnių, kurie buvo atspausdinti įvairiuose 
tarptautiniuose oftalmologijos leidiniuose. Iki mirties 
sielojosi Lietuva. 

Liūdesyje liko žmona Valerįa šilbajoraitė Avitonienė, 
dukra Giedrė Šnipienė, šonus Petras, sesuo Birutė 
Blaževičius, septyni anūkai, trys proanūkės ir giminės 
Amerikoje bei Lietuvoje. 

Laidotuvėmis rūpinasi Beach Fanerai Home, Indian 
Harbor Beach, FL (tel. 321-777-4640). Atsisveikinimas 
bus gegutės 20 d. Pelenai bus pervesti ir palaidoti salia 
jo tėvų, prof. Petro Avižonio ir Zofijos Grutdytės 
Avižonienės, Kaune. 

Vietoje gėlių, jei kas norėtų, seimą prašo aukoti: 
Lithuanian Freedom Through Education Pund, Ine., 
25802 Prairiestone Dr., Uguna HiHs, CA 02668, paremti 
Kauno Medicinos mokyklos oftalmologuos skyriui 
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VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1-708-652-5245 

Jis šypsojosi kiekvienam. Gimė Motinos dieną, 1957 
* metais. 

Mūsų brangaus Sūnaus 

y A» T A» 

JEFFREY STEVEN MANKUS 
atminimas mūsų Sintyje — amžinai.. 

M o t i n i Margi tėvelis Edvardas, 
Judy ir tjaolis Gėry. 

UETUVNJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERAiD F. DAIMID 

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

5200W.95St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PROVIDING SERVICE 
THROUGHOUT CHICAGO AND SUBURBS 

CLOSE TO HOME 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& 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 

UNION TELECARD 
ALLIANCE, LLC 
Didžiausia telefono 
pokalbių kortelių platintoja 

MĖSE 

MES MA 
RYTŲ EUROPOS TELEFONO 
POKALBIŲ KORTELĖ 
THE EASTERN EUROPEAN 
CALLING CARD 
Pasiteiraukite krautuvėse $5, $10, $20 
vertės Rytų Europos telefono kortelių 
Lietuva - 22.0< Latvija - 22.7< 
Rusija - 12.5 < Ukraina - 4.2 < 
Lenkija - 14.2< 

PER ATSTUMĄ; 
IŠ TOLO!!! 

• Nėra prisijungimo mokesčio 
• Prieinama naudojant 800 numerius 
• Likusių minučių laikas neapmokamas 

(no minute rounding) 
• Nėra užimtumo signalo 
• Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai 
• Puikus patarnavimas 
• Geriausios kokybės sujungimas 
• Žemiausios kainos 

Algaja 
AnmMB 
Aanojon 
klonis 
• • a m Immįmti 
lusjnin 
GMOSJJ 

Crooto 
(ndit ipuhfc 
Eslossfl 
Franci 
Georgio 
Gsnsasy 
Grasa 
nopsjory 
Brau 
My 
KaTDaMon 
Kyiyysksi 
IsMo 
UftMM 
Mscsdosio 
MOUBVB 

Nmd 
imam 
fciiwii,iilm l 
ta* 
tUSM,M0SCOW 
fariąSLMnbug 
JIOWBU0 

iiūnsju 
Idįlustan 
Torkty 
TurkiMtuston 
Ukroiat 
Uajiid nngdom 
USA 
UMaOm 

BK^*' : 

$0.18 
$0.26 
$0.27 
$0.26 
$0.20 
$0.16 
$0.08 
$0.22 
$0.16 
$0.15 
$0.08 
$0.201 
$0.08 
$0.12 
$0.14' 
$0.08: 
$0.08! 
$0.2(H 
$0.27/ 
$0.22) 
$0.22( 
$0.231 
$0.21) 
$0.145 
S0.20C 
$0.153 
$0.125 
$0.057 
$0.08 
S0.20C 
$0.18 

S0.25C 
$0.181 
$0.315 
$O.H; 
$0.08! 
$o.os: 

$0.138 
$0.181 

>« •"•' Jfa. 

1 27 
3 19 
8 17 
3 19 
0 25 
6 30 
3 60 
B 21 
6 30 
3 32 
5 58 
9 25 
S 58 
$ 40 
\ 35 
i 60 
i 58 
) 25 
1 18 
1 22 
I 22 
1 21 
' 23 

35 
1 25 

32 
40 
87 

3 60 
1 25 
1 27 
I 20 

27 
! 16 
! 35 
i 58 
1 60 

36 
27 

Sfe. -

55 
38 
35 
38 
50 
60 
120 
42 
60 
65 
117 
50 
117 
80 
70 
120 
117 
50 
36 
44 
45 
42 
46 
70 
50 
65 
80 
175 
120 
50 
55 
40 
55 
32 
70 
117 
120 
72 
5 5 ! 

<SįM^XĘįį*\ 

8WS§K&§8 
iįĘĘįįįįv:':': 

110 
76 
71 
76 

100 
120 
240 
84 

120 
130 
235 
100 
235 
160 
140 
240 
235 
100 
72 
88 
90 
84 
92 

140 
100 
130 
160 
350 
240 
100 
110 
80 

110 
64 

140 
235 
240 
144 
110 

Tapti šios kortelės platintoju skambinkit 1-800-409-0819 ext. 121 (minimum užsakymas 500 dol). 

mailto:VYTTOURS@EARTHIJNK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dr. J a n i n a J a k š e v i č i e n ė , 
vaikų ligų gydytoja, uždaro 
savo kabinetą š. m. birželio 1 
d. Praktiką perima vaikų ligų 
gydytojas d r . Valdez Lucia-
no, 6441 S. P u l a s k i Rd., 
Chicago, IL tel . 773-585-
0808. Širdingai dėkoju vi
siems pacientams ir jų tėve
liams už man suteiktą privile
giją ir pasitikėjimą per tuos il
gus, kartais sunkius metus. 
Linkiu visiems daug gyvenimo 
džiaugsmo, sveikatos, laimės 
ir Aukščiausiojo palaimos. 

Dr. J . J a k š e v i č i e n ė 
Vyresniųjų l ie tuvių cen t 

re „Seklyčioje" gegužės 17 
d., trečiadienį. 2 vai.p.p. šven
čiant Motinos dieną programą 
atliks Pasaulio lietuvių centro 
renginių komiteto ansamblis 
..Sugrįžki, jaunyste", kuriam 
vadovauja Stasė Jagminienė. 
Tai - nepaprastai graži ir 
džiugi eilių, dainų ir muzikos 
pynė - dovana ne tik ma
mytėms, bet ir kiekvienam 
klausytojui. Maloniai kviečia
me mamytes, močiutes, prose
neles ir visus, kurie džiaugiasi 
pavasariu, meile ir muzika. Po 
programos bus bendri pietūs. 
Atvykite! 

Kaip i r p r a ė j u s i a i s m e 
ta is , ..Draugo" vasaros gegu
žinėje bus daug linksmybių 
vaikams - bus ruošiami pieši
mo konkursai, žaidimai, bus 
galima pajodinėti arkliukais, 
pamatyti šokant mažuosius 
šokėjus. Suaugusieji galės pa
sitikrinti sveikatą, nusipirkti 
knygų, žaisti loterijoje. „Drau
go" gegužinė vyks liepos 30 d.. 
sekmadieny marijonų sodely
je. Čikagoje. 

Lietuvoje g imus iems ak
l i ems d v y n u k a m s Vytautui 
ir Pauliui reikia pagalbos! 
Kad jie praregėtų, bus daroma 
operacija, kurios imsis garsus 
akių specialistas iš Bostono. 
Vaikai į šį miestą atvyksta 
gegužes 15 d. Vaikų senelis 
jau pradėjo rinkti pinigus ir 
yra gavęs daug pažadų. Gal 
galėtumėte padėti ir jūs, mie
li Amerikos lietuviai? Net ir 
nedidelė auka būtų gera pas
pirtis nelaimės ištiktai šeimai. 
Aukas siųskite - čekius ra
šykite: Lithuanian Human 
Services Council, 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 
60629. Ant čekio pažymėkite, 
kad auka skirta dvynukams. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. 

Dr . A u d r i a u s P l iop l io pa 
r o d a „Neuroteologija: nuo 
Kristaus iki Cajal'o" tebevyks
ta Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Gegužės 20 d. 2 
vai.p.p. Balzeko muziejuje 
įvyks susitikimas su parodos 
autoriumi. 

J o n a s K a v a l i ū n a s kalbės 
apie lietuvių kalbos mokymo 
būdus šios vasaros Mokytojų 
kursuose Dainavoje, kurie 
vyks rugpjūčio 6-13 d. 

L ie tuv ių k a r i ų v e t e r a n ų 
są jungos „ R a m o v ė " Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas gegužės 21 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo 
centre, laisvės kovų muziejuje. 
Kviečiame visus skyriaus na
rius susirinkime dalyvauti, 
nes reikės svarbius, skyriaus 
veiklą liečiančius reikalus ap
tart i . 

Per Lietuvių operos pokylį buvo pagerbti ilgamečiai. peros nariai. Iš kai
res: 10 metų Lietuvių operos chore išdainavusi Ni; .e Skirpstūniena ir 
operos vicepirmininkas Jurgis Vidžiūnas. Poopen.s Lietuvių operos 
choristų, solistų ir svečių iš Lietuvos koncertas įvyks šį sekmadienį 3 
vai.p.p. Jaunimo centre. 

Amerikos Lietuvių pre
kybos rūmai šįmet gegužės 
20 d. 6 vai. p p . Pasaulio lie
tuvių centre ruošiamame po
kylyje pagerbs .Saulutės" pir
mininkę Indrę Tijūnėlienę. 
Visas pokylio pelnas skiria
mas „Saulutės" veiklai. Vietas 
rezervuoti, skambinant David 
Gaidas tel. 708-974-4410 arba 
David Shestokas 630-243-
0099. 

Kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno , mirusio 1976 me
tais Čikagoje, kūryba Lietu
voje susilaukė ypač daug dė
mesio. Lietuvai atstačius Ne
priklausomybe,, ten pradėtos 
leisti šio kompozitoriaus, o 
taip pat ir muzikos kritiko 
gaidos bei knygos. Naujausia 
šių knygų, pavadinta „Vladas 
Jakubėnas", neseniai pasirodė 
Lietuvoje. Ji — 392 puslapių 
su 58 iliustracijomis. Knygos 
pristatymas rengiamas gegu
žės 21 d. 1 vai. p.p. „Tėviškės" 
parapijos bažnyčios salėje. 

MENININKŲ DRAUGIJA PRISTATĖ 
M. K. ČIURLIONIO FESTIVALĮ 

Praėjusį penktadienį į J au 
nimo centro Čiurlionio galeri
ją muzikos ir dailės mylėtojai 
susirinko del dviejų dalykų -
visų pirma tam. kad dalyvau
tų Amerikos lietuvių meno 
draugijos metiniame susirin
kime, antra , kad išgirstų apie 
būsimąją, rudenį įvyksiančią 
M. K. Čiurlionio muzikos ir 
dailės šventę Čikagoje. Čiur
lionio festivalio, skirto 125-
osioms lietuvių menininko gi
mimo metinėms paminėti, 
pagrindine rengėja - Ameri
kos lietuvių menininkų drau
gija 'Lithuanian American 
Fine Arts Associationi. prieš 
30 metų susikūrusi Algiman
to Kezio iniciatyva. 

Draugijos iždininkei Sonatai 
Zubovienei perskaičius praė
jusių metų draugijos veiklos 
ataskaitą. įvyko artėjančio 
Čiurlionio festivalio pristaty
mas. Rokas Zubovas skambino 
šio įžymaus lietuvių kompozi
toriaus fortepijoninius kūri
nius, o Audre Budrytė skaitė 
•štraukas iš menininko laiškų. 
Festivalio rengėjai-kuratoriai 
- Daiva Karužaitė, Nora Auš-
riene. Audre Budrvte. Darius 

Pol įkaitis ir Rokas Zubovas 
papasakojo apie festivalio ren
ginius ir atsake į susirinku
siųjų klausimus. 

Buvo pasidžiaugta, kad į fes
tivalio rengėjų laišką dailinin
kams jau daug kas atsiliepė ir 
žada dalyvauti Čiurlionio fes
tivalio parodose. Dailės rengi
nių kuratorės N. Aušrienė ir 
D. Karužaitė priminė, kad fes
tivalio rengėjai laukia JAV 
gyvenančių lietuvių dailinin
kų darbų, kuriuos jie sukurs, 
įkvėpti Čiurlionio kūrybinio 
palikimo - muzikos, literatū
ros, dailės, grafikos. Norint, 
kad darbai patektų į parodos 
katalogą, reikėtų iki rugsėjo 1 
dienos atsiųsti užpildytą an
ketą kartu su trumpa biografi
ja. Anketas galima gauti ir 
daugiau informacijos susižino
ti rašant Amerikos lietuvių 
meno draugijai: 3449 W. 62 
St.. Chicago. IL 61629. Džiu
gu, kad į festivalį įsijungs ir 
pieš lituanistinių mokyklėlių 
mokinukai. Lemonto Maironio 
ir Čikagos lituanistinėje mo
kykloje vyks mokinių meno 
darbų parodėlės. Vaikų rengi
nių kuratorė - Eglė Novak. 

Darius Polikaitis. kartu su 
Roku Zubovu kuruojantis mu
zikinius renginius, Čiurlionio 
festivaliui ruošia „Dainavos" 
ansamblį. Rudenį „Dainava" 
kartu su Vilniaus kvartetu ir 
Roku atliks Čiurlionio kantatą 
„De Profundis". „Dainavos" 
choras taip pat ruošia ir har
monizuotas Čiurlionio dainas. 
Be to. festivalyje pasirodys ir 
mažieji choristai, ir jaunieji 
pianistai. Į programos rengi
mą taip pat kviečiami įsijung
ti muzikos mokytojai, kurie 
Čiurlionio festivaliui norėtų 
paruošti savo fortepijono mo
kinius. Susidomėjusieji turė
tų kreipkitės tuo pačiu meni
ninkų draugijos adresu. 

Papasakojus apie būsimąją 
muzikos ir dailės šventę, buvo 
išrinkta nauja Amerikos lietu
vių menininkų draugijos tary
ba (Audrė Budrytė, Nora Auš
rienė, Danas Lapkus) ir valdy
ba (pirmininkas Rokas Zubo
vas, iždininkė Reda Blekienė 
ir sekretorė Sonata Zubovie
nė). Draugija kviečia lietuvių 
menininkus įsijungti į jos 
veiklą, siųsti nario mokestį ir 
dalyvauti didžiojo lietuvių me
nininko M. K. Čiurlionio muzi
kos ir dailės šventėje. 

E. Andru ly t ė 

Nuo:: Juozo Končiaus 
J u o z u i Erlickui, K o t r y n a i 

Gr igai ty te i ir p o e t u i - p a r t i -
z a n u i Broniui K r i v i c k u i 
bus skirta tradicinė Poezijos 
diena, kuri vyks gegužės 19 d., 
penktadienį. 7 vai .v. Jaunimo 
centro kavir.eje. Renginį ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. 

JAV LB Br igh ton P a r k o 
va ldyba vi-us kviečia į jos 
rengiamus pietus, kurie vyks 
gegužės 21 d., sekmadienį, 
Švč. M. M. Nekalto prasidėji
mo parapijo? mokyklos salėje 
.4420 S. Fa:rfield Ave., Chica
go). Pietūs bus teikiami tuoj 
po 10:30 va..r. lietuviškų Mi
šių. 

Leidinys „ T u r g u s " - dar 
gyvas! Jau išėjo trečiasis jo 
numeris. „Draugo" adminis
tratorius Valentinas Krumplis 
..Draugo" skaitytojams norėtų 
pranešti, kad „Turguje" 
spausdinau.: skelbimai, galin
tys jums, ireli skaitytojai, vi
saip padėti Yra žmonių, ku
rie galėtų veltis į bet kurį 
miestą, kec tik galėtų užsi
dirbti. „Dr-ugo" administrato
rius prašo skaitytojų apsidai
ryti ir pmačius , kad kam 
nors reik:a prižiūrėti vaikus 
ar senelius, tuoj kreiptis į 
„Turgų" ir išsispausdinti skel
bimą nemokamai. Taip pat 
nemokamai galite paskelbti, 
jei norite paaukoti a r parduoti 
baldų ar š'.tų reikalingų daik
tų. „Turgaus" tikslas - padėti 
vienas k.:am. „Turgų" galite 
gauti nemokamai: Pasaulio 
lietuvių centre, Jaunimo cent
re, Talmar. Delicatessen (2624 
W. Lithuanian Paza Ct.), 
„Seklyčkit" (2711 W. 71st 
St. t, parduotuvėje ,,Always 
with Flfvvers", „Gold Hen 
Market" 2759 W. 71st St.), 
..Park Food/Liquor Mart" 
(2610 W 71st. S t ) , „Ogies 
Food" (260* W. 69th St.), 
„Brightor Park Food" (4600 
S. Fairfit d). 

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

773-585- '00«FAX 773-585-8284 

vardas pavardė-

adresas. 

miestas-

telef.-

MANON-VOKAMAS SKELBIMAS 

Amerikos lietuvių menininkų draugijos valdybos ir tarybos nariai Iš kaires: Danas I^apkus. Audre Budrytė. 
Sonata Zuboviene. Rokas Zubovas. Nora Aušrienė ir R*da Blekienė N'uotr E. Andrulytės 

] 

Siųskite paStu arba faksu 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

C H I C A G O , IL 60629 
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

TRŪKSTA TIK 25,000 IKI MILIJONO 

kadl^pira-
višai arti. 

Bebaigiant septintuosius 
Draugo fondo veiklos metus 
tenka pasidžiaugti, kad 
mides" vii-šūnė jau 
Džiaugiantis tenka nuošir
džiai padėkoti visiems, kurių 
lėšomis Draugo fondo „pira
midė" buvd> statoma. 

Šių metų Draugo fondo pa
vasario vajaus laiškai visus 
kvietė dar kar tą stipriau pa
remti Draugo fondą ir užbaigti 
milijoną, tuo užbaigiant ir 
visą „piramidės" statybą. De
ja, pavasario vajus iki šiol dar 
nedavė lauktų rezultatų. 
Daug laiškų da r neatėjo į 
Draugo fondą. 

Iki milijono t rūks ta nedaug. 
Tik 25,000 dolerių. Reikia tik 
vieno s tambaus mecenato 
arba 25 naujų garbės narių, 

DF narių, garbės narių ir 
rėmėjų. 

Je i šis pavasario vajus už
baigtų milijoną, nebereikėtų 
rudens vajaus. Nebereikėtų ir 
kitų tolimesnių vajų. Pa
didėjusi labdara Lietuvai, 
įvairūs jos vaikų bei žmonių 
rėmimo fondai dabar gauna 
„liūto dalį", tačiau negalime 
pamiršti ir savos pastogės. 

Draugo fondo direktorių ta
ryba labai kviečia visus pri
sidėti prie DF milijono už
baigimo šiame vajuje. Liko 
dar gegužės ir birželio mė
nesiai. Užbaigus bus daug 
malonesnės vasaros atostogos. 

P a v a s a r i o va jaus į n a š a i 

Su 300 doler ių: 
Aleksandras Atutis, garbės 

sant Hill, GA. 
Su 100 dolerių: 
Vytautas ir Vilija Marcher-

tai, iš viso 500 dol., Downers 
Grove, IL. 

Gražina Kenter, garbės 
narė, iš viso 1,400 dol., Dan-
būry, CT. 

N. (nori būti nežinoma), iš 
viso 100 dol, Brecksville, OH. 

Irena ir Brutenis Vaitas, iŠ 
viso 300 dol., Milton, MA. 

J. Mikalonis, iš viso 100 dol., 
Long Beach, CA. 

Su 50 dolerių: 
Ilona ir Petras Dapkai, iš 

viso 800 dol., Chicago, IL. 
Teresė ir Faustas Strolia, iš 

viso 410 dol., Oak Forest, IL. 
Su 25 doler ia is : 
Vitalis Švažas, iš viso 485 

dol., Bellevue, WA. 
Eugenija Kolupailaitė, iš 

viso 550 dol., Chicago, IL. 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 305 dol., Ottawa, 
Canada. 

Su 15 dolerių: 
Antanas Tuskenis, iš viso 

115 dol., Burbank, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko-

arba papildomų įnašų iš visų narys , iš viso 1,000 dol., Plea- j a m e " . Fondo iždininkas 

• R e i k a l i n g a gera i ang
l i š k a i k a l b a n t i g y d y t o j o 
asistentė: a t sakyt i telefonus, 
dirbti su kompiuteriu, paruošti 
pacientus gydytojo apž iūrė 
jimui; 20 vai . savaitėje. Tel . 
708-349-0887. •*___ 

•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 INTER-VIDEO 
3533 S. A r c h e r Ave . , Chi
cago, D , 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. P e t r a s Bernotas . 

• Almos fondui aukojo: 
Margos ir J o n o Šimonių 60-
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, kurio pokylis 
bus gegužės 28 d., Paul ius , 
Laura ir Viktori ja Zakara i , 
San t a B a r b a r a , CA, aukoja 
Almos fondui $100; Onutė ir 
Viktoras Skudzinskai aukoja 
$50. Almos vardu sveikiname 
sukak tuv in inkus , o aukoto
jams dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 
36-4124191 . Č e k i u s r a š y t i 
„Lietuvos Našla ič ių globa", 
pažymint, k a d skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. _-«» 

• A a . inž . A d o m u i Vai-
dakavičiui mirus Lietuvoje, jo 
brangų atminimą pagerbdami, 
draugai Sunny Hills, Florida, 
aukoja Lietuvos našlaičiams. 
Aukas persiutė velionio sesuo 
Anelė Pečkai t ienė . Ta proga 
aukojo: Onutė ir Juozas Pelec-
kiai, Sofija Kačinskienė, Julija 
J a n o n i e n ė , A lb ina i r J o n a s 
Vyšniauskai, Marija ir Vincas 
Derenč ia i , S t a s ė ir J u o z a s 
Mačiulaičiai, Ona Adomaitienė, 
Viktor i ja D ė d i n i e n ė , Anelė 
Pečkaitienė. Viso $150. Reiš
kiame užuojautą velionio sese
r ia i , ar t imies iems , o auko
tojams dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str„ Chicago, 
IL 60629. 9MMI0 

• N a k v y n ė ir pusryč ia i 
pačiame Vi ln iaus senamies
čio centre . U t parą $25 vie
nam žmogui, $30 dviem. Rita 
S t r i g i e n ė , L a t a k o »/• - 22 , 
Vilnius, t e l 011-370-2-62-9649. 

• L a b d a r o s k o n c e r t a s 
„ Š y p s e n ė l ė " b u s s e k m a 
dieni, g e g u ž ė s 28 d., 3:00 vai. 
p.p. J a u n i m o c e n t r e . Prog
ramoje t r y l i k m e t ė N e r i n g a 
Nekrašiūtė , Marijampolės „O 
lia Ha" choro vadovė Laima 
Lapkauskai tė , Da l ios Ged
vilienės vadovaujams Jaunimo 
centro vaikų chcras „Lakš
tutė". Bilietai iš anksto gau
nami „Seklyčioje". Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

• 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 a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jū sų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j i s padarytas , kaip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas N e l s o n a i Tel. 773-
2334335 . 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
m i n a s Kazėnai . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvykstame į na
mus. 

• Namams pirkti 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 Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Labai daug Amerikos 
l i e t u v i ų i š t i e s ia p a g a l b o s 
ranką vargstančiamLietuvos 
vaikui — jį globoja, siųsdami 
metinį $150 paramos mokestį. 
Po $150 už globojamą našlaitį-
vaiką metinį paramos mokestį 
atsiuntė : Emilija Kazlauskie
nė , Arlington, MA; Lietuvos 
Dukterų draugija, Chicago, IL; 
Viktor Stepalovich, Philadel-
phia, PA; Petras ir Irena Kaz
lauskai, Lemont, IL; Viktoras ir 
Jolyta Suduikiai, LaFayet te 
Co.; Zigmas ir Aldona Urbai, 
Lockport, IL. Po $300 atsiuntė, 
globojantys po du našlaičius, 
Loreta S tu kas, Watchung, NJ; 
The Tauras Club, Scranton, PA 
Adolfas Luza, Cleveland, OH; 
Gene Armalienė, St. Petersburg 
Bch, FL. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame geriesiems Amerikos 
lietuviams, kurie remia Lietu
vos vaikus. „Lietuvos Naš
l a i č i ų g lobos" k o m i t e t a s , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. a m 

• A m e r i k o s l i e t u v i a i 
s u p r a n t a Lietuvos žmonių, 
ypač vaikų, vargus ir stengiasi 
palengvinti jų gyvenimą. Au
koja Lietuvos vaikams $1000 
ponia iš Kalamazoo, MI, neno
rinti skelbti savo pavardės; M. 
ir J. Šimonių 60 m. vedybinės 
sukaties proga, Kazys ir Jad
vyga Baronai, Ormond Beach, 
FL, aukoja $25; Vladas Ky
bartas, Lockport, IL, $20. Dė
kojame aukotojams, sveiki
name sukaktuvininkus! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 West 71 Str. , 
Chicago, IL 60629. _K_-O 

• Automobilio, n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALaurairį, A & -
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk~, 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, inva
l idams va ikams , daugiavai 
kėms šeimoms ir s tudentams 
Lietuvoje. Aukojo: A-a. Anta
n i n o s B a r a u s k i e n ė s atmi
nimui Asta Reitneris $30 ir 
Zita Baltramonas $25; dr. Ber-
nadette ir dr. Mindaugas Si-
liūnas su šeima $100; Nijolė 
Žalneraitienė $50; Kay Norfleet 
$50; Leslie J . Ligameris $25; 
I-įima ir dr. Petras Žlioba $100; 
Lemont National Bank (Lois 
Kazich) $50; Jū ra Gvidas (Cen-
tury 21 , Naperville, IL) $50; 
Madison-Vilnius Sister Gities 
(Bernie Treichel ižd.) $240 tęsti 
merga i t ė s me t inę pa ramą ; 
Frank Meilė $25; dr. Aleksan-
drina ir dr. Vytas Saulis $50; 
dr. Audronė Užgirienė (E. Vir-
bašius) $50; Pranas Prancke-
vicius (Voras Internet Services) 
$50. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. 847-537-
7949. Tax ID# 36-3003339. m m 

• JAV LB Ar izonos apy
l i n k ė L i e t u v o s v a i k a m s -
n a š l a i c i a m s p a r e m t i s u 
rinko aukų. Aukojo: $200 Vio-
letas Juodakis; $150 Zenonas 
Misius atminimui Bernice Pe-
ters, $30 Kęstutis ir Siga Eidu-
koniai; $25 Danguolė Balceris; 
$20 Antonija ir Vytas Petrutis; 
$10 Don Adomavich. Viso suau
kota $435. Aukas pers iuntė 
Rimtis Ta l la t -Kelpša , iždi
n inkas . Dėkojame Arizonos 
lietuviams. „Lie tuvos Našlai
čių globa", 2711West7lStr n 
Chicago, 0,60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS f. ( M m 
M36 S-PulMld Rd., Chicago. IL «OS29 

Tel. 773-582-4500 
Valandoa pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibsitls 
Civilinės ir kriininalinės bylos 

6247 &Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 776-776-8700 

ToO-TM 24 hr. 866-7766741 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki S •.•. 

h — i 9v.r iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Uetovcdnkaa 

4636 W .63 Straat 
Chka*o,IL 60629 

(Skenai gatvaa nuo .Draugo*) 
TaL 77S-M4-O10O. 

T«L «S0>M7-OM0, UaMOt, IL 
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