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kilus įtarimų, kad jį padėjo or
ganizuoti asmenys, norintys
privatizuoti bendrovę „Lietu
vos dujos".
„Seimo pirmininko patarėjo
— iš esmės stebėtojo — vaid
muo tiesiogiai neprilygsta tai
atsakomybei, kuri tenka vizito
organizatoriams. Tačiau, ban
dydamas nepastebėti man vie
šai skiriamos kritikos, truk
dyčiau jūsų pareigoms atlikti",
sakoma R. Zujevo atsistatydi
nimo prašyme. Jis :eigė „galts
nesutikti su skelbiama kriti
ka", tačiau pritaria Seimo pir
mininko pastabai dėl mo
ralinės atsakomybės.
Lietuvos ministras pirmininkas Rolandas Faksas vasario 7 dieną su-itiko su V ilniaus universitetines ligonines gydyA. Paulauskas
anksčiau tojais ir JAV medikais ortopedais. „Lietuvos vaikų vilties" pakvietui: i atvykus įais suteikti nemokama medicinine pabuvo pareiškęs, kad turėtų at galbą Lietuvos vaikams.
(ifriimino 2ihnsko Elta nuotr.
sistatydinti ne "tik E. MaldeiPasirašytas
kis, bet ir kartu su juo į Rusiją
tarptautinis energetikų
vykęs R. Zujevas.

Liberalai svarsto dešimt
kandidatūrų į ūkio ministrus

Vilnius, vasario 7 d. (BNS)
— Kaip pranešė „Lietuvos ži
nios", Liberalų sąjungos (LLS)
.vadovybė svarsto dešimt kan
didatūrų į ūkio ministrus,
tarp kurių įvardijami parla
mentarai Algimantas Matule
vičius, Rimvydas Vaštakas ir
Raimundas Palaitis, ūkio vice
ministras Gediminas Rainys,
vyriausybės kancleris Rober
tas Dargis, premjero patarėja
įmonių restruktūrizavimo ir
privatizavimo klausimais Ona
Juknevičienė bei Klaipėdos
verslininkai Leonas Makūnas
ir Tomas Bielinskas.
Vienas labiausiai vertinamų
kandidatų laikytas Klaipėdos
meras Eugenijus Gentvilas
antradienį vėl patvirtino ne
ketinąs palikti uostamiesčio.
Praėjusį savaitgalį Klaipėdos
meras teigė, kad svarstytų ga
limybę tapti ūkio ministru, jei
tai pasiūlytų premjeras R.
Paksas arba prezidentas V.
Adamkus. Dar vienas kandi
datas, Lietuvos pramoninkų
konfederacijos tarybos narys,
parlamentaras
Algimantas
Matulevičius, 1992 m. dirbęs
kartu su buvusio premjero
Bronislovo Lubio vyriausybe.
Dar praėjusią savaitę tarp
kandidatų minėtas Seimo na
rys, buvęs Palangos meras
Raimundas Palaitis dienraš
čiui sakė, kad Liberalų frakci
ja parlamente jo kandidatūros
nesvarstė. Paklaustas, ar jis
jaučiasi pajėgus būti ūkio
ministru, R. Palaitis teigė ver
tinąs save savikritiškai, ta
čiau siūlymą gerai apgalvotų.
Kandidatas iš Seimo narių
yra Rimvydas Vaštakas, bu
vęs bendrovės „Klaipėdos
Smeltė" gamybos ir komercijos
direktorius. Tikėtinu kandida*„As m a n a u , kad s p a u d a
y r a viena i i mūsų pilietinės
visuomenės demokratijos ga
rantų, ji aktyviai reiškia savo
nuomonę. Su ja reikia skaity
tis, ir tiek", taip į klausimą, ko
pamokė ūkio ministro Eugeni
jaus Maldeikio atsistatydini
mas, atsakė premjeras Rolan
das Paksas. Jis neįvardino
kandidatų į ūkio ministro pos
tą. „Aš tikrai turiu keletą
kandidatų, belieka apsispręs
ti, kurie bus priimtini ir Libe
ralų frakcijai, ir valdybai, ir
galų gale, prezidentui", sakė
jis. Premjeras tiesiai neatsa
kė, koks bus „Lietuvos energi
jos" vadovo Dangiro Mikala
jūno, kuris yra susijęs su
skandalingu ūkio ministro E.
Maldeikio vizitu į Maskvą, li
kimas.
.Elta.
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Atsistatydinimų „karštinė"
neaplenkė Seimo

Vilnius, vasario 7 d. (BNS)
— Lydimas vizito į Maskvą še
šėlio, trečiadienį atsistatydino
Seimo pirmininko patarėjas
ekonomikos ir privatizavimo
klausimams Rolandas Zujevas.
Kaip sakoma jo atsistatydi
nimo prašyme, patarėjas tiki
si, kad jo pasitraukimas už
tikrins sklandų Seimo pirmi
ninko ir jo sekretoriato darbą.
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas patenkino R. Zujevo prašymą atleisti jį iš uži
mamų pareigų.
Kaip žinoma, R. Zujevas
kartu su iš posto besitrau
kiančio ūkio ministro Eugeni
jaus Maldeikio delegacija sau
sio viduryje lankėsi Maskvoje.
Šis vizitas pateko į politikų ir
žiniasklaidos dėmesio centrą,

TEL:

tu laikomas artimas R. Pakso
bendražygis, ūkio viceminis
tras Gediminas Rainys. Jis
buvo R. Pakso patarėjas eko
nomikos ir ūkio klausimais,
kai šis dirbo Vilniaus meru
1997-1999 m. R. Paksui pirmą
kartą tapus premjeru, paskui
jį į vyriausybę išėjo dirbti ir G.
Rainys, įtaką išlaikęs ir An
driaus Kubiliaus vyriausybėje.
Kiti du galimi kandidatai į
ūkio ministrus — Leonas Ma
kūnas ir Tomas Bielinskas —
laikomi įtakingais Klaipėdos
liberalais. Klaipėdos verslo
konsultacijų centro direkto
rius T. Bielinskas teigė atsisa
kysiąs tapti ministru, jei jam
ši galimybė bus pasiūlyta. Tą
patį teigė ir bendrovės „Klai
pėdos mediena" ekonomikos
direktoriumi dirbantis L. Ma
kūnas.
„Kauno dienos" žiniomis,
viena tikriausių kandidačių
galėtų būti premjero patarėja
įmonių restruktūrizavimo ir
privatizavimo klausimais Ona
Juknevičienė. Ji laikoma „kie
ta" moterimi, turinčia tvirtą
nuostatą svarbiausiais ekono
mikos valdymo ir jos vystymo
klausimais bei sugebančia ap
ginti savo požiūrįTarp galimų kandidatų yra
ir vyriausybės kancleris Ro
bertas Dargis, į R. Pakso va
dovaujamo ministrų kabineto
komandą atėjęs iš premjerui
artimo statybos verslo.

Vyriausybė pasirengusi
labai sunkiai ir aktyviai dirbti

Vilnius, vasario 7 d. (BNS)
— Ministrų kabinetas pritarė
vyriausybės programos įgy
vendinimo priemonių planui.
Per savo darbo 4 metus vy
riausybė yra numačiusi įgy
vendinti apie 800 priemonių,
kurios įtrauktos į kelių šimtų
puslapių apimties planą. Pla
ne numatytos pagrindinės gai
rės, kuriomis siekiama išlais
vinti verslą, pasiekti ekonomi
kos augimo, sumažinti bedar
bystę, atkurti pasitikėjimą
valdžios institucijomis, taip
pat spartinti Lietuvos įsijun
gimą į Europos Sąjungą ir
NATO.
Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje pristatydamas prie
monių planą, premjeras Ro
landas Paksas pažymėjo, kad
jo vadovaujama vyriausybė,
prieš patvirtindama, plano
projektą paskelbė viešam ap
tarimui. Pasak premjero, buvo
gauta apie 400 atsiliepimų ir
pasiūlymų, kaip tobulinti pla
ną, iš kurių 100 pateikė Lietu
vos laisvosios rinkos institu
tas.
Pasak jo, nė vieno pasiūly
mo negauta iš Seimo opozici
jos.
Priemonių plane vyriausybė
įsipareigojo parengti Valsty
bės tarnybos įstatymo projek
tą, parengti ir įgyvendinti Val
stybinę užimtumo didinimo
programą. Vyriausybė žada
įgyvendinti apskričių reformą,
baigti rengti Civilinio proceso
kodekso, Administracinės tei-

Prasižengęs politikas nubaustas
šveniausia bausme
Vilnius, vasario 7 d. (BNS)
— Kovo 11-osios Akto signata
rui, užsienio reikalų ministro
patarėjui Egidijui Bičkauskui,
praėjusią savaitę Vilniuje pa
dariusiam avariją ir pabė
gusiam iš įvykio vietos, pa
skirta 3,300 litų bauda, pra
nešė „Lietuvos rytas".
Apie tokį sprendimą sosti
nės kelių policija žinomam
politikui pranešė Vilniaus uni
versitetinėje greitosios pagal
bos ligoninėje, kur jis gydosi
neurochirurgijos skyriuje.
Anot dienraščio, 45 metų E.
Bičkauskas atsipirko kone
švelniausia bausme, numato
ma už šį nusižengimą. Policija
politiką galėjo bausti pinigine
bauda nuo 3,000 iki 5,000 litų
arba atimti vairuotojo pažy
mėjimą nuo 3 iki 5 metų.
„Padaręs avariją, E. Bič
kauskas atlygino žalą apdau
žyto automobilio savininkui.
Politikas geranoriškai bendra
vo su policijos pareigūnais ir

sės pažeidimų kodekso, bau
džiamojo proceso kodekso,
bausmių vykdymo kodekso
projektus.
Kovodama su nusikalstamu
mu ir korupcija, vyriausybė
įsipareigoja parengti Antiko
rupcinį įstatymą, įgyvendinti
naują mokesčių sistemos pla
ną. Liberalizuojant darbo rin
ką, numatyta parengti naują
darbo kodekso projektą.
R. Pakso vyriausybė įsipa
reigojo baigti „Lietuvos ener
gijos", „Lietuvos dujų", „Lie
tuvos avialinijų", Taupomojo
ir Žemės ūkio bankų privati
zavimą.
„Per pirmus metus numato
ma įgyvendinti du trečdalius
priemonių, numatytų plane.
Kalbos, kad viskas yra palikta
ketvirtiems vyriausybės gyva
vimo metams, neturi realaus
pagrindo", sakė premjeras.
* Premjeras R o l a n d a s
P a k s a s nenurodė priežasčių,
dėl kurių trečiadienio vyriau
sybės posėdyje Viktoras Valceris nebuvo paskirtas „Sodros"
vadovu. Nors R. Paksas teigė
negavęs jokių šį kandidatą
kompromituojančių faktų, ta
čiau nutylėjo priežastis, dėl
kurių nebuvo paskyrimo. R.
Paksas sakė tik prieš kelias
minutes sužinojęs, jog V. Valceris nebenori užimti jam siū
lomų pareigų.
<Eita>
* Premjeras
Rolandas
Paksas su Rusijos verslinin
kais aptarė elektros energijos
eksporto galimybes bei paragi
no
Rusijos
susivienijimą
„LUKoir tęsti derybas su
„Mažeikių nafta" dėl ilgalai
kio naftos tiekimo sutarties
pasirašymo. Kalbėdamas su
„LUKoil" viceprezidentu Jurij
Storožev, premjeras ragino
derėtis greičiau. Pasak Storo
žev, derybos nėra nutrūkusios,
ir „LUKoil" nori bendradar
biauti su „Mažeikių nafta"
abipusiai naudingomis sąly
gomis.
(BNS)

pageidavo greičiau sutvarkyti
šios nemalonios istorijos for
malumus", sakė sostinės kelių
policijos komisaras Juozas
Blaževičius.
Užsienio reikalų ministro
patarėjas praėjusį trečiadienį
visureigiu „Land Rover" Kalva
rijų gatvėje rėžėsi į stovėjusį
„Volkswagen Passat" ir pa
Ketvirtadienio rytą E. Bič
spruko. Prie apdaužyto auto kauskas dėl įvykio kelyje apsi
mobilio liko nuplėštas signata lankė policijoje ir vėliau susiti
ro visureigio valstybinis nu ko su apdaužyto automobilio
meris „LRS 152", todėl jo sa savininku Vidu Pakalniu. Po
vininkas greitai buvo nustaty litikas iš karto sumokėjo už
tas. Manoma, kad politikas apdaužytą automobilį. Apie
avariją padarė būdamas ne pietus į policiją vėl atėjusiam
blaivus.
E. Bičkauskui pasidarė bloga
Atvykus policijos darbuoto- — jis susmuko koridoriuje ir
jams į E. Bičkausko namus, buvo nuvežtas į ligoninę. Ma
nepavyko rasti bendros kal- noma, kad E. Bičkauską ištiko
bos. Užsienio reikalų ministro epilepsijos priepuolis.
patarėjas pareigūnų į namus
Dėl įvykio iškilo grėsmė poli
neįsileido, nepateikė doku tiko karjerai. Signataro liki
mentų ir atsisakė pasitikrinti mas Užsienio reikalų mini
girtumą. E. Bičkauskui buvo sterijoje bus nuspręstas, ga
įteiktas kvietimas atvykti į ap vus ir įvertinus policijos pa
klausą kelių policijoje.
teiktus dokumentus.
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* Lietuva p a r e m s n u o že
mės drebėjimo nukentėjusią
Indiją. Iš Vyriausybės rezervo
fondo Sveikatos apsaugos mi
nisterijai
įSAM)
paskirta
200,000 litų humanitarinės
pagalbos siuntai medikamen
tais ir medicinos priemonėmis
nukentėjusiems. Vyriausybė
sutiko, kad viešas medika
mentų ir medicinos priemonių
pirkimas būtų vykdomas kai
nų apklausos būdu pagal Už
sienio reikalų ministerijos ir
SAM suderintą pagalbos sąra
šą. Sausio 26 d. Indijos vaka
rinėje dalyje įvyko 7.9 balų pa
gal Richterio skalę žemės dre
bėjimas, dėl kurio galėjo žūti
nuo iki 100,000, sužeista —
iki 200,000 gyventojų. Žemės
drebėjimas sugriovė keletą In
susitarimas
dijos miestų. Manoma, kad
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) padaryti nuostoliai Indijai sie
— Lietuvos, Latvijos, Estijos, kia milijardus dolerių.
Baltarusijos ir Rusijos energe
* Vyriausybė n e p r i t a r i a
tikos bendrovių vadovai tre
Seimo
nario Rolando Pavilio
čiadienį
Vilniuje
pasirašė
nio
siūlymui
valstybės vidaus
penkiašalį susitarimą dėl ly
skola
pripažinti
aukštųjų mo
giagretaus energetikos siste
kyklų
įsiskolinimus.
Anot vy
mų darbo. Susitarimą pasi
riausybės
išvados,
1999
m. ne
rašė laikinasis „Lietuvos ener
gijos" vadovas Dangiras Mika pervestas valstybinėms aukš
lajūnas, Latvijos J-atvenergo" tosioms mokykloms valstybės
prezidentas Karlis Mikelso- biudžeto lėšas pripažinus val
nas, Estijos „Eesto Energia" stybės vidaus skola ir ją pa
generalinis direktorius Gun- dengus iš skolintų lėšų, būtų
nar Okk, Baltarusijos „Be- viršyta valstybės grynojo sko
lenergo" prezidentas Jevgenij linimosi riba. Todėl vyriausy
Mišuk ir Rusijos „JES Rosii" bė siūlo nepritarti šiam siūly
valdybos pirmininkas Anatolij mui.
* Valstybinė m a i s t o ir ve
Čiubais.
terinarijos
t a r n y b a priskyrė
Kartu buvo nutarta įkurti
padidintos
rizikos
grupei tuos
darbo grupę, kuri turės ap
Lietuvos
rajonus,
kuriuose
yra
svarstyti Lietuvos pasiūlymą
galvijų,
įvežtų
iš
užsienio
val
pakeisti vieną sutarties punk
tą, kuris numato, kad iš susi stybių, kur nustatyta galvijų
tarimo pasitraukus vienai su smegenų kempinligės atvejų,
tartį pasirašiusių šalių, ji ne arba jų pirmos kartos palikuo
nių. Iš 38 Lietuvos rajonų, ku
privalo atlyginti dėl to ga
riuose auginami galvijai, padi
linčių atsirasti nuostolių.
dintos rizikos grupei priskirti
Lietuvos energetikų teigi
28. Europos Sąjunga pačią
mu, susitarimas įteisina da
Lietuvą priskiria padidėjusios
bar galiojančias penkių valsty rizikos grupei, nors kol kas
bių elektros perdavėjų darbo kempinligės atvejų Lietuvoje
taisykles ir garantuoja pati nėra užregistruota. Lietuva,
kimą elektros energijos perda atsidūrusi toje pačioje grupė
vimo tinklų darbą.
je su Vokietija, Italija ir Pran
cūzija, vertinama kaip valsty
Amazonės džiunglėse
bė, kurioje šios ligos išplitimas
mirė iškili misionierė
yra tikėtinas arba patvirtin
iš Lietuvos
tas.
iBNSi
Vilnius, vasario 7 d. (BNS)
* „Statoil" klientai Latvi
— Lietuvą pasiekė žinia, jog joje skundžiasi prasta „Ma
Pietų Amerikos Amazonės žeikių naftos" dyzelino kuro
džiunglėse mirė iškili misio kokybe. „Statoil" pradėjo tik
nierė lietuvė Emilija Sakė rinti iŠ Mažeikių gaunamą
produkciją.
naitė.
Išvykusi iš Lietuvos dar
* P a b r a n g u s ofsetiniam
prieš II pasaulinį karą, Pa popieriui, sumažėjo mokyk
ryžiuje baigusi noviciatą ir loms leidžiamų vadovėlių tira
įgijusi medicinos sesers spe žas ir jų kainos pasiekė iki šiol
cialybę, ji visą gyvenimą pa neregėtas aukštumas — kai
skyrė Brazilijos ir Bolivijos kurie vadovėliai kainuoja net
džiunglių indėnams. E. Sa iki 100 litų. Spėjama, jog atei
kėnaitė gydė žmones bei mokė nančiais metais vadovėliai
tikėjimo tiesų. Ji gerai mokėjo brangs dar 10 proc.
5 kalbas ir keletą vietinių dia
* Fabijoniškių vidurinės
lektų.
mokyklos moksleiviams te
Amazonės džiunglėse nuo ko pasirašyti dienyne, jog
1962 m. E. Sakėnaitė buvo penktadienį eis į bažnyčią.
plačiai žinoma kaip vienuolė Namo grįžęs šeštokas tėvams
misionierė sesuo Ksavera. Ji paaiškino, jog nebus pamokų,
aktyviai dalyvavo kito lietuvio tačiau auklėtoja liepė pasira
misionieriaus — tėvo Aleksan šyti ir kartu su visa klase eiti
dro Bendoraičio žygiuose ir su į bažnyčią. Toks nesusiprati
manymuose. Dirbo laivuose- mas, kodėl vietoj pamokų vai
ambulatorijose „Lithuania", su kai privalėjo eiti į bažnyčią,
kuriais išraižė dešimtis tūks kilo ne vieno Fabijoniškių vi
tančių kilometrų džiunglėmis. durinės mokyklos moksleivio
Taip pat Brazilijoje rengė ir šeimoje.
MM
puoselėjo „Gerojo ganytojo", o
Bolivijoje — „Vaiko ir moti sumušta galva E. Sakėnaitė
buvo rasta negyva atokiame
nos" ligonines.
Kaip rašoma
trečiadienį džiunglių Gajaramerino mies
dienraštyje „Lietuvos rytas" telyje. Ten ji ir palaidota.
paskelbtame nekrologe, pra
E. Sakėnaitė gimė 1913 me
ėjusiųjų metų gruodžio 3 d. tais Anykščių rajone.

* Būsimasis ambasado
r i u s Vašingtone Vygaudas
Ušackas žada, kad ekonomi
niais klausimais užsiimančių
diplomatų JAV gali padaugėti
nuo 3 iki 5. Jis planuoja ne
trukus paskirti komercijos
atašė Kalifornijoje.
* Seimo n a r ė Irena Degu
tienė t a p o Moterų konserva
torių sąjungos (MKS) pirmi
ninke. Jos pavaduotoja yra
praėjusios kadencijos Seimo
narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Moterų konservatorių
sąjungos (MKS) vadovybė bu
vo sudaryta savaitgalį Rasei
niuose vykusiame Moterų
konservatorių sąjungos -Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) struktūrinio padali
nio ataskaitinėje rinkiminėje
konferencijoje. Šiuo metu kon
servatorių partijoje yra apie
15,000-17,000 narių, pusė jų
— MKS narės.
* Akmenės rajono meras
64 metų Anicetas Lupeika
kreipėsi į rajono tarybą su pa
reiškimu, prašydamas atleisti
jį iš mero pareigų Jam, kaip
savivaldybės vadovui, vis sun
kiau žiūrėti, kaip prastėja ra
jono ekonominė padėtis. Skur
du garsėjančiame rajone ne
darbo lygis pasiekė 24.3 proc.
ir yra didžiausias Lietuvoje.
* Kauno turgaviečių savi
ninkai t i k i n a , jog gąsdinimai
apie galimybę centrinėje Šiau
lių gatvės turgavietėje nusi
pirkti nesveiko gyvulio sker
dienos ar dešrų, kuriose yra
dvėselienos, — tai gerai apgal
vota provokacija, siekiant at
baidyti pirkėjus nuo turgaus.
* Antradienio vakare Li
beralų sąjungos elitas buvo
susirinkęs į sostinės „Geleži
nio vilko" restoraną. Čia ūkio
ministrui Eugenijui Maldeikiui buvo surengtos išleistu
vės iš vyriausybės.
IEIU)
* Už vaikų sveikatos
priežiūrą, kai jie būna mo
kykloje, atsako mokyklos pe
dagogai, mokykloje esantis
bendruomenės
slaugytojas,
palaikantys glaudžius ryšius
su vaikų tėvais, teigia Sveika
tos apsaugos ministerijos spe
cialistai. Pirmadienį po kūno
kultūros pamokos mirė Kauno
J. Tumo-Vaižganto vidurinės
mokyklos moksleivė, 12 metų
Gintarė Karazinaitė. Gydyto
jai patvirtino, kad mergaitė
mirė dėl įgimtos širdies ydos.
tokia mirties priežastis įrašy
ta mirties liudijime. Mergaitei
pasijutus blogai, po pamokos
ji mokytojos buvo palydėta į
medicinos punktą, kur netru
kus nualpo, ir jos jau neatgai
vino nei dirbtinį kvėpavimą
dariusi medicinos seselė, nei į
mokyklą atvykę du greitosios
medicinos pagalbos medikai.
Pasak G. Karazinaites svei
katą prižiūrėjusių poliklinikos
gydytojų, mergaitei nuo gimi
mo nustatyta įgimta širdies
yda. Kadangi ji niekada nesi
skundė širdies veikla, mama
jos pas kardiologą nevedė. O
paskutinės apžiūros metu kar
diologas nerado priežasties,
dėl kurios jai reikėtų apriboti
fizinį krūvį.
IBNS

KALENDORIUS
Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas Emiliani. Daugvilė, Domantas, Honoratas,
Jogintas, Nirma. Saliamonas (Salys)
Vasario 9 d.: Alge. Almantas,
Apolonija, Erikas. Girvydas, Joviltas,
Marijus. Odeta.
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LIETUVIU
CLEVELAND, OH
CHIRURGŲ IŠVYKA
LIETUVON

TELKINIAI

Clevelando krepšinio „Cavaliers" komandos centro žaidė
jas Žydrūnas Ilgauskas, 7'- 3",
kuris 1997-1998 metų sezone
buvo išrinktas „vertingiausiu
žaidėju", kaip praneša Cleve
lando dienraštis „The Plain
Dealer" 2001.01.31 vėl turės
operaciją
„pataisyti lūžusį
kaulą kairiojoje kojoje". Jis
bus operuojamas Johns Hopkins ligoninėje Baltimorėje.
Teigiama, kad ši operacija už
baigs jo rungtynių sezoną.
Penktą kartą šešių rungty
nių sezone jis negalės žaisti.
Trys ankstyvesnės kojų opera
cijos buvo daromos Clevelando
klinikoje.
Žydrūnas Ilgauskas, kurio
pavardę amerikiečiai sutrum
pinę j „Z", bet spaudoje visa
da rašoma teisingas vardas
ir pavardė, prieš vykdamas į
Baltimorę, konsultavo su JAV
specialistais. 1996 metais jis
pasirašė šešerių metų kon
traktą — 70.9 mln. dolerių.
Generalinis „Cavaliers" direk
torius Jim Paxson, dienraštyje
teigė, kad tai „skausmingas
faktas žaidėjui. Jis iš 336
rungtynių praleido 225. Per
penkerius
metus Ilgauskas
kiekvieną koją sulaužė po du
kartus ir turėjo tris kairiosios
kojos operacijas ir dvi dešinio
sios.
Nuo praėjusių metų gruo
džio 20 d., po žaidynių San
Antonio mieste, kur sulaužė
kairiąją
koją,
Clevelando
dienraštis beveik kasdien in
formuoja
savo
skaitytojus
apie jį, įdėdamas ir nuotrauką.
Vertinga informacija
„Trečiajai b a n g a i "
Kiek Clevelando lietuviška
me telkinyje yra įsikūrusių
naujosios imigracijos, jau daž
nai vadinamos „Trečiosios
bangos" mūsų tautiečių, tur
būt niekas tiksliai nežino.
Dalis jų yra susibūrę „Gijos"
sambūryje, kuriam šiuo metu
vadovauja Dainius Zalensas
su žmona Onute (aktorė Pučkoriūtė). Rengiamos geguži
nės, koncertai, vakaronės Lie
tuvių namuose. „Gija", pagal
nustatytą Dievo Motinos pa
rapijos tvarkaraštį, puikiai
paruošia
kavutes parapijos
svetainėje po sekmadieninių
pamaldų.
Kaip ir ankstyvesniosios
imigracijos, taip ir ši naujoji
turi įvairiausių problemų ne
tik darbo, buto, bet ir teisinių
įstatymų painiavos, ypač iš
leidus naują imigracijos įsta
tymą. LB garbės konsulės
Ingridos Bublienės ir „Gijos"
iniciatyva sausio 25 d. 7 vai.
vak., Dievo Motinos parapijos
mažojoje salėje buvo sukvies
tas susirinkimas, kuriame ži
nomas imigracijos advokatas
David Wolfe Leopold išsamiai
kalbėjo apie šio įstatymo klau
zules, jų niuansus bei suvar
žymus, davė gausiai susirin
kusiems rašytos informacijos,

ROBERT BORIS
DALYVAUS KARDINOLU
PRIĖMIME

atsakinėjo į klausimus. Vertė
jo pareigas puikiai atliko adv.
Augustinas Idzelis.
Ta pačia proga primintina
ir nuolatinė nuoširdi Garbės
konsulato pagalba naujai at
vykusiems įvairiausiais rei
kalais. Dažni konsuies Ingri
dos Bublienės skrydžiai į Lie
tuvą naujai atvykusiųjų su li
kusiais . Tėvynėje sustiprina
ryšius. „Trečioji banga" už tai
yra labai dėkinga.
V. R

Dr. Algimantas Čepulis, chi
rurgas iš Clevelando, Ohio. su
Čikagos Shriners amerikie
čių gydytojų grupe, vadovau
jama dr. John Lubicky sausio
28 d. išskrido Vilniun, kur
Santariškių ligoninėje visą sa
vaitę atliks sudėtingas, sun
kias nugaros bei kaulų ope
racijas. Operacijas gydytojai
atlieka nemokamai. Tai jau PfflLADELPHIA, PA
dešimtoji gydytojų
labdaros
KALĖDŲ EGLUTĖ
dovana Lietuvai.
Krepšininkas Ilgauskas
vėl o p e r u o j a m a s

roito Lietuvių organizacijų
centras, kuriam pirmininkau
ja adv. Kęstutis Miškinis.

Filadelfijos Vinco Krėvės li
tuanistinės mokyklos tradici
nė Kalėdų eglutės šventė Šv.
Andriejaus parapijos salėje
įvyko š.m. sausio 14 d. Salėn
susirinko gausus žiūrovų bū
rys — žinia, kad mažieji ir
jaunieji lietuviukai stato ope
rą sudomino visus. Šiam įvy
kiui buvo tikrai gražiai pa
siruošta. Po pamaldų iš baž
nyčios ateinančius svečius
mokyklos mokinių tėvų komi
tetas, su Jūrate Stirbiene
priekyje, maloniai pavaišino
šiltais užkandžiais — lietu
višku kugeliu, itališka lazania, salotomis ir saldžiais py
ragais, o scenoje jau girdėjosi
balsų derinimas ir artistų kos
tiumų čežėjimas.
Svečiams pasisotinus, mo
kyklos vedėja Danutė Surdėnienė pasveikino susirinku
sius ir trumpai apibūdino vai
kų operos „Avinėlio teismas"
siužetą, supažindino ir su re
žisiere, pirmojo skyriaus mo
kytoja Raimonda Rukšiene.
Ilgai laukta valandėlė paga
liau atėjo. Nekantriai stebėta
užuolaida atsiskleidė, atideng
dama soste sėdinčius karalių
ir karalienę bei prie jų kojų
gulintį avinuką. Pasigirdo mu
zika ir scenon sugužėjo links
mai dainuodami dvariškiai,
kaip tokiems ir tinka, apsiren
gę baltais šventiškais drabu
žiais, pasipuošę gėlių vaini
kais, pakilia nuotaika. Jie šo
ko, liaupsino karalių, gyrė jo
valdžią ir karalyste. Jie apdai
navo karalienės gerą būdą,
grožėjosi mažuoju avinuku.
Čia veiksmo buvo nedaug, nes
visiems buvo aišku, kad dva
riškiai ir karaliaus šeima ge
rai sugyvena ir gražiai susi
dainuoja.
Tačiau, kaip kiekvienoje pa
sakoje ar operoje, visada vyks
ta intriga: kur nors, kas nors
nepatenkintas ir pradeda kal
tinti kitus dėl savo blogos nuo
taikos. Taip įvyko ir čia. Įžy
giuoja skundžių būrys, įlekia
maištaujančių žirgų pulkas.
Jie visi ir atrodo nekaip. Ne
patenkinti dvariškiai dėvi
tamsius drabužius, jų skry
bėlės su juodais kraštais ir
metalinės lentelės rankose,
kaip jų dainų akompanimen
tas.
Įžengę scenon, jie baugina

Lietuvos Vyčių garbės narys
Robert Boris dalyvaus arki
vyskupo A. J. Bačkio oficialia
me naujųjų kardinolų priėmi
me į Romos Katalikų Bažny
čios kardinolų kolegiją š.m.
vasario 21 dieną. Organizaci
jos ir norintieji perduoti svei
kinimą šia proga, prašomi
kreiptis į Reginą JuškaitęŠvobienę, tel. 248-547-2859.
Algis Rimas (kairėje), ALTo atstovas Vašingtone ir JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirm., dalyvavo JAV prez. George W. Bush inauguraci
joje, \Vashington, DC, š.m. sausio 20 d. J i s taip pat buvo pakviestas į
Ohio senatorių Mike De Wine (dešinėje) bei George Voinovich ruoštą poinauguracinį priėmimą. A. Rimas, turintis ryšių Cleveland, OH, turėjo
progą pasikalbėti su Ohio senatoriais ;r valstijos gubernatorium Bob Taft,
ypač pabrėždamas Lietuvos narystės NATO klausimą Priėmime dalyva
vo ir buv. Cleveland LB apylinkes kopirm. Ada Stungienė.

avinėlį ir bando įtikinti kara
lių ir jo dvariškius, kad tai
avinėlio kaltė, kad jie jaučiasi
blogai. Jų daina rėksminga ir
triukšminga, kai jie daužo sa
vo rankose turimas skardžias
lenteles ir gąsdina silpnes
niuosius. Į tą kovą įsijungia ir
avinėlis, per tą žodžių susirė
mimą susijaudinęs ir sukrės
tas, jis staiga atsimena savo
kalbą ir prabyla žmogaus bal
su, nes tai buvo ne kas kitas, o
„Elenutė ir jos broliukas avi
niukas" pagrindinis veikėjas
— mažasis Elenutės broliu
kas.
Visiems grįžta gera nuotai
ka ir, vadovaujant linksmie
siems karaliaus dvariškiams,
visi įsijungia sutartinėm gerb
dami karalių, karalienę ir jau
į žmogų atsivertusį karalienės
broliuką.
Vaidinimas/opera
baigiasi ir pasigirsta gausūs
žiūrovų plojimai. Prie sidab
rinės žvakidės, kalėdinės eglu
tės šešėlyje, vaidinimui kaip
skaitovė talkinusi Gaja Stirbytė savo vaidmenį atliko pui
kiai. Muziką sustačiusiam ir
per garsiakalbį sėkmingai pa
pildžiusiam operos balsingumą Kaziui Razgaičiui nuošir
džiai padėkojo režisierė Rai
monda, o ji pati sulaukė nuo
stabios, švelniai rožinės spal
vos rožių puokštės.
Plojo žiūrovai, plojo tėveliai
ir vyresnieji broliai ir seserys,
o dar labiau plojo Kalėdų se
nelis atvykęs operai baigiantis
ir iš Lietuvos atitempęs di
džiausią maišą. Na, o kas to
liau vyko, manau, kad jau visi
žinote. Vaikai dalinosi dova
nas, Kalėdų senelis juos malo
niai pralinksmino, o visiems
žiūrovams, kaip toje operoje,
dar labiau pakilo nuotaika ir
visi liaupsinom režisierę, vai
dintojus ir mokyklos vedėją.
Šio įvykio didieji „kaltinin
kai": avinėlis - Vaidas Razgaitis. Karalienė Elenytė - Laura
Salčiūnaitė. Karalius - Virgis
Volertas. Skaitovė - Gaja Stirbytė.
Gerieji dvariškiai: Kristina
Babinskaitė, Adria Bagdona
vičiūtė, Marytė Rukšytė, Mo

ILGIAUSIU METU
Praėjusį savaitgalį Detroite
savo jubiliejinį
gimtadienį
šventė Elena Alkuvienė, o
Windsore vedybų auksinį jubi
liejų Valė ir Albinas Tautkevičiai.

nika Rukšytė, Regina Thomp
KLAUSYKITĖS
son, Vilija Vilimaitė.
„LIETUVIŠKU
Piktieji dvariškiai: Saulius
MELODIJŲ"
Gečys, Aleksandras Kučas,
„Lietuviškų melodijų" radijo
Paulius Razgaitis, Aras Surdenas, Andrius Salčiūnas, valandėlę vasario 13 ir 27 d., 4
vai. p.p. redaguoja ir ves Ed
Dainius Volertas,
Žirgai: Nancy-Jo Brant, Bi vardas Skiotys. Edvardas daž
rutė Brant. Kristukas Aker- nai į klausytojus prabyla ir
ley, Edvardas Kairiūkštis, žemaitiškai. Valandėlė girdi
ma ir kompiuteryje tuo pačiu
Alexa Thompson.
laiku.
Kompiuterio adresas
Režisierė - Raimonda Ruk
wwrw.wpon.com
antradieniais
šiene, Kostiumai - Kristinos
4
vai.
ir
šeštadienių
rytais 8
Volertienės, Dekoracijos - Da
vai. Detroito laiku.
lios Kairiukštienės. Veikalas
lm
rašytas Lietuvoje. Muzika Algirdo Martinaičio. Dainų
KAZIUKO MUGĖ
žodžiai - Marcelijaus Marti
DETROITE
naičio.
Tenka paminėti, kad šioje
Detroito „Gabijos" ir „Balti
muzikinėje
pasakoje/operoje jos" skaučių ir skautų tuntai
buvo įjungti visi Vinco Krėvės savo tradicinę Kaziuko mugę
sekmadieninės mokyklos mo sekmadienį, kovo 4 d., ruošia
kiniai. Daug sėkmės linkima Dievo Apvaizdos parapijos
šiuose
Naujuose
metuose Kultūros centre. Kviečiame vi
darbščiai ir talentingai lietu sus, ne vien tik skautų šei
viškai mokyklai. Valio!
mas, bet visą Detroito ir apy
A. Rastenytė linkių lietuvišką visuomenę
apsilankyti Kaziuko mugėje.
Čia galėsite įsigyti įvairių
DETROIT, MI
rankdarbių, išbandyti laimę
Velykinio stalo patiekalų lai
mėjime, pažaisti žaidimus, net
VASARIO 16-TOS
parodyti savo sugebėjimus
MINĖJIMAS
golfe. Bus gardžių maisto pa
Pagrindinis Vasario 16-tos tiekalų, skanių pyragų ir tor
minėjimas, Detroite vyks sek tų. Bus ir ypač vaikų mėgsta
madienį, vasario 11 d., 12 vai. mi laimingų bilietėlių trauki
vidurdienį, Dievo Apvaizdos mai. Prašome visų, jei galite
Kultūros centre. Minėjimo laimėjimams dovanoti laimi
metu kalbės JAV LB Visuome kių, atneškite juos vasario
ninių reikalų tarybos pirmi mėnesio savaitgaliais į Dievo
ninkas ir Amerikos Lietuvių Apvaizdos parapiją. Būsime
tarybos atstovas JBANC (Pa- dėkingi. Lauksime visu atsi
baltiečiu Komiteto VVashing- lankymo mugėje. Čia smagiai
tone) atstovas, buvęs JAV di praleisite sekmadienio popietę
plomatas Algis Rimas. Minėji ir tuo pačiu paremsite skau
me dalyvaus JAV Senato ir tišką jaunimo veiklą. Jei tu
rite klausimų — skambinkite
Kongreso atstovai.
tuntininkei
Rasai Karvelienei,
Ona Šadeikienė ir jos pagal
tel.
248-380-1363.
Iki pasima
bininkai pavaišins svečius lie
tymo
mugėje!
tuviškais patiekalais. Aukos
bus renkamos išlaidoms pa Detroito skautų ir skaučių
dengti
Lietuvai
siekiant
t u n t ų vadovybė
NATO narystės 2002 m. Au
kas gaiite siųsti ir Detroito P R A N C Ū Z I J A
Lietuviu organizacijų centrui,
BENDRUOMENĖS
22180 Greenfield, Oak Park,
MI 48237. Čekius rašyti:
MOKYKLĖLĖ
DLOC vardu. Vasario 16-tos
dienos minėjimą rengia Det
Mūsų bendruomenės lietu-

Filadelfijos V Krėvės lituanistinės mokyklos mokinių Kalėdų eglutes Šventėje suvaidinto ..Avinėlio teismas"
šokėjos ir jų viduryje pagrindinį avinėlio vaidmenį vaidinęs Vaida? Razgaitis
Nuotr D. S u r d ė n i e n ė s
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viška mokyklėlė žengia pir
muosius žingsnius! Pirmasis
užsiėmimas su vaikučiais įvy
ko pernai, lapkričio 12 d., taip
pat vaikai ruošė kalėdinį
spektaklį. O po Naujų metų,
2001-aisiais —jau pilna darbo
programa.
Visų lietuviškų bendruome
nių užsienyje vienas svarbiau
sių tikslų yra išlaikyti lietuvių
kalbą ir kultūrą, ir ją perduoti
mažiesiems. Sakysite, juk tam
yra šeimos ratelis. Tačiau to
neužtenka. Juk mus supa vi
sai kitoniška aplinka, vaikai
eina į prancūziškus darželius,
mokyklas, turi daugiau pran
cūzų draugų, nei lietuvių, tad
ir lietuviškas žodis retesnis.
Ypač tai aktualu mišriose šei
mose. Todėl ir mažieji leng
viau prašneks lietuviškai, jei
susitiks mokyklėlėje draugų
lietuviukų, pažais žaidimų, šo
kių, ratelių, išmoks lietuviš
kos abėcėlės, dainų, rankdar
bių, sužinos lietuviškų tradi
cijų bei tautosakos, istorijos ir
geografijos faktų.

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tei. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Htckory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773^*71-3300

DR L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MJD., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valančios pagal susitarimą

Pirmasis kvietimas į mo
kyklėlę pasirodė 2000 metų
pradžioje, tačiau tesulaukė
gan menko atsako. Šįkart nu
ARAS ŽLIOBA, M.D.
sprendėme eiti kiek kitu ke AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
liu: pasiūlyti konkretų mokyk
219 N. Hammes Avenue
lėlės planą ir taip sudominti
Joliet, IL 60435
tėvelius. Atsirado dvi labai
Tel. 815-741-3220
šaunios mokytojos, baigusios
UNAS SIDRYS, M.D.
aukštąsias pedagogikos studi
Akių ligos / Chirurgija
jas VPU (pradinių klasių ir
9830 S.Ridgeland Ave.
muzikos specialybės) ir dabar
Chicago Ridge, IL 60415
besispecializuojančios
Pary
Tel. 708-636-6622
žiuje — Giedrė ir Inga. Numa
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
tome ir kitų talkininkų ypa
tingiems užsiėmimams pra vyksta kas savaitgalį, tad ir
vesti.
mūsų vaikams tokiu dažnumu
Mokytojos Giedrė ir Inga pa vertėtų vėliau susitikinėti).
ruošė programėlę, kuri bus iš Dar galvojame pasiūlyti vi
dalinta tėveliams. Kol kas mo siems vaikams ir tėveliams
kyklos užsiėmimai vyks kas reguliariai susitikti kiekvieno
mėnesį, bendruomenės susiti je šeimoje paeiliui, tiesiog pa
kimų metu ir jų vietoje (Ecole bendrauti paprastesne forma,
des Francs Bourgeois Pary pažaisti žaidimų, ratelių (pa
žiuje), atskiroje klasėje. Esant vyzdžiui, būtent, iš tokios su
norui ir mokyklėlei sustiprė sitikimų formos neseniai išsi
jus, galėsime pamokėles reng vystė Švedijos Lietuvių Ben
ti dažniau (dauguma kitų lie druomenės mokyklėlė vai
tuviškų mokyklų užsienyje kams).

Filadelfijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutėje suvaidinto ..Avinėlio teismas* piktieji dva
riškiai atvykę skųstis prie* avinėlį.
Nuotr D. S u r d ė n i e n ė n

BENDRUOMENES
SUKAKTUVINIAI METAI (I)
BRONIUS NAINYS
New Yorke 1951 m. lapkri
čio 18 d. buvo paskelbtas
Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių Bendruomenę, su
trumpintai — JAV LB, stei
giantis aktas. Taigi, šį rudenį,
pagal 1949 m. birželio 14 d.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIK) paskelb
tos Lietuvių Chartos dėsnius
įsteigtos, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) gausiau
sia bei įtakingiausia narė
švenčia 50 metų sukaktį. JAV
LB vadovybė ruošiasi ją iškil
mingai paminėti. O tokio pa
minėjimo ši Amerikos lietuvių
jungtis tikrai užsitarnavo.
PLB yra visų užsienio lietuvių
darinys, sutelktas po vienu
skėčiu siekti dviejų pagrindi
nių, visiems lietuviams bend
rų, visiems vienodai svarbiau
sių tikslų — padėti okupuotai,
atkakliai kovojančiai, tautai
nusikratyti vergijos, atkurti
savo nepriklausomą valstybę
ir išlaikyti tarp už tėvynės ri
bų po pasaulį pasklidusių lie
tuvių. Tiksliau — tą tautos
dalį išlaikyti gyvą su lietuvių
kalba, kultūra, papročiais, tra
dicijom, lietuvišku tautiniu
bei valstybiniu — jeigu taip
galima pasakyti — nusiteiki
mu. Tarp tuo laiku septynioli
koje Vakarų pasaulio valsty
bių suorganizuotų ir anksčiau
ar vėliau pradėjusių veikti tų
kraštų Lietuvių Bendruome
nių JAV LB buvo (ir dabar
yra) pati gausiausia, taigi ir
stipriausia, atlikusi daugiau
sia darbų. Jos veiklos apim
tyje telpa net keliolika sričių,
ir šios sukakties minėjimo
proga visos jos bus išryškintos
Balio Raugo ruošiamoje kny
goje (tąsa jo 1982 m. parašytos
knygos „JAV LB trys dešimt
mečiai") bei prisimintos minė
jimo programoje, tačiau kai
kurios jų, bent mano suprati
mu, vertos dar ir atskiro
išankstinio priminimo, kad vi
suomenė geriau suvoktų JAV
LB reikšmę ir, minėdama pra
eitį, reikiamą dėmesį atkreip
tų į jos dabartinę veiklą, kuri
lieka tokia pat svarbi ir Lietu
vos laisvinimo darbui atkri
tus. Gilesnio dėmesio, manau,
vertos keturios JAV LB veik
los kryptys: lietuvybės išlai
kymui — švietimas ir kul
tūrinė veikla, Lietuvos laisvi
nimui — visuomeninė veikla
(po Lietuvos išsilaisvinimo pa
sukta kita kryptimi), vėliau,
iškilus socialinės pagalbos rei
kalui — atsiradusi socialinė
veikla. Šių krypčių darbus ir
ketinu priminti „Draugo" skai
tytojams keliais rašiniais savo
nuolatinėje skiltyje. Nors JAV
LB pirmiausia veiklą pradėjo
švietimu bei kultūros darbais,

o į Lietuvos laisvinimo darbą
(pavadintą visuomenine veik
la) dėl kai kurių, tuo laiku
tarp JAV lietuvių susiklosčiu
sių, sąlygų įsijungė šiek tiek
vėliau, tačiau galvoju, kad
vasaris, kaip Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo prisimi
nimų mėnuo, geriau, negu kiti
mėnesiai, tiks ir JAV LB tos
srities veiklai prisiminti. Tad
nuo jos ir pradėsiu.
JAV LB Lietuvos
laisvinimo baruose
Turbūt neužmiršom, o jeigu
užmiršom, tai prisiminkim,
kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje okupanto iš
Lietuvos išvytų arba nuo jo į
Vakarus pasitraukusių lietu
vių kūrinys, nelabai lauktas,
jau į gausybę organizacijų su
sibūrusių, į JAV anksčiau at
vykusių, lietuvių. Dėl to sun
kus ir nuolatinėmis kliūtimis
tveriamas buvo ir pats JAV
LB organizavimas, ir dar la
biau buvo kliudoma jai dirbti
Lietuvos laisvinimo darbą.
Kelių JAV lietuvių didžiųjų
organizacijų suburta, tada jau
apie dešimtį metų čia veikian
ti, Amerikos Lietuvių taryba,
vadovaujama keturių žymiųjų
veikėjų, Lietuvos laisvinimo
darbą, ypač jam vadovavimą,
laikė lyg savo monopoliu, tad
tas laukas lietuvių Bendruo
menei buvo „tabu". Iš karto
Bendruomenė prie tų sąlygų
bandė derintis, tačiau kai
Amerikos Lietuvių taryba, su
trumpintai — ALT, draudusi
jai lėšas telktis bet kokia veik
la, ėmė griežtai reikalauti per
LB padalinių ruošiamus Vasa
rio 16 minėjimus surinktų pi
nigų, LB darbuotojai ėmė
prieštarauti ir, matydami
ALTo veiklos silpnumą bei nepaveikiai naudojamas lėšas,
siūlė JAV LB vadovybei pačiai
imtis Lietuvos laisvinimo dar
bo, nepaisant ALTo nusiteiki
mo. Tačiau pirmosios JAV LB
vadovybės dar vis laikėsi at
sargiai, bandydamos su ja su
sitarti, ir tik penktoji JAV LB
valdyba ryžosi imtis savaran
kiško Lietuvos laisvinimo dar
bo, 1969 m. sausio 26 d. savo
planus viešu bendraraščiu
pranešdama JAV LB apylin
kėms bei apygardoms. Dėl to
ALTas ir jau į JAV persikėlęs
VLIKas labai užsirūstino,
ypač ant bendraraštį pasira
šiusio JAV LB valdybos pirmi
ninko Broniaus Nainio ir sie
kė jį pašalinti. Tačiau LB pa
daliniai Nainio vadovaujamai
valdybai pritarė, ją rėmė,
siuntė Vasario 16 minėjimuo
se sutelktas lėšas ir atlikinėjo

NUO ABRAOMO IKI
CLINTON
ALEKSAS VITKUS
Kad naujoji sostinė
botų ne vien karinis, bet ir religinis centras, į ją buvo
atgabenta senoji Sandoros (šventa Dievo sutartis su
žmonėmis, pirmiausia sudaryta su visa žmonija, vė
liau su Abraomu, ir pagaliau su Dovydu) skrynia. „Do
vydas ir visi Izraelio namai šoko Viešpaties akivaiz
doje, lydimi giesmių ir skambių instrumentų: lyrų,
arfų, būgnelių su žvangučiais, kankalų ir cimbolų". (2
Sam 6, 5). Nors pranašai (Jer 31, 31-34) skelbė Dievą
sudarysiant naują sandorą su izraelitų tauta, anot
Naujojo Testamento, Jėzus išplėtėją visai žmonijai.
Nors Hebrone jau turėjęs šešias žmonas ir šešis vai
kus, kad krauju susigiminiuotų su nugalėtomis genti
mis, Dovydas į savo rūmus priėmė daugiau sugulovių
ir žmonų. Čia jam gimė 11 vaikų. Bet ir to jam ne
užteko. Vieną karštą popietę, kai kariuomenės vadas
Joabas buvo išsiųstas kariauti su Amono karaliumi,
Dovydas, vaikštinėdamas ant savo rūmų stogo, greti
mame name pamatė besimaudančią gražią moterį. Tai
buvo Batšeba, žmona Urijo, kuris su Joabu buvo iš
vykęs į karo žygį. Abu susipažino, suėjo, ir po kelių sa
vaičių Batšeba pasiuntė Dovydui žodį: .Esu nėščia"
Kad išvengtų gėdos, Dovydas liepė Urijui skubiai grįž
ti iš karo lauko ir praleisti naktį su savo žmona. Gi
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jo paprašytus darbus. O po
dvejų metų, 1971 m. sausio 17
d., JAV LB taryba, visų JAV
lietuvių išrinkta vyriausia LB
vadovybė, šios valdybos spren
dimą įteisino oficialiu nutari
mu ir Lietuvos laisvinimo dar
bui dirbti įsteigė Visuomeni
nių reikalų tarybą (VRT), jos
pirmuoju pirmininku patvir
tindama dabartinį JAV LB
Krašto valdybos pirm. Algi
mantą Gečį. VRT veikia iki
šios dienos, taigi jau 30 metų,
ir per tą laikotarpį atliko labai
daug darbų, tarp kurių keletą
ir Lietuvai gyvybiškai svarbių.
Nors oficialiai į Lietuvos
laisvinimo veiklą JAV LB įsi
jungė tik po septyniolikos me
tų nuo įsisteigimo, bet atskiri
jos padaliniai, retkarčiais ir
pati valdyba, net ir tarybos
prezidiumas, kai kuriuos dar
bus atlikinėjo jau 'anksčiau.
Atsimenu, pirmas ryškesnis
darbas, į kurį ir man teko įsi
jungti, buvo protestas prieš
Vatikano nutarimą susiaurin
ti Lietuvos atstovybės teises, o
vėliau gal ją ir uždaryti. Veik
los rezultatas — atstovybė,
nors ir ribotom teisėm, visgi
buvo išgelbėta. Kiti ryškesni
darbai: JAV LB uolaus veikėjo
dr. Petro Vileišio 1963 m. išrū
pintas pasimatymas su prez.
Kennedy, paveiki taika Kali
fornijos lietuvių politiko Leo
nardo Valiuko sudarytam Re
zoliucijoms remti komitetui, iš
JAV Kongreso „išspausdinu
siam" rezoliuciją, reikalaujan
čią Lietuvos laisvės klausimą
kelti Jungtinėse Tautose ir ki
tuose tarptautiniuose foru
muose. Taip pat nuolatiniai
Vasario 16 minėjimai, kvie
čiantis į juos JAV senatorius,
Atstovų rūmų narius ir pra
šant, įtaigojant visur, kur tik
galima, kelti Lietuvos okupa
cijos pašalinimo klausimą.
Tačiau paveikią, nuolatinę
Lietuvos laisvinimo veiklą, sa
kyčiau, profesionaliai pradėjo
tik JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba. Nesuminėsiu šia
me rašinyje per 30 metų, jos
atliktų darbų, nes jie sudarytų
kelis tomus, bet aptarsiu tik
stambiausius, iš kurių pats
vertingiausias — Lietuvos
atstovybės Vašingtone išsau
gojimas. Kai 1968 m. rudenį,
man ir JAV LB Vašingtono
apylinkės pirm. Algimantui
Gureckui, pirmą kartą kaip
LB atstovams apsflankiusienfs Valstybės departamen
te, buvo pasakyta, kad Lietu
vos atstovybė po penkerių me
tų turės užsidaryti, nes jai
išlaikyti nebebus pinigų, o ap
tarnauti — diplomatų, susi
rūpinę šokom į darbą. J š pe
ties" dirbo mane pakeitusios
Volerto, Gailos, Gečio, Kutkaus vadovaujamos valdybos
bei jų sudarytos Visuomeninių
reikalų tarybos, kurių pagrin
diniai darbininkai buvo tie
patys, jau čia minėti, žmonės

ir dar Aušra Zerr, Rimas Česonis, Algimantas Gureckas,
Jonas Urbonas bei kiti bendruomenininkai, ir po dvylikos
metų laimėjo. Į JAV LB tary
bos sesiją Čikagoje 1980 m.
spalio 25 d. atvykęs prez. Carter patarėjas dr. Aiello per
skaitė jo pasirašytą dokumen
tą, pranešantį, kad JAV vado
vybė sutinka nepriklausomos
Lietuvos atstovais priimti Lie
tuvos diplomatijos šefo Stasio
Lozoraičio paskirtus naujus
diplomatus ir surasti lėšų
jiems išlaikyti. Tai buvo pats
didžiausias JAV LB, o kartu ir
Amerikos lietuvių, laimėjimas
Lietuvos kovoje dėl nepriklau
somybės. Laimėjimo rezulta
tas — nauji konsulai: Čikagoje
— Vacys Kleiza, Los Angeles
— Vytautas Čekanauskas, To
ronte Haris Lapas ir (nuo
1983 m.) Stasys Lozoraitis,
jaunesnysis — ambasadorius
Vašingtone.
Kitas didelis laimėjimas —
apsigynimas nuo Henry Kissinger puoselėjamo užmojo
pripažinti (Sovietų Sąjungai)
Lietuvos aneksiją. JAV vykdo
mos aneksijos nepripažinimo
politikos išorinės žymės buvo
Lietuvos atstovybė Vašingtone
ir oficialių JAV pareigūnų at
sisakymas lankytis Vilniuje.
Nbcon laikotarpio Valstybės
sekretorius Kissinger pradėjo
tą mūrą griauti: 1972 m. JAV
konsulą Leningrade Culver
Gleyston pasiuntė į Vilnių pa
sikalbėti su Tarybų Lietuvos
neva užsienio reikalų vice
ministru Vytautu Zinkevi
čium. „Kregždutę" išvydusi,
JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba garsiai protestavo. Dėl
to aprimęs klausimas po trejų
metų iškilo Londone, panašiai
pragydus Kissinger patarėjui
Helmut Sonnenfeldt. Vėl gar
sus VRT protestas, ir pats Kis
singer buvo priverstas užuo
miną atšaukti.
JAV Valstybės departamen
tas kasmetiniuose politiniuose
žemėlapiuose Baltijos valsty
bių sienas žymėdavo punkty
rine linija ir prierašu, kad lai
ko jas nepriklausomomis vals
tybėmis. Staiga šis prierašas
dingo. Penkerius metus užsi
tęsė kautynės ir, ypatingomis
VRT nario Algimanto Gurecko
pastangomis, 1979 metais
prierašas į žemėlapius grįžo.
Dar vienas vertingas JAV
LB VRT laimėjimas — laisvų
jų lietuvių balsas į Lietuvą
„Radijo Liberty" bangomis. Ir
daug kitų, smulkesnių, bet ke
liančių Lietuvos klausimą —
neatlaidžiai, kasmet, iki pat
1990 kovo 11-tos. Ir po jos...
Šiems laimėjimams užsitik
rinti JAV LB VRT nariai, tal
kinami JAV LB apylinkių,
apygardų pareigūnų bei pavie
nių bendruomenininkų, skyrė
daug sveikatos, energijos ir
ypač darbo valandų, nutrauk
tų nuo vakarinių, savaitgali

męs kūdikis būtų laikomas Urijo, o ne Dovydo. Bet
Urijas, jo kareiviams vargstant stovykloje, atsisakė
namų patogumų, ir praleido naktį su sargyba prie rū
mų vartų. Net ir Dovydo pasiūlyta gera vakarienė Uri
jo nusistatymo nepakeitė. Dovydas išsiuntė Uriją at
gal į mūšį, Joabui įsakęs Uriją paskirti ten, kur ar
šiausiai kovota. Nestebėtina, netrukus atėjo žinia, kad
Urįjas žuvo. Praėjus gedulo laikui, Dovydas vedė Bat
šeba ir ji jam pagimdė sūnų. Pranašas Natanas įspėjo
Dovydą, kad Dievas jį nubaus už tą išdavikišką klas
tą, ir kūdikis po septynių dienų mirė. „Dovydas guodė
Batšeba, savo žmoną. Nuėjęs pasją, su ja suėjo. Ji pa
gimdė, jam sūnų, o jis jam davė Saliamono vardą" (2
Sam 12, 24).
Per ilgą savo karaliavimo laiką Dovydas daug sėk
mingai kariavo ir galutinai išvijo filistinus iš visų iz
raelitų žemių.Valdymo pabaigoje jam priklausė žemės
toli už Damasko šiaurėje iki Aųabos įlankos pietuose
ir, išskyrus filistinų valdomą siaurą Gazos juostą, nuo
pat Viduržemio jūros iki Arabijos dykumų. Dovydas,
turėdamas daug sūnų iš įvairių žmonų, niekada nepa
sirūpino pasiskirti sau įpėdinį. Todėl per visą jo vieš
patavimą tarp jo žmonų ir jų sūnų dėl sosto pavel
dėjimo vyko įvairiausios varžybos ir intrigos.
Kaip vienas iš daugelio pavyzdžių, Dovydo sūnus
Amnonas įsimylėjo savo brolio Absalomo gražiąją įseserę Tamarą ir ją išprievartavo. Tada Absalomo Įsa
kyti tarnai nugirdė Amnoną ir jį nužudė, o pats Absalomas. bijodamas Dovydo keršto, pabėgo į Gešuro ka

nių, atostoginių poilsių. Nuo
lat lankė JAV Valstybės de
partamento, prezidentūros pa
reigūnus, pasiekdami net patį
prezidentą, dažnai kas nors iš
jų lankydavosi arba JAV Kon
grese, arba jų vietinėse įstai
gose. JAV Kongrese kūrė jie
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės siekius remiančius ko
mitetus, organizavo „Baltic
Caucus" grupes, kartu su JAV
katalikų dvasininkais skelbė
maldos dienas, su vietiniais
politikais — „Juodojo kaspino"
dienas, pasitelkdami jau čia
išsiaugintą patriotišką lietu
višką jaunimą. Savo sumanu
mu, sugebėjimais, lietuvišku
nuoširdumu, politiniu lank
stumu tarp JAV partijų JAV
LB vadovai per tuos visus me
tus įsigijo daug gerų draugų
JAV Senate, Atstovų rūmuo
se, taip pat pavienių politikų,
kurie padėjo ir iš savo tarnybų
išėję. Ir šiandien JAV LB Vi
suomeninių reikalų taryba
gali džiaugtis kartu su nepri
klausoma Lietuva, nes prie jos
išlaisvinimo ji tikrai daug ir
paveikiai prisidėjo.Tik visgi
dar klausimėlis: ar visą, ar
net bent dalį tos veiklos Lietu
va žino? Jeigu ne, tai sukaktu
vių proga reikėtų pasakyti.

* Policijai atsisakius tal
kininkauti ieškant teršėjų,
palikusių Jonavos rajono miš
kuose statines su cheminėmis
medžiagomis,
aplinkosaugi
ninkai žada tęsti paieškas sa
vo jėgomis. Praėjusią savaitę
Jonavos rajone, Užusalių giri
ninkijos teritorijoje, buvo ras
ta 40 statinių po 200 litrų su
cheminėmis medžiagomis. Iš
pradžių manyta, jog statinėse
pesticidai, tačiau vėliau nusta
tyta, kad tai yra medienos ap
dorojimui skirti dažai, lakai
bei impregnavimo medžiagos.
Iki antradienio policijos parei
gūnai kartu su aplinkosaugi
ninkais ieškojo statinių savi
ninko, tačiau antradienį poli
cija atsisakė padėti nustatinė
ti statinių savininką.
<BNS>
* Per nepriklausomybės
10-metį Lietuvos jaunimas
ėmė mažiau tuoktis ir gimdy
ti, bet vis dažniau nusikalsta,
teigiama Statistikos departa
mento parengtame rinkinyje
„Jaunimas Lietuvoje". 2000
m. pradžioje Lietuvoje gyveno
753,000 16-29 metų jaunuolių,
arba 20.4 proc. visų gyventojų.
Didžioji jų dalis — 70 proc. —
gyveno miestuose. Visose jau
nimo amžiaus grupėse vaikinų
yra daugiau negu merginų.
Leidinyje teigiama, kad ma
žėjantis gimstamumas jau ne
užtikrina kartų kaitos, o paki
tusios tradicinės nuostatos lė
mė santuokų mažėjimą ir ne
registruotų santuokų plitimą.
(BNS i
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Vėl pakirpo taikos
balandžio sparnus
Šios savaitės antradienį Iz
raelyje vykusiuose balsavi
muose, renkant premjerą, bu
vo vėl gerokai pakirpti taikos
balandžio sparnai. Kai kas net
mano, kad galbūt tas balandis
niekuomet nebegalės skirsti,
atnešdamas pastovesnę taiką
Artimuosiuose Rytuose.
Kiek geriau susipažinusius
su kruvinais nesutarimais
tarp žydų ir arabų, rinkimų
rezultatai nenustebino. Jau
kuris laikas buvo aišku, kad
premjeras Ehud Barak neturi
daug galimybių laimėti, o kan
didatas Ariel Sharon plaukia
populiarumo banga tiesiai į
ministro pirmininko kėdę. Pa
grindinis jo kampanijos šūkis,
ypač prie širdies tautai: bai
gėsi nuolaidžiavimo arabams
metas; tegul jie nesitiki nei
pėdos žemės, kuri istoriškai
priklauso Izraeliui.
Suprantama, tokia kandida
to į premjerus pažiūra nebuvo
palankiai sutikta nei palesti
niečių, nei jų vado Yosef Arafat. Juo labiau, kad vėliausių
neramumų įžiebėjas buvo kaip
tik tas pats Sharon, „narsiai"
— ir, kaip teigiama, švent
vagiškai — Jeruzalėje įsiver
žęs į Šventovės kalną, ypač
svarbų musulmonams ara
bams. Nuo to ir prasidėjo „ak
menų karas su tankais bei au
tomatiniais pabūklais", kai
prieš Sharon žygį protestuo
jančius arabus pradėjo pulti
Izraelio kariuomenė.
Nepaisant įvairių bandymų
kautynes sustabdyti ir suso
dinti abiejų pusių vadus prie
derybų stalo (ypač daug pas
tangų dėjo buvęs JAV prez.
Bill Clinton, norėdamas iš
Baltųjų rūmų išeiti su Ar
timųjų Rytų taikdario titulu),
kraujo praliejimas iki šiol ne
siliovė. Apskaičiuojama, kad
per tą laiką žuvo per 400
arabų ir bent dešimt kartų
mažiau žydų. O sužeistųjų,
išvietintųjų iš savo namų, nie
kas net neskaičiuoja.
Jau vien dėl tų, kelis mė
nesius nusitęsusių, nelygių
kautynių būtų nelabai logiška
tikėtis, kad palestiniečių va
das Arafat veikiai susitartų su
naujuoju Izraelio premjeru.
Tačiau pastoviai taikai kliūčių
yra kur kas daugiau. Jų reikia
pasidairyti Ariel Sharon pra
eityje.
1982 metais Sharon buvo
krašto apsaugos ministras,
kurio nurodymu pradėta Lebanono invazija. Tuo metu
buvo tikima (nėra pagrindo
abejoti ir dabar), kad Sharon
įsakymu, arba bent su jo
žinia, palestiniečių pabėgėlių

ralystę, kur išbuvo trejus metus. Pagaliau jis išdrįso
grįžti į Jeruzalę, bet ir ten savo tėvui nesirodė net dve
jus metus, kol pagaliau Dovydas jam viską dovanojo.
Ilgainiui Absalomas, nepatenkintas šiuo gana stai
giu valdžios iš atskirų genčių federacyos į suvienytą
Dovydo karališką monachiją pasikeitimu, prikalbėjo
Izraelio vyresniuosius sukilti prieš savo tėvą Dovydą.
Kilus atviram sukilimui, Dovydas paliko Jeruzalę ir
valdė kraštą iš savo karališkos stovyklos prie valsty
bės rytinių sienų. Įvykus lemiamam mūšiui Efaimo
miške, patyręs Dovydo kariuomenės vadas Joabas
sumušė prastai organizuotus sukilėlius.
Nors prieš mūšį Dovydas ir buvo įsakęs Joabui „ma
nęs dėlei elkitės švelniai su jaunuoju Absalomu", po
mūšio pats Joabas įsmeigė tris ietis į Absalomo kūną,
o jo ginklanešiai jį visai užmušė. Absalomas buvo ne
paprastai gražus vyras. „Nuo kojų padų iki viršugalvio
jis neturėjo jokio trūkumo. Kai jis kirpdavosi plaukus.
— o juos kirpti jis turėjo kasmet, nes plaukai būdavo
jam per sunkūs, — jo plaukai sverdavo du šimtus še
kelių —maždaug 2 kg " (2 Sam 14, 25-26). Netekęs Ab
salomo, Dovydas ilgai verkė ir raudojo, bet ilgainiui
savo karo vadui Joabui atleido
Dar Dovydui negrįžus į Jeruzalę, kilo dar vienas su
kilimas. Šį kartą sukilo šiaurines izraelitų gentys, ve
damos Sebos, kuris buvo iš Benjamino giminės, iš ku
rios buvo kilęs Saulius, pirmasis Izraelio karalius. Su
kilimą numalšino pats Dovydas, nors jau ir pasenęs, ir
savo karvedžių raginamas palikti kariuomenę jiems

stovykloje suruoštos žiaurios
skerdynės. To palestiniečiai
niekuomet nepamiršo ir gal
būt dėl to kilo tokie aršūs pro
testai, kai Sharon pasirodė
arabams šventoje vietoje Jeru
zalėje.
Tiesa, dėl minėtų žudynių
Sharon buvo taip stipriai kri
tikuojamas ir Izraelyje, kad
kurį laiką jo įtaka bei politinė
karjera visiškai sunyko. Tik,
kai buvęs premjeras Benjamin
Netanyahu
laikinai
pasi
traukė iš politikos, Sharon
perėmė vadovavimą Likud
partijai. Ministrui pirminin
kui Barak neįstengiant su
stabdyti nuolatinių žydų su
sirėmimų su palestiniečiais,
Sharon pamatė gerą progą su
sigrąžinti įtaką Izraelio vy
riausybėje. Jis, atrodo, gerai
suprato, ko trokšta tauta, tad
savo priešrinkiminę kampa
niją kaip tik rėmė pažadais,
kad stengsis įgyvendinti pa
stovią taiką su Syrija, nenuo
laidžiaus
palestiniečiams
„chuliganams", svaidantiems
akmenis, keliantiems neramu
mus, sudarantiems pavojų
„ramiems Izraelio gyvento
jams dirbti savo vynuogynuo
se, soduose, melstis sinago
gose, susitikti prekyvietėse..."
Tik kažkaip „pamiršo" pa
minėti, kad nemažai žemės,
kurioje yra tie sodai, vynuogy
nai ir laukai, kur stovi žydų
namai, yra okupuota teritori
ja, kurios tikrieji savininkai
nesutinka su okupantų norais.
Jis taip pat pažadėjo ne
pradėti jokių taikos- derybų,
kol palestiniečiai nesiliaus
svaidę akmenis į Izraelio ka
rius ir ramiai sutiks su visais
pasiūlymais, kuriuos jiems pa
teiks premjeras Sharon. Nors
po rinkimų Izraelyje tepraėjo
pora dienų, neatrodo, kad pa
lestiniečiai (ar jų vadovybė)
jau pasiruošę nusileisti. Jie
taip pat turi savo kovos šūkį:
„Geriau mirtis, negu gyveni
mas okupanto malonėje!"
Visgi Amerika į rinkimų re
zultatus mėgina žvelgti pozi
tyviai. Naujasis JAV preziden
tas George W. Bush jau su
skubo pasveikinti laimėtoją
Ariel Sharon ir siūlo jam į
savo
vyriausybę
aktyviai
įjungti darbiečių ^Labor) par
tiją, kurios vadovas, buvęs
premjeras Ehud Barak, pra
laimėjo nemaža balsų daugu
ma (Izraelis — ne Florida,
balsų perskaičiuoti nesiūlo
ma). Manoma, kad darbiečiai
gali turėti įtakos, sustabdant
per uolų Sharon agresyvumą
palestiniečių atžvilgiu.

patiems vadovauti.
Visiškai susenęs, Dovydas, nors ir patalais apklotas,
sušilti nebegalėdavo. Dvariškiai surado jam jauną
mergaitę, vardu Abišagą, kuri tarnavo karaliui, mie
gojo jo glėbyje, kad jam būtų šilta. „Mergaitė buvo la
bai graži. Ji tapo karaliaus slauge ir jam tarnavo, bet
karalius jos nepažino" (1 Kar 1, 4).
Kai karalius jau buvo mirties patale, jo vyriausias
sūnus Adonijas, surinkęs savo šalininkus, kurių tarpe
buvo ir Joabas. iškėlė didelį pokylį atšvęsti savo atei
nančią įpėdinystę. Tuo tarpu pranašas Natanas at
vedė Batšeba prie mirštančio Dovydo lovos. Ji karaliui
priminė, kad jis buvojai slaptai prižadėjęs savo sostą
jos sūnui Saliamonui. Kol Adonijas linksminosi. Dovy
das atsisakė nuo savo sosto ir Saliamonas, lydimas ka
raliaus garbės sargybos, nužygiavo prie Gihono šalti
nio, kuris teikė visai Jeruzalei vandenį. Ten kunigas
Zadokas ir pranašas Natanas Saliamoną patepė Iz
raelio karaliumi. Adonijas turėjo su tuo sutikti, ir Sa
liamonas jam nekeršijo.
Dovydas, valdęs Izraelį 40 metų. po atsisakymo sos
to netrukus mirė. Jo valdymo metu Izraelis buvo savo
didžiausios galybes viršūnėje. Daug vėliau, valstybei
žlugus. Dovydas ir jo karalystė žydams visuomet liko
jų ateities aspiracijų simboliu Kaip nugalėtojas, vals
tybės vyras, poetas, psalmistas. bot ir neištikimas nu
sidėjėlis, jis lyg ir buvo didžių užkariavimų, dorybių ir
žmogiukų silpnybių pavyzdžiu, kuri šimtmo^ais ve
liau seko senosios Graikros ir Romos herojai
iRd
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KAŽKAS APIE GYVENIMĄ
IRENA VAIČIULĖNAITĖ

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALT0RS
ofjcrmianm

Aš gyvenu dideliuose na rio savininkas.
muose su didelėm įeinamom
— Tamsta!
MKnM)4S-71M
durim. Aš gyvenu dideliame
KLAUDIJUS PUMPUTIS
— Atleiskite, madam, at
(7731!
bute tų didelių namų. Ir mano leiskite!
^^^^Cr^^^^^^
kambarys yra didelis, su dide
IR
GYVYBES
DRAUDIMAS.
RIMAS L.STANKUS
— Nu, kiaule, neužkabinėk
Agentas Frank ZapoKs k OH. Mgr. Auksė
liu langu. Pro langą aš kas dorų žmonių, — subara drau
S. Kane kalba lietuviškai
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
dien matau daug didelių na giškai ponas inspektorius, —
FRANKZAPOUS
• Nuosavybių įkainavimas veltui
mų ir bažnyčių, ir man kartais pas mus visi dori piliečiai.
3208 1/2 Weet 95th Street
TaL
(708)
424-8664
• Perkame ir parduodame namus
labai linksma, kad aš tokia
Užsiveria galinis kambarys
(773) S81-8654
maža tarp tokių didelių daik ir jaukus triukšmelis susilp
• Pensininkams nuolaida
tų.
Kalame
visų
rūšių
„sidings",
nėja už uždarų penktojo kam
Aš kartais guliu savo kam bario durų.
„soffits", įdedame
bary, patogioje sofoje, žiūriu į
lietvamzdžius (gutters) ir
Kam ta maloni katytė drau
tuščią, nuobodų, baltą lubų gauja su tokiais arkliais, ir ko
dengiame stogus. Skambinti
Aiexander J. Mockus,
plotą ir galvoju apie didelį tas girtuoklis pas miškų in
LTD
Romui tel. 630-774-1025.
gyvenimą.
Kealtors
spektorių su sardinkėm lan
Window VVashcrs Needed!
Šiandien į mūsų didelį butą džioja, pagalvojau. Bet vėl
40.000 per year. We need 100 crews.
„BUD" BALYS BUDRAITIS
atsikėlė nauja maža šeima — užmerkiau akis ir dabar ma
No cxp. necessary. Will train. Mušt
Broker Associate
liekna aukšta moteris ir ilgų nęs tas lengvas triukšmelis
have valid driver's license and transPatarnauja
įvairių nuosavybių
portation.
Mušt
be
fluent
in
English.
plaukų vyras. Jie paėmė kam nebeerzina. Aš jau pratusi.
Vytauto Maželio nuotrauka.
pirkime bei pardavime,
L .A. McMahon Wlndow VVashing.
barį kaip tik artimiausioje Tai kartojasi beveik kasdien.
mieste ir priemiesčiuose.
Tel. 800-820-6155.
mano kaimynystėje, ir jų du
Suinteresuoti skambinkite
Mintimis aš aplankau kiek viena kolegė ir pradedu pa
LINUS PAULING 100 GIMTADIENIS
BUDRAIČIUI
rys priešais mano duris. Tas vieną savo kaimyną. Kiekvie
Atliekame visus staliaus ir
mažu dėstyt reikalą:
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-33t3
smulkaus
remonto
darbus.
ilgaplaukis vyras yra ligonis. nas jų yra su savais kaprizais,
Tėvas
ėmė
tas
pačias
vitami
Pradedant naują šimtmetį ir
— Pone direktoriau, viena
Fa* 773-767-9618
Aukšta darbų kokybė, didelė
Aš mačiau kaip jis lipo sun kiekvienas su aistra, su po
mano drauge turi dvylika pro tūkstantmetį tenka prisimin no C dozes, kaip ir jie (20
praktika
JAV.
Tikrai
žemos
darbų
kiai laiptais, aš mačiau jo lie mėgiais, bet jie visi geri kai
Reikalingi du darbininkai naktiniam
jektų... Jie labai geri projek ti, 1901 metais gimusį, 1954 grar. j kasdien), vairavo auto
kainos. Tel. 773-254-0759,
KMart parduotuvės valymui Michigan
sos žmonos užjaučiančias akis mynai. Tiktai ta šiandien at
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
tai... Jei jūs sutiktumėt, rytoj metų chemijos ir 1962 metų mobilį iki 95 metų amžiaus ir
valstijoje. Atlyginimas apie $1,600
ir padėjau jiems sunešt baldus sikėlus maža šeima. — Aš
mėn. Kreiptis tik pasiryžusius keltis
jį atneštų — man truputį kliū taikos nobelistą Linus Pau net skaitė paskaitas. Jie visi
į kambarį. Jie buvo dėkingi žinau, jos aš nemėgsiu.
mirė, sulaukę gilaus am
gyventi. Apgyvendinsime. Reikalingas
va, — labai geri, — dar pakar ling. Tai vienintelis asmuo,
Hair Stylists— Earn More
automobilis. Tel. 773-476-2247 arba
man, bet nepareiškė to žodžiu.
gavęs dvi nepadalintas Nobe žiaus. Tėvas turėjo dvi seseris
Liesoji moteris, aš pas toju.
773-612-6136. Palikti žinute.
Des
Plaines
Salon
is
seeking
Liesoji moteris įspraudė man tebėjau, yra labai tvarkinga.
ir
vieną
brolį,
kurie
mirė
tarp
lio premijas. Pritaikęs kvan
licensed
cosmetologists
pinigą į delną. Aš įsižeidžiau Ji kasdien šluoja koridorių ir
Jeigu jūs atnešite jos projek tų teoriją išaiškinti cheminių 65-75 metų amžiaus. Beje, tik
TAISOME
who want great pay and
k- buvau bepadedanti pinigą rūpestingai šepečiu valo di- tus — gal ir priimsiu.
junginių pobūdį ir vėliau pa tėvas iš savo šeimos ėmė vita
SKALBIMO MAŠINAS,
benefits.
If
you're
customer
atgal, bet jos nuostabiai gilios vonėlius. Jų neturtingame
— Kaip tai?
sukęs medicinon, išaiškinti mino C padidintus kiekius.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
focused and growth oriented.
akys pažvelgė į mane įtikinan kambary labai švaru. Bet aš
Nei Szent-Gyorgyi, nei Li
— Nes aš noriu juos gauti iš oksidacijos
pragaištingumą,
SISTEMAS, VIRYKLAS,
Call: 847-317-1382,
čiai:
ORO VĖSINTUVUS.
visvien jos nemėgstu. Ak, tas tokių gražių rankučių kaip jis tapo kelrodžiu į naujas nus Pauling nesukūrė pel
after 6 PM.
— Paimkite tai. Atminkit, skrupulingumas!
Jūsų ir... — jis pabučiuoja kryptis. Šiandien yra nagri ningų įmonių ir nepraturtėjo
H.DECKYS
kad niekas nieko veltui neduo
TEL. 773-585-6624
nėjami jo vaizduotėje sukurti iš vitamino C atradimo bei
Užvakar mudvi sustojom ko staigiai mano ranką.
da. Toks jau gyvenimas ir mes ridoriuje truputį paplepėt.
— Pone direktoriau!
cheminiai junginiai, kurie pritaikymo. Tačiau jie išvedė
laidotuvėmis rūpinosi Prisikė
mediciną į naują dvidešimtąjį
prie tokio pratę.
Jis
juokiasi.
Kodėl
jis
toks
bandomi pagaminti.
Mano kaimynė apžvelgė mano
IŠ ARTI IR TOLI
limo parapijos t. pranciškonai.
' Išėjau užgauta iš jų kamba naujos mados ploną šilkinį šiandien?
Beje, pagrindinį biologinį amžių. Jie yra tiek pat svar
Ilgametis Prisikėlimo para
rio ir nusprendžiau, kad tai šalikutį, kuriuo aš buvau
— Matai, mažyte, jei jūs antioksidantą vitaminą C at būs šiandien, kaip vakar. O
KANADA
pijos
zakristijonas Justinas
nedrauginga šeima.
surišus plaukus, ir paklausė nebūtumėt tokia žavi — daug rado, 1893 metais gimęs Al- vaistų pramonė vis bando
Žakas,
sulaukęs 83 metų.
Dabar yra popietis ir aš taip jo kainą.
jūsų projektų nueitų į dėžę.
bert Szent — Gyorgyi, gydyto kaip nors pakeisti vitamino C
Prieš
metus
jis palaidojo žmo
Toronto
Prisikėlimo
para
formulę,
ją
užpatentuoti
ir
pat guliu, besidairydama į
— Aa — šitaip! — aš jaučiu, jas ir chemikas 1937 m. gavęs
— Nežinau, — nusijuokiau
ną,
kurią
buvo
atsiėmęs iš Lie
tuomet
pralobti.
Tik,
deja,
visi
pijos
klebonas
t.
Augustinas
baltą lubų plotą. Tai jau mano — Aš jį gavau dovanų iš tek kad mano smilkiniuose ima Nobelio medicinos premiją. Jis
pakeitimai
yra
ne
tiek
veiks
tuvos
dar
rusų
laikais.
Simanavičius,
OFM,
išvyko
į
paprotys. Aš galvoju apie tą stilės fabriko vedėjo.
tvinkčioti.
net kritikavo Linus Pauling,
mingi,
kaip
vitaminas
C.
Mirė
Eleonora
Kulienė, 96
Šv.
Kazimiero
pranciškonų
vinaują šeimą ir sprendžiu, kad
Direktorius atsistoja ir priei jog vitaminas C nepagydo
— Aa, —ji pasakė tyliai. —
*metų,
paliko
JAV-se
du sūnus
ceprovincijos
kapitulą
Kretin
Dar reikėtų pridurti ir Tatam ligoniui, Ugaplaukiui vy
Man buvo labai džiugu na prie manęs. Paskui jis at žmones nuo vėžio, tik sustab
—
Alfredą
ir
Osvaldą.
goje,
kur
buvo
renkama
nauja
rui, negera su tokia skrupulin pabrėžt tą žodį — dovanų, nes sisėda ant mano fotelio atlošo do jo išsiplėtimą. Bet ar tai deusz Reichstein, 1950 metų
A.a. Marija Žekienė, 93 me
provincijos vadovybė. Ten bu
ga žmona.
toji džiūsna buvo įsitikinusi, ir padeda ranką man ant pe nėra tas pats dalykas, atme nobelistą, kuris atrado būdą,
tų,
palaidota Šv. Jono kapi
vo
sprendžiami
ir
kiti
svarbūs
smulkius mediciniškus kaip pigiai ir greitai galima
Ant mano stalo guli gautasis kad niekas nieko veltui neduo ties. Jo riebus veidas rodo pa tus
nėse,
Misissaugoje.
provincijos
reikalai.
pagaminti vitaminą C, kas
pinigas. Mane apima pyktis ir da. Ji man pasakojo, kad rie sitenkinimą ir akys prisimer paaiškinimus? Linus Pauling
Staiga
mirė Jonas Poškus,
buvo teoretikas ir jis yra anti- šiandien tebevartojama.
Kanados Lietuvių katali sulaukęs 75 metų daug pasi
aš noriu pinigą išmest pro busis krautuvininkas dėl to kia.
Aš jo nepažinau. Tačiau aš kių moterų draugijos susirin
— Aš manau, reiktų man oksidacijos teorijos atradėjas
langą, bet tai neturėtų pras tempiąs miškų inspektoriui
pažinau
Birutę Šaulytę Čeč- kime ir dr. R. Zabieliauskas tarnavęs Prisikėlimo parapi
mės. Aš vėl žvilgsnį nukreipiu likerio ir sardinkių, kad šis padėkoti, kad aš jumis rū medicinoje.
Aš turėjau laimę asmeniš kienę, kuri buvo jo sekretorė savo paskaitoje aiškino apie jos darbuose. Paliko dvi duk
jam malkų parūpinąs; ir pa pinuos, — jis sako taip pusbal
i lubas.
kai pažinti ir bendrauti su Šveicarijoje ir kuri man daug ostėoporosis — kaulų retėjimo ras — Ireną ir Oną.
Kai aš užmerkiu akis ir imu nelė iš trečio kambario dėl to siu.
A.a. Vaclovas Vaitkus, Wa— Taip, aš jums labai dė- abiem mokslininkais. Būda apie jį pasakojo. Kai jam buvo ligas ir kaip nuo jų apsisaugo
snausti, mane pažadina stuk priimanti Jonį, kad šis už ją
100
metų,
jis
dar
bandė
su
saga
Beach, palaidotas Šv. Jo
telėjimas į duris. Pašoku, bet įstaigoj dirbąs, o kiti, kurie -• kinga, pone direktoriau, — ir mas 25 metų, pirmą kartą su rasti stebuklingą vaistą iš ti.
no
kapinėse.
tikau Albert Szent Gyorgyi,
jau nesibeldžia. Girdžiu balsą: ateina, taip pat jai reikalingi. išsuku petį iš jo rankos.
Toronto
vyrų
choras
„paparčio žiedo". Jis irgi im
Stasys Prakapas
— Mes tai jau viską pinigais
— Joni, Joni, nebūk vaikas,
— Bet argi taip dėkojama? kai jam buvo 66 metai. Jis davo dideles vitamino C do „Aras" surengė koncertą Lie
man paaiškino, jog jo veiks
neužsigauk. Joni, neik. — Aš užmokame — pabaigė ir pa —jis sako dar tyliau.
tuvių namuose. Chorui vado
zes.
pažįstu tą katės švelnumo žiūrėjo į mane savo nuobo
Paskui jo veidas, šypsantis mingumas yra dėl to, kad jis
vauja
muzikė Lilija Turūtaitė.
Taigi yra verta prisiminti
• Klaipėda. Gruodžio 5 d.
balsą ir žingsnius pažįstu. Tai džiom giliom akim. Tose akyse gailus veidas artėja į mane ir ima didelius vitamino C kie
Tai
vienintelis
vyrų choras Dvasinės pagalbos jaunimui
Linus
Pauling
šimtąjį
gimta
panelė iš trečio kambario, rau aš pastebėjau mažą pašaipą rankos apkabina mano pečius. kius. Kiek vėliau tą patį iš
Kanadoje, kuris labai entu
girdau iš Linus Pauling, kuris dienį, kurį jis dalinasi su Enri- ziastingai atlieka programas centro savanoriai minėjo tarp
donskruostė, ir smaila nosiu man ir kartu užuojautą.
— Jūs!
co Fermi, Ernest Lawrence,
tautinę Savanorių dieną. Ta
Mane siutino tas žvilgsnis ir
ke, tokiom geliančiom akim.
— O ką manai, mažyte, vel dar pridėjo, jog vienintelis Margaret Mead, Jascha Hei- įvairiuose renginiuose Toronte proei šv. Mišias aukojęs kleb.
ginklas prieš vėžį yra antiok
O iš trečio kambario veržiasi aš pasiskubinau su ja atsisvei tui aš tavimi rūpinaus?
fetz, Marlene Dietrich, Walt ir kituose miestuose.
S. Damašius per pamokslą ak
dar keli balsai. Kažkuris kei kinti. Kokia menkysta, pagal
Aš įremiu ranką į jo krūtinę. sidantinis gydymas. Visa tai Disney, George Gallup, Ed
centavo savanorystės bei auToronto
lietuvius
vieną
tuomet man nerūpėjo.
vojau, koks gyvenimo pasi Man darosi šlykštu.
kiasi ir spjaudo. O Jonis:
Sullivan,
Clark
Gable,
Gary
Kojančių laiką kitiems savano
savaitę
labai
sukrėtė
kelios
Kai mano tėvas, gimęs 1902
— Jeigu tu tokia — pasi tyčiojimas. O aš daugiau su ja
Tuo pat metu jis patraukia
Cooper
ir
kitais.
Ar
Linus
mirtys. Mirė seniausias To rių svarbą mūsų visuomenei.
m. ir miręs 1999 m., pradėjo
kark su savo Bronium! Su nekalbėsiu.
mane staigiai į save. Aš gir
Pauling
nėra
iškilus
jų
tarpe?
ronto lietuvis. Antanas Basa Šventėje dalyvavę svečiai iš
Šiandien yra antradienis ir džiu jo šniokštimą ir matau jo senti, tuomet arčiau susisie
die!—
Saulius Šimoliūnas lykas, sulaukęs 101 metų. Ve užsienio dėkojo visų programų
— Joni... — ir dar sykį, ty aš turiu nunešti piešinius tek blizgančių akių mirksėjimą. kiau su tais mokslininkais.
lionis buvo dosnus aukomis. savanoriams už jų nuveiktus
stilės fabriko direktoriui. Aš Čia pat arti! —jau, jau'.. Tada
liai,— Joni!...
Kanadoje neturėjo giminių. darbus.
Kažkas pranyksta laiptuose. esu jam dėkinga už tą darbą pakeliu ranką ir smogiu jam į
daug nuomos mokėti ir ilgaŽingsniai nuaidi. Tai tur būt fabrike ir dažnai savo draugių veidą.
,
plaukiui ligoniui buvo per
tarpe vadinu jį mecenatu.
Jonis.
Akimirkoj pasijuntu laisva aukšta laipioti. Aš prisimenu
O katės balselis nusikvatoja. Kitos mergaitės iš studijos ir bėgu į duris. Bet jis mane
tą liesą moterį, giliom varga
Aš girdžiu kelių balsų žvengi vargsta be darbo. Aš žinau,
pagauna už rankos.
nom akim ir man rodosi, kad
mą, katytė cypia ir spardosi, o daugelis iš jų daug gabesnės
— Velniukas! Palauk gi, tos akys žiūri dabar į mane ir
paskui vėl bendras sutartinis už mane, bet mano projektai
visad priimami ir aš visad tu nebūk kvaila... — jis sodina pašaipiai juokiasi. Aš noriu
žvengimas.
mane vėl į kėdę.
bėgt, surast ją ir pasakyt jai:
Staigus beldimas į duris. riu pinigų.
Mano akys žaibuoja, širdis, „Taip, tu buvai teisi, tu viena
Skambučio mes neturim. Du
Aš apsisiaučiu apsiaustą,
ris kažkas atidaro. Išeina kaž plaukus susirišu naujuoju ša- rodos, tuoj iššoks, ir rankas teisi! Niekas nieko veltui ne
duoda!" Ir vėl tos akys, šį
kas, o tas iš už durų nevisai likučiu, pasiimu portfelį su laikau suspaudus į kumščius.
kartą išdidžiai užjaučiančios,
tvirtu žingsniu įeina.
piešiniais, ir einu.
— Sakyk geriau, kada-pas
įsminga į mane: „Mes tai jau
— Oo! — aš ir tą garsą pa
Mane pasitinka direktorius tave užeit, — jis vėl lenkiasi.
viską pinigais užmoka m "
lįstu. Tai ponas iš penktojo su jaukia įprasta šypsena ap
— Jūs! Jūs! — pasipiktini
Aš guliu savo dideliam kam
kambario.
valiam veide ir prašo mane mas veržiasi man iš pat šir
Netrukus jam atsako įėjęs:
sėstis. Kol jis kalba telefonu-, dies gelmių, — Niekad! Nie bary, patogioje sofoje, žiūriu j
tuščią, nuobodų baltą lubų
— Oo!
aš išdėstau naujuosius pieši kad!.. Jūs!..
plotą ir galvoju apie didelį
— Nu!
nius ant stalo ir laukiu.
Aš nuplėšiu nuo galvos gyvenimą.
— Sardinių dėžutę laimėjau
— Taip, taip, be abejo, tai
naująjį
gražų Šalikutį ir
Dabar yra prievakaris ir bal
h"... ir... likerio butelį. Broliuk, geri... — murma jis ir dėsto po
sviedžiu jam į veidą. Matau jo tame lubų plote susiklostę juo
prancūziško likerio!
vieną lakštą į stalčių.
piktą šunišką veidą, o paskui dos šešėlių dėmės. Aš įsitiki
Pakyla jaukus triukšmelis.
Pažvelgia porą kartų į
aš bėgu gatve...
nu, kad ir gyvenime daug
Tada, jaučiu, atsidaro galinio mane. Bet kodėl jo žvilgsnis
Kai virpančia ranka rakinu juodų dėmių.
kambario durys.
šiandien toks neramus?
Bet (aš galvoju apie lubas)
— Pone inspektoriau, gal
Kai jau paskutinis lakštas duris, įeinu uždususi į korido
truputį tykiau, mano sesuo atsiduria stalčiuj, direktorius rių ir pastebiu čia šiukšlių, aš tos dėmės pranyks, reikia tik
prisimenu aną mažą šeimą, daug šviesos. O gyvenimui
Neseniai mirusio poeto, politinio kalinio I/Sonardo Matulevičiaus atminima vasario 6 d. Lietuvos Rašytojų
miega.
atsitiesia ir vėl žiūri į mane.
AŠ tik dabar prisimenu, ko kuri jau prieš mėnesi išsi šviesos maža, jam reikia ši sąjungos klube paminėjo velionio bičiuliai trtmtiniai, literatūros tyrinėtojai, poezijos mėgėjai. Kalba: mons. Ka
— Pagarba! Mano pagar
zimierai! Vasiliauskai V GuleviCiaus (Elta) nuotrauka.
ba!. . kartoja prancūziško like šiandien studijoj prašė manęs kraustė, nes negalėjo tiek lumos ir daug daug širdies...

• M

DRAUGAS, 2001 m. vasario 8 d., ketvirtadienis

ATĖJĘ SU LAISVE
Pradėjus trupėti „geležinei
užtvarai", atėjo poreikis kitaip
mąstyti, iš naujo perkainuoti
žmogiškąsias vertybes, savo
galimybes. Tuo laisvėjimo me
tu eme burtis daugybe nevyri
ausybinių organizacijų. Lietu
vos
specialiosios
kūrybos
draugija „Guboja" — irgi lais
vės kūdikis, viena iš jų.
Mūsų draugijos „Guboja" pa
grindinis tikslas — per meną,
kūrybą, estetinį ugdymą pa
dėti įvairias negalias turin
tiems vaikams ir jaunuoliams
integruotis bei įsilieti į visuo
menę. Šiuo metu organizacija
turi 10 skyrių Lietuvoje ir
vykdo keletą savarankiškų,
tęstinių projektų.
Mūsų veiklos pasididžiavi
mas — valstybinis „Spalvų
muzikos" orkestras. Šį orkest
rą sudaro 72 negalias turintys
jauni muzikantai iš įvairių
Lietuvos vietų — Vilniaus.
Alytaus, Panevėžio, Šiaulių.
Kaip jie „susigroja"? Ogi spe
cialiai šiems muzikantams
rengiamų stovyklų, „kūrybi
nių dirbtuvių", repeticijų me
tu. 2000 metų lapkrityje Šiau
lių miesto visuomenė turėjo
progos išgirsti šį ir kitus įdo
miausius neįgaliųjų orkestrus
V JSpalvų muzikos" festiva
lyje.
Draugijos iniciatyva, Drus
kininkų kurorto Vaikų dailės
galerijoje 1996 m. buvo įreng
ta nuolatinė neįgaliųjų vaizdi
nių menų ekspozicija. Čia ren
giamos Lietuvos neįgaliųjų bei
tarptautinės parodos, vyksta
šių parodų aptarimai, jų pri
statymas visuomenei.
Didžiuojamės, kad mūsų
veiklą pastebi užsienis. Turi
me bendraminčių Olandijoje,
Danijoje. Lenkijoije, Latvijoje.
Štai 2001-ųjų vasarą „Spalvų
muzikos" orkestrą pakvietė
koncertuoti olandai ir lenkai.
Bepigu būtų, jei galėtume iš
karto pasakyti: „Ačiū atvyksime". Bet dabar teks gerokai
pakrapštyti pakaušį, kad pra
simanytume lėšų.
Nors materialiai ir sunkiai
versdamiesi, sugebėjome įkur
ti keletą darbo ir užimtumo

centrų, kur meno bei a m a t o
pradmenų šiuo metu mokosi
per 200 neįgaliųjų jaunuolių.
Kadangi jų gaminiai yra mieli
akiai ir turi pritaikymo bui
tyje funkciją, juos perka įvai
riose mugėse, parodose — par
davimuose. Gaila, kad daugu
mos mūsų tautiečių kišenes
per daug plonos, tai tuos dar
belius daugiausia išperka už
sieniečiai.
Daugelį darbų neįgaliųjų la
bui nenuveiktume, jei nebūtų
gerų, mūsų darbus s u p r a n t a n 
čių žmonių, tokių, kaip dr. Ka
zio Bobelio šeima. Dalia Bobelienė ne kartą vežė į JAV mū
sų vaikų ir jaunuolių kalėdi
nius atvirukus. Kad b ū t u m ė t e
matę džiaugsmą
jaunuolių
veiduose, kai jie už savo dar
belius gavo Dalios parvežtą
užmokestį. Ačiū visiems, kurie
pirkote neįgaliųjų jaunuolių
rankomis gamintus darbelius!
Negalime sakyti, kad mūsų
veiklos nepalaiko valstybe, bet
to palaikymo toli gražu neuž
tenka. J u k mūsų globojami
vaikai ir jaunuoliai — dau
giausia iš nepasiturinčių šei
mų, todėl kiekvienas centas
mums be galo brangus.
Taip ir gyvename — džiaug
damiesi pasiekimais, liūdėdami dėl nesėkmių, vildamiesi
turėti savo leidinį, įsteigti in
formacijos
centrą,
daugiau
darbo bei ugdymo centrų ne
įgaliems vaikams ir j a u n u o 
liams, dažniau
organizuoti
stovyklas, kultūrinius rengi
nius. Viliamės, nes tikimės iš
geros valios žmonių tiek finan
sinės, tiek moralinės p a r a m o s
savo idėjoms įgyvendinti.
Rašykite mums adresu: Lie
tuvos specialiosios kūrybos
draugija „Guboja", Šiaulių g.
8, LT-2001 Vilnius, Lietuva.
Parengė N i j o l ė
Stankevičiūtė
LSKD „Guboja" atstovė
spaudai
* P e r n a i iš p r i v a t i z a v i 
m o s a n d o r i ų į Privatizavimo
fondą
neįplaukė
maždaug
trečdalis planuotų
pajamų.
'Elta;

SIŪLOMA PASINAUDOTI
KONFISKUOTA KONTRABANDA

Folkloro grupė „Rūtelė tūto" iš Šiaulių.
tačiau vidaus įrengimas skir
sis. Namų rūsyje numatoma
įrengti dvigubą židinį, ištai
gingą barą ir filmams rodyti
AŠTUONIOLIKA MILIJONŲ
patalpas. Galima manyt, kad
Yra tautiečių, kurių ištekliai yra Elvis Presley gerbėjų klu namų statybos išlaidos gali
skaičiuojami nebe tūkstan bo pirmininkas ir klubo biule siekti milijono dolerių sumą.
Nieko neteko patirti apie
čiais, bet milijonais dolerių. tenio redaktorius. J ų dabarti
Daugelis jų praturtėjo savo niai n a m a i perpildyti Elvis Šneliaus dovanas kitiems lie
s u m a n u m o ir a p s u k r u m o dė Presley plokštelėmis, knygo tuviams. Tačiau žinoma, jog
paklojo pusę
ka. Praėjusių metų rudenį į mis, paveikslais, laikraščių iš nedvejodamas
turtingųjų eiles įsirikiavo či- karpomis, laiškų nuorašais ir milijono dolerių Kražių para
kagietis Aleksas Šnelius. Kaip pan. Jiedu
pasinaudodami pijos bažnyčios remontui. Kal
žinia, jis loterijoje laimėjo 64 nusišypsojusia iaime, užsigei bama, kad klebonas kun. Aliomilijonus dolerių. Atmetęs il dė „supreslintf (jeigu
taip nidas Budrius tikėjosi 10,000galaikio pinigų
išmokėjimo galima išsireikšti) statomus 20,000 dolerių, tačiau Aleksas
planą, pasitenkino 18 milijonų namus: pasistatydinti Elvis Šnelius parašė 500,000 dole
dolerių suma. Aleksas Šne Presley Granceland namų ko rių čekį.
lius, gimęs Klaipėdos mieste pijąKražių parapija ir jos baž
ir jo čiagimė lietuvių kilmės
Ak, tas Elvis Presley! Prieš nyčia yra išskirtinės svarbos.
žmona Uršulė, d a u g
pinigų daugelį
metų
visokiausias Kražiai yra vienas seniausių
išdalino labdaringiems tiks naujienas skelbusiame viena Žemaitijos miestelių. Bostolams. Pusę milijono dolerių me Čikagos lietuvių dienraš niškės Lietuvių enciklopedi
paskyrė parapijos bažnyčios tyje jis buvo paverstas Pres- jos duomenimis. Vytauto Di
remonto reikalams. Taipgi ne lausku. Taipgi jam buvo pri džiojo įsakymu, 1416 Kra
mažomis sumomis p a r ė m ė vie mestas kopūstų ir lietuviškų žiuose buvo pastatyta pirmoji
tos katalikų bažnyčias. Teko dešrų pomėgis. Prieš keletą bažnyčia. Ji sudegė. Kilęs
pinigų vargingiau gyvenan metų teko nugirsti, jog ši ži gaisras sunaikino ir vėliau
tiems žmonėms. O savo ketu nia, „pramušusi" geležinę už pastatytas bažnyčias. Kražiai
riems suaugusiems vaikams, dangą, buvo pasklidusi ir kai kitados buvo svarbus religi
ir dviems žmonos seserims myniniuose kraštuose.
jos ir švietimo centras. Kaip
nutarė
pastatyti
gyvena
Cindy ir Tom Sanocki stato žinia, rusai 1893 m. pasitelkę
muosius n a m u s
Palos Hei- mi namai bus gerokai erdves kazokų būrį, atliko Kražių
ghts apylinkėje. Statybos dar ni už Graceland namus, kurių bažnyčios užpuolimą ir jos gy
bus n u m a t o m a užbaigti š.m. apimtis yra 2,800 kvadratinių nėjų (vietos ir apylinkių gy
rugpjūčio mėn.
pėdų. Jų statomi namai sieks ventojų) skerdynes. Šis skau
beveik
7,000 kvadratinių pė dus įvykis nuskambėjo Lietu
Šnelių duktė Cindy ir jos vy
dų.
Teigiama,
kad Sanockių voje ir užsienio kraštuose.
r a s Tom Sanocki y r a kadaise
namų
išorinis
įrengimas bu»
pagarsėjusio dainininko Elvis
Dievaži, negalima Alekso
panašus
į
Graceland
namus, Šneliaus pakaltinti nei pinigų
Presley gerbėjai. Tom Sanocki

TARP MŪSŲ KALBANT

P a r l a m e n t a r a s centristas
Virginijus Martišauskas siūlo
konfiskuotą kontrabandinį al
koholį p a n a u d o t i biokuro ga
mybai, o konfiskuotas ciga
retes — eksportuoti.
V. M a r t i š k a u s k a s jau užre
gistravo a t i t i n k a m a s Alkoho
lio kontrolės. Tabako kon
trolės įstatymų. Administraci
nių teisės pažeidimų kodekso
ir Baudžiamojo proceso kodek
so pataisas, kuriomis siekia
ma įteisinti atimto alkoholio
panaudojimą.
Parlamentaras
prognozuoja, jog jo pasiūlymai
gali sukelti didelį pasiprie
šinimą.
Iki šiol įstatymai įpareigoja
sunaikinti atimtą kontraban
dinį alkoholį ir tabaką.
„Matyt k a ž k a s yra suinte
resuotas, kad tai būtų daro
ma", sakė p a r l a m e n t a r a s .
Spaudos konferencijoje tre
čiadienį V. Martišauskas pri
minė, jog remiantis pernai
priimtu Biokuro įstatymu, vy
riausybė y r a įpareigota n u s t a 
tyti atimto alkoholio produkto
panaudojimą ekologiškai šva
raus biokuro gamybai. Parla
mentaras teigė, jog rengda
mas įstatymų pataisas, kon
sultavosi
su
Kauno
AB
„Stumbras" atstovais, kurie
patikino, jog t o k s alkoholio pa
naudojimas nesukeltų techno
loginių problemų. V. Marti
šausko n u o m o n e , taip pat bū
tų galima parduoti atimtą al
koholį ir t a b a k ą įmonėms, ku-

nos parduotų šiuos produktus
užsienyje, tokiu būdu pavers
damos nelegalų importą lega
liu eksportu. „Tie, kurie mo
kėjo įvežti nelegaliai, tikrai
mokės ir išvežti", sake parla
mentaras.
Įstatymų pataisų aiškina
majame rašte parlamentaras
taip pat pažymi, jog galimos ir
neigiamos pataisų pasekmes
— nelegalus atimtų tabako
gaminių patekimas į rinką.
Tačiau ju autorius pažymi, jog
ir dabar, naikinant atimtus al
koholio ar tabako gaminius,
neišvengiama šio pavojaus.
Per metus Lietuvoje yra
atimama apie 750,000 litrų al
koholio produktų, iš kurių
apie 90 proc. sudaro etilo alko
holis, tai yra grynas spiritas.
Parlamentaro teigimu, kon
fiskuotų prekių saugojimui ir
ju naikinimui per metus iš
leidžiama milijonai litų. Iš
laidos, kurias policija skiria
šių prekių saugojimui, V. Mar
tišausko teigimu, galėtų būti
skirtos pačios policijos reik
mėms.
(BNS)

* Lietuvoje k a i n ų lygis
n ė r a p a t s a u k š č i a u s i a s Eu
ropoje, o tai reiškia, kad Lie
tuva nėra tarp brangiausių
Europos valstybių, patikino
Statistikos
departamentas.
Latvijos statistikos valdybos
vadovė šią savaitę paskelbė,
kad, remiantis perkamosios
galios tyrimo duomenimis,
Latvija pagal kainų lygį pir
švaistymu, nei dosnumo sto mauja tarp penkiolikos Euro
ka. J i s y r a ne kartą pasakęs, pos Sąjungos valstybių ir l i 
jog Dievo valia laimėjo mili kos kandidačių į E S .
<BU>
joninę pinigų sumą. O, kad
* N u o v a s a r i o 1 d. Lietu
taip jis pagalvotų ir apie Ame
rikos lietuvių kultūrinių rei vos t u r g a v i e t ė s e ir parduo
kalų p a r a m o s reikalus! N e  tuvėse uždrausta jprefeauti
manau, k a d Viešpats Dievas galvijų, avių ir ožkų galvos
būtų priešingas tokiam užmo smegenimis, kuriose būna pa
grindinis kempininės ligos ži
jui...
dinys.
(Eltti
Petras Petrutis

PADĖKA
A. t A.
PETRAS ČELKIS
Mirė 2001 m. sausio 25 d., sulaukęs 77 metų amžiaus.
Palaidotas sausio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
37 A bloke.
V e l i o n i s b u v o m y l i m a s brolis E l e n o s Č e l k y t ė s ,
g y v e n a n č i o s L i e t u v o j e ir s ū n ė n a s P e t r o V ė b r o s ,
g y v e n a n č i o Čikagoje bei ilgametis Čikagos Lietuvių
operos choro narys.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, atėjusiems atsisveikinti
ir pagerbti velionį Petrą.
Y p a č d ė k o j a m e v e r t i n g u s a t s i s v e i k i n i m o žodžius
tarusiems E. Bartkui ir V. Momkui. dosniai aukojusiems
Lietuvių operai, L i e t u v o s našlaičiams, šv. Mišioms.
Didelę padėką skiriame Lietuvių operos choro nariams,
g r a ž i a i g i e d o j u s i e m s k o p l y č i o j e , šv. M i š i o s e bei
nešusiems karstą.

..MaZ"MO^ gubojos" -tukk-tinKM ir p»'<Hgog,'i

Dėkojame kun.R. Gudeliui, aukojusiam šv. Mišias ir
sukalbėjusiam m a l d a s kapinėse. Ačiū visiems,
palydėjusiems a.a. Petrą į Amžino Poilsio vietą kapinėse.
Š e i m o s v a r d u r e i š k i a m e padėką Marąuette Petkus
laidojimo namų atstovybei ui visas atliktas paslaugas
N u l i ū d ę : s e s u o E l e n a Čelkytė, d ė d ė P e t r a s
V ė b r a , p u s s e s e r ė Romaną K a r l o v e i r k i t i g i m i n ė s
Lietuvoje ir Čikagoje.

lt makes a vvorld of a.'ference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tno travel to I ithuania eas>er and nore conventent than SAS.
From ChicacjG. we offer daily servre to Vilnius with a hassle-free cornection via
Stockholm. When you're ready te 'eturn. you'JI emoy same-day travel back to
Chicago through our Cooenhage^ lub. Fmd out what a worid of difference SAS
can make tor your next tnp. Just C3i your Travel Agent or SAS at i-800-221-2350
or visit our vvebsite at www scancT^vian.nei
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BRONIUI KETURAKIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai DANUTEI.
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Bendro likimo draugai ir pažįstam:
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„Guboja" neįgaliųjų teatro trupes „Be rampos" nariai po spektaklio
„Mažasis princas"

A-tA.

Kalemekaičiai, Petrušaitienė, Plečkaitis,
Budriai. Mickevičiai, Lukauskai,
Jurevičiai, Juškai, Janušoniai.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius perei
tą savaitę gavo įdomų. Lietu
voje sukurtą filmą apie legen
dinį „svieto lygintoją" - Tadą
Blindą. Filmas, kuris ir vadi
nasi „Tadas Blinda", visuome
nei bus rodomas šį penktadie
nį, vasario 9 d., 2 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, Bočių menėje. Pasinaudo
kime reta proga pamatyti Lie
tuvos kino studijos sukurtą
filmą!
Kviečiame
pasivaišinti
mieliniais blynais ir šį sekma
dienį, vasario 11 d., tuoj po šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje apie 12 vai. atvykti į Pa
saulio lietuvių centro didžiąją
salę. Skaniai pavalgysime ir
pabendrausime.

Maironio lituanistinės mokyklos vaidinime „Kalėdų stebuklas" Motiną
vaidino Sigita Poskočimaitė, Tėvą - Matas Tamošiūnas, vaikus - Daina
Annarino, Kristina Bacevičiūtė, Daiva Gylytė ir Julija Ozers.

Lituanistinių
mokyklų
mokytojų darbo konferencija
rengiama vasario 25 d., sek
madienį. 9 val.r. - šv. Mišios
Pal. J. Matulaičio misijoje, 10
val.r. „Bočių menėje, PLC,
prasidės programa - „apva
laus stalo" pasitarimas, kuria
me bus aptarti mokytojams
svarbūs klausimai. Po to vyks
pavyzdinės pamokos, jas ves
klasių mokytojai. Bus ir pie
tūs. Dienos programa turėtų
baigtis apie 3 vai.p.p. Malo
niai kviečiami ir laukiami visi
mokytojai.
Cicero mieste Vasario 16osios šventės minėjimas prasi
dės vasario 10 d., šeštadienį,
vidurdienį miesto rotušėje Lie
tuvos vėliavos iškėlimu. Vasa
rio 11 d., sekmadienį, 9 val.r.
Šv. Antano bažnyčioje bus au
kojamos iškilmingos Mišios.
Tuoj po Mišių parapijos salėje
- akademija, kalbės ALTo pir
mininkas advokatas Saulius
Kuprys. Po paskaitos - meni
nė programa, gros Stasės Jagminienės vadovaujama liau
diškos muzikos kapela „Tėviš
kė". Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo rengėjai - Cicero
apylinkės LB ir ALTo Cicero
skyrius kviečia svečius gau
siai šventės minėjime dalyvauti.

jjsJBEiisgS
„Švediškos pasakos" - še
ši
vaidinimėliai
vaikams,
skambant muzikai ir vaidi
nant lėlėms, vyks Swedish
American Museum Center
(5211 N. Clark St.; 773-7288111). Spektaklius bus galima
pamatyti nuo vasario 23 d. iki
kovo 18 d. penktadieniais ir
šeštadieniais 7:30 val.v., sek
madieniais - 3:30 val.p.p.
Net jei ir gyvenant Lietu
voje jums neteko išsamiau su
sipažinti su mūsų kaimynės
Lenkijos menu ir tapyba, da
bar yra gera proga tai padary
ti - Chicago Cultural Center
demonstruojama paroda „In
Between: Art from Poland
1645-2000". Čia išvysite se
nųjų Lenkijos tapytojų Edward Dwurnik, Andrzej Wroblewski, Wladyslaw Strzeminski darbus, o taip pat ir žymes
niuosius XX a. menininkų kū
rinius, kuriuos galite ir atpa
žinti - eksponuojama K. Wodiczko mašina, skirta New
Yorko benamiui, M. Abakanowicz bronzinių figūrų insta
liacija. R. Opalka trys sienos
darbai, pavadinti „1965/infinity" ir kt. Taip pat rodoma A.
Zmijewski filmajuostė „Tag".
Paroda - nemokama. Chicago
Cultural Center (78 E. Washington; tel. 312-744-6630)
dirba pirmadienį-trečiadienį
nuo 10 val.r. iki 7 val.v., ket
virtadienį - nuo 10 val.r. iki 9
val.v., penktadienį - nuo 10
val.r. iki 6 val.v., šeštadienį 10 val.v. iki 5 val.p.p., sekma
dienį - nuo 11 val.r. iki 5 vai.

Į pagrindinį Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą
Čikagoje sukviesta daug gar
bingų svečių, tarp jų ir Lietu
vos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus. Minėjimas
įvyks šį sekmadienį, vasario
11 d., 2 val.p.p. Maria gimna
zijos salėje, Marąuette Parke.
Paskaitą skaitys Lietuvos Res
publikos
garbės
konsulas
Vaclovas Kleiza. Visuomenė
yra kviečiama gausiai daly
vauti ir vieningai paminėti
Lietuvos
nepriklausomybes
ivente. Minėjimą rengia Čika
gos ALTo skyrius.

Į tradicini Vasario 16osios minėjimą lietuvių vi
suomenę maloniai kviečia Či
kagos Jaunimo centras. Jis
vyks vasario 16 d., penktadie
nį, 7 val.v. JC kavinėje. Lietu
vių bendruomenes Socialinių
reikalų tarybos-darbuotoja Al
dona Šmulkštienė skaitys pra
nešimą. Programą atliks skau
tai akademikai-filisteriai ir
vaikų vokalinis ansamblis
„Lakštutė",
vadovaujamas
Švč. M. Marijos Gimimo
Dalios Gedvilienės. Kavute ir parapijos c h o r a s Marąuette
pyragais vaišins JC moterų Parke pasirašė prašymą para
klubas.
pijos klebonui kun. M. Yakaičiui. kad lietuviškoji Suma bū
tų nukelta pusvalandžiu vė
liau - 11 val.r. sekmadieniais,
Nemokamai kraujo spau nes tada muz. Ričardas Šokas
dimą matuoja The South- galėtų ir toliau groti tų pa
west Side Senior Service orga maldų metu ir kartu diriguoti
nizacija. Patikrinimas vyksta chorui. R. Šokui yra pasiūlyta
kiekvieną pirmą mėnesio pir būti vargonininku pilną darbo
madienį nuo 9 iki 10 val.r. laiką kitoje katalikų parapijo
6012 S. Archer Ave., Chicago. je. Jo būsimas viršininkas su
Užsiregistruoti nereikia. In tinka leisti, kad jis lietuviško
formacija tel. 708-284-0428 je parapijoje atliktų pareigą
pirmadieniais-penktadieniais
tautiniam reikalui. Tik reikia
nuo 8:30 val.r. iki 3 val.p.p.
mūsų parapijos klebono suti
Nemokamą paskaitą apie kimo. Kitų šv. Mišių laikas ne
Kelių
eismo
taisykles pasikeistų. Reikia priminti,
(„Rules of the Pvoad") vasario kad R. Šokas grojo vargonais
28 d. The Wrightwood-Ash- ir dirigavo chorui tik sekma
burn bibliotekoje (8530 S. dienio lietuviškųjų Mišių me
Kedzie Ave) skaitys valstijos tu ir Verbų sekmadienį su
sekretoriaus įstaigos pareigū ruošdavo religinės muzikos
nas. Registruotis nebūtina. koncertą.
Daugiau informacijos tel. 312Lietuvos politika, lūkes
747-2696.
čiai, ekonomika, tarptautinis
Vyresniesiems
Čikagos verslas, kalbos keitimasis,
gyventojams The Palos Park kosmopolitizmas ir tautišku
Recreational Department siū mas — šios temos bus aptaria
lo dvi nemokamos vairavimo mos „Atviro žodžio forume"
pakartojimo pamokos (55 vasario 16 d., 7 vai. v. Pasau
Alive driver refresher class) lio lietuvių centro Lemonte
du trečiadienius - vasario 21 Bočių menėje. J įdomią vaka
ir 28 d. nuo 9 val.r. iki 1 ronę s i e t u v a — nepriklauso
val.p.p. Užbaigus dviejų dienų mybės dešimtmetis" visus ma
kursą, bus išduotas specialus loniai kviečia „Saulutė", Lietu
sertifikatas, kuriuo pasinau vos Vaikų globos būrelis. Kal
dojus kartais galima gauti bės Julius Šmulkštys, Zeno
mašinos draudimo nuolaidą. nas Rekašius, Antanas Grina.
Informacija tel. 708-361-1535. Jonas Pabedinskas, Danutė
Registruotis Palos Park Vil- Bindokienė bei Bronius Nai
nys.
lage Hali, 8901 W. 123rd St.

„Sietuvos" skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės
sueiga šeštadienį, vasario 10
d., vyks Ateitininkų namuose,
Lemonte. Pradžia 1 vai. p.p.
Visos sesės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti.
TĖVIŠKĖS PARAPIJAI 49ERI
Šį sekmadienį, vasario 11 d.,
Tėviškės parapija minės ne
tik Vasario 16-ąją, bet ir 49ąją parapijos gyvavimo sukak
tį, kurios metu parapijos tary
bos nariai bus įvesdinti į savo
pareigas.
Pamaldų metu vyskupas
Hansas Dumpys atliks liturgi
ją, o pamokslą sakys kun. Jo
nas Liorančas iš Lietuvos, ku
ris darbuojasi ir Nerijoje esan
čiose parapijose. Tėviškės pa
rapijos choras, vadovaujamas
Jūratės Lukminienės, atliks ir
Jean Sibelius sukurtą ištrau
ką iš jo muzikinės poemos
„Finnlandia". Bendrai gieda
mas giesmes vargonais paly
dės Arūnas Kaminskas.
Vėliau parapijos salėje mo
terų draugijos narės vaišins
svečius ir parpijiečius cepeli
nais. Be to, ta pačia proga ke
letą žodžių tars ir kun. Jonas
Liorančas. Eilėraščius dekla
muos dvi Gabrielės: Aušraitė
ir Dimaitė.

Kun. Jonas Liorančas iš Lietuvos
sakys pamoksią šį sekmadienį, va
sario 11 d., vyksiančioje Tėviškes
parapijos šventėje.

Per savo prezidentavimo
metus Valdas Adamkus jau
aplankė nemažai šalių, ran
kas spaudė šimtams užsienio
šalių pareigūnų, kalbėjosi su
tūkstančiais žmonių. Daugelį
prezidento kelionių akimirkų
įamžino prezidentūros foto
grafė Džoja Barysaitė, kurios
134 nuotraukų paroda apie
prezidentūrą ir Valdo Adam
kaus keliones bus atidaryta šį
šeštadienį, 4 val.p.p. Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre.
Parodą rengia Čiurlionio gale
rija, jai talkina A. Kezio gale
rija bei Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras. Parodos ati
daryme gaibūt dalyvaus ir
pats prezidentas.

Valstybini*, vizitas Katiline Tartu, 199<< n. spalio "i d Džojos G. Barysaite* nuotr. D* Harysaites fotografijų
paroda apie prezidi-ntura •: pf'/idf nt.'l V' :. i.-j Adamkų Ims atidaryta S| šeštadieni, vasario .0 d . 4 vai.p p ("'iurlionio tralf riioie. .laimimo rentrp

• Sveikiname visus esa
x Karaliaučiaus srities
mus
ir būsimus klientus su
lietuviškų mokyklų para
Valentino
diena. Esame pasi
mai per Mažosios Lietuvos
puošę
šiai
dienai.
Kviečiame jus
Lietuvių draugiją Čikagoje au
maloniai
praleisti
nors valan
kojo: $375 — Ročesterio Lietu
dėlę
su
mumis.
Širdingai
priim
vių Bendruomenė per Eugeni
sime
ir
nuoširdžiai
aptarnau
jų Vidmantą. $300 — Taura
gės Lietuvių klubas per ižd. sime. Sagil's restoranas, 6814
Kazį Rožanską. $50 — Maria W. 87 SL, Burbank, IL. Tel.
ir
Utz. $30 — Irena Virkau. $20 708-598-0685, Irma
Barbara.
— Tadas Bukaveckas. Dėkoja
me visiems rėmėjams. „Kara
Jas neskaitote „Draugo"?
• Lithuanian Mercy Lift
Tada mums nėra apie ką kalbėti. liaučiaus Krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., dėkoja už aukas padėti šelpti
Žaneta turi gyventi! Neį Naperville, IL 60540-7011. tuberkulioze (TB) sergantiems
sivaizduojama baimė apima
ligoniams Lietuvoje. Aukojo:
žmogų, pirmą kartą išgirstant
$500 Matt ir Philomene Vilutis,
gydytoją tariant žodžius ,jūs
• Lithuanian Mercy Lift Frankfort, IL. $100 Elena Decsergate vėžiu". Be abejo, šei dėkoja už aukas šelpti sunkiai kys, MD, Chicago, IL; Mr. ir
mos ir artimieji prislėgti, pilni sergantiems vaikams Lietuvoje. Mrs. Aldas Naris, Hinsdale, IL;
gailesčio sergančiam, širdyse Aukojo: $ 5 0 Ronald Bendo- Arūnas ir Irena Draugeliai,
jaučia begalinį nerimą. Bet tik raitis, Chicago, IL; Leonas Downers Grove, IL. $50 G.M.
šia baisia liga sergantys ligo
Barmus, Chicago, IL; Jadvyga Baron, Waukegan, IL; Gedimi
niai supranta tą jausmą, kai
Lauvevicius, Woodhaven, NY; nas ir Birutė Biskiai, Clarendon
gydytojų sprendimai nurodo
Irene ir Ben Serapinas, Oak Hills, IL; Vytautas ir Dzidra
vėžio stadiją, kur jau gydymas
Lawn, IL; Raminta ir Ashok Pupeliai, Villa Park, IL. $25
tebeturi mažai vilčių. Tačiau
Darwin P. Kai, Edward Rackus,
ligonis nepasiduoda ir nori Mazumdar, Naperville, IL; We8tmont, IL; Birutė Jasai
Irene
Kuras,
MD,
Chicago,
IL;
bandyti viską, kas įmanoma.
tienė, Chicago, IL; Mary B. Čer
„Įdedame $100 auką mergai Marie O'Neill, Philadelphia, nius, Hinsdale, IL. $15 Kazys
PA;
Ramute
ir
Alfonsas
Ilgutis,
tei Žanetai gelbėti (P. Šlutieir dr. Eugenia Kraučūnai,
nės info „Drauge")". Skaudu VVbodhaven, NY; Mary ir Ro- Clarendon Hills, IL. $10 Ona
bert
Narky,
Middle
Village,
NY;
yra žinoti, kad tokiai jaunutei
Barauskas, Wccdhaven, NY;
mergaitei į akis žiūri baisi Genė ir Raymond Rimkus, Oak Helen Galenas, Chicago, IL.
Brook,
IL.$40
Rita
ir
Vytautas
mirtis, jei niekas nesuteiks jai
Labai ačiū! Lithuanian Mer
pagalbos. Ji turi gyventi!... Iš Cechanavičius, Downers Grove,
cy Lift, P.O. Box 88, Palos
IL.
$35
Joseph
Dauparas,
Chi
visos širdies mes linkime Ža
Heights, IL 60403. Tel. 708cago,
IL;
Daina
Variakojis,
MD,
netai pasveikti ir džiaugtis
448-6173. Tax ID#36-3810893.
Chicago,
IL;
Yyonne
ir
Frank
jaunyste ir gyvenimu...". Taip
Paran,
Rockville,
MD.
$25
Vida ir Algis Grabauskai rašo
• Lithuanian Mercy Lift
laiškelyje, kurį kartu su auka Birutė Wakie, Sivaramaprasad
dėkoja
už aukas padėti nupirkti
ir
Kamala
Tummala,
Burr
gavo Lithuanian Mercy Lift,
autobusėlį
vaikams su negalia.
Ridge,
IL;
Dennis
Trimakas,
paskelbus lėšų telkimo vajų
Autobusėlis
nuveš vaikus iš
Westlake,
OH;
Mary
Mitchell,
tolimesniam devyniolikmetės
namų
į
mokyklą.
Aukojo: $50
Livonia,
MI;
Geraldine
ir
Jo
Žanetos, sergančios kraujo vė
Paul
Riškus,
Palatine,
IL;
seph
Judickas,
Palos
Heights,
žiu, gydymui. Nepersodinus
Bernice
Balaishis,
Floosmoor,
IL;
Aušrinė
Karaitis,
Evergreen
kaulų čiulpų, jai gresia mirtis.
Lithuanian Mercy Lift nuošir Park, IL; Lydia ir Darius Poli- IL. $25 Walter ir Anne Madžiai dėkoja aukotojams, kurie kaitis, Downers Grove, IL; rince, N. Ridgeville, OH, Irena
pirmą vajaus paskelbimo sa Aldona ir Petras Meilus, Orland Blessent, San Diego, CA; B. ir
vaitę atsiliepė, norėdami pa Park, IL; Carolyn ir Kenneth E. Satkunas, Richmond, VA; A.
dėti šiai mergaitei: $20,000 Jesunas, Lemont, IL; Marika ir Pauline Krukonis, Sudbury,
aukotoja prašo neskelbti pa Gary Neukardt, Arlington MA; Mary Mazens-Sullivan,
vardės (žr. „Draugo" vasario 2 Heights, IL; Alice Jonikaitis, Chesire, CT; Veronica Kazlaus
d. numerį); $5 dol. paaukojo Chicago, IL; Vitas ir Danutė kas. $15 aukojo Helen MikoAlgis Praitis; $10 - Vitoldas ir Sirgedas, Novi, MI; Julia M. laitis, Indianapolis, IN. Dėko
Vanda Gruzdys, Viktoras ir Czek, Broadview Heights, OH; jame! Lithuanian Mercy Lift,
Bronė Motušis; $20 - Aldona Anthony Bajoras, Sun City, CA; P.O. Box 88, Palos Heights, IL
Andrijonas, Marija Arštikys, Danguole ir Eugenius Bartkus, 60463. Tel. 708-448-6173. Tax
dr. Gedas ir Aldona Grinis, Beverly Shores, IN; Algimantas ID#36-3810893.
Danguolė Mackevičius; $25 - Kazakaitis, S. Boston, MA;
• Lithuanian Mercy Lift
Halina Bagdonas, Aniceta Josephine Bernotas, WashingGiedraitis, Valerie Kavolius, ton, PA; Sigita ir Gediminas dėkoja už aukas padėti nupirkti
Osvaldas Nagele, Helen ir Damašius, Libertyville, IL; autobusėlį vaikams su negalia.
Chester Rukuiža. Louis ir Irene ir Richard Wehbring, Autobusėlis nuveš vaikus iš
Rūta Šmulkštys, Faustas ir Hilton, NY; Matilda Lindstadt, namų į mokyklą. Aukojo: $100
Theresa Strolia; $30 - Vytau Charlottesville, VA; F. ir L. V. ir I. Virkau, Downers Grove,
tas ir Danutė Bindokas, Anta Gilbert, Florence, OR; Billie ir IL. $50 Leonard Paplauskas,
nina Repshys, Juozas žygas; George Bedro, Westland, MI; Cheshire.CT. $25 Nijolė Užu$40 - Jonas ir Valeria Pleirys; Francesca ir Stanley Žymantas, balis, Chicago, IL; Elena Wa$60 - Anna Abromaitis, Felik Downer8 Grove, IL; $20 Teodo silewski, Broadvievv, IL. $20
sas ir Janina Bobinas, Bro ra Zailskienė, Cicero, IL; Bon- Catherine Parkinson, Jackson,
MI. $10 Leonas ir Regina Rasnius ir Bronė Černius, Agnės
nie ir Thomas Nelson, Orland lavičiai, Eik Grove Village, IL.
Gudaitis, Julius ir Pranė PaPark, IL, Anne ir William Koli- Ačiū! Lithuanian Mercy Lift,
kalkos (a.a. A. Jelionio atm.),
cius, Alli8on Park, PA; Joseph P.O. BOT 88, Palos Heights, IL
S. Pumputis, Algirdas ir Auš
Kalvaitis, Chicago, IL; Geno 60463. Tel. 708-448-6173. Tax
ra Saulis, Laimutė M. Tornau
(a.a. A. Jelionio atm.), Juozas vaitė ir Edward Baranauskas, ID#36-3810893.
ir Sigutė Užupis; $100 - Ele Schenectady, NY; Jean ir John
• Lithuanian Mercy Lift
na Briedis, Gediminas ir Sigi Svagzdys, Brockton, MA; Elena
ta Damašius, Gediminas ir Pajaujis, Redondo Beach, CA; dėkoja už aukas padėti Lietuvos
Joana ir Kęstutis Lapinas, mokyklų sveikatos programai.
Darija Dragūnas, Algis ir Vida
Grabauskas, Irena Lukasevi- Rochester, NY. $ 1 5 Lucy Aukojo: $100 Vitalis Lemberčius, Pranas ir Gintra Naris, Evans, Riverside, IL; Ernest tas, Santa Monica, CA. $50
Maria Ročkus, dr. Nijolė Stan Zelinsky, Huntington Station, Dolores Abderholden, Antioch,
kevičiūtė ir Verutė Stankevi NY; Marija Noreika, Putnam, IL; Jonas Šimonis, Santa
čienė (a.a. A. Jelionio atm.), CT; Algis Garolis, Portland, OR; Barbara, CA; Margarita ir
Pranas Svedkauskas, Nįjolė Patricia ir Vytautas Matulionis, Romualdas Jagminai, BridgeUžubahs; $150 - Algis P. Stri Clevelen Hts, OH; Estelle, water, MA; Nijolė Bražėnas,
maitis. Visi laiškeliai ir linkė Kuberski, Yucaipa, CA; Alma Sparkill, NY. $25 Vitalis Šva
jimai, gauti su aukomis, bus Vilkas Sockus, La Canada, CA; žas, Bellevue, WĄ, Ramunė
perduoti Žanetai. Aukas gali* Aldona Valukonis, Glendale, Kubilius, Evanston, IL; Valeri
ma siųsti Lithuanian Mer CA; Joyce-EUen Kaseta, Nor- jonas Ruokis, White Plains, NY;
cy Lift, P. O. Box 88, Palo* wood, MA. $10 Jennie Wilson, Al Žolynas, Escondido, CA;
Heights, Illinois 60463. Orland Park, IL; Irene Sulli- Hedwig Povilaitis, Omaha, NE;
Prašome pažymėti „Žane van, Palos Heights, IL; Rūta ir Jadwiga Narekiewicz, Maytai". Aukos nurašomos nuo Jonas Karalius, N. Hollywood, nard, MA. $20 John Valkiunas,
mokesčių - Tax I.D. #36- CA; Emma Safran Goss, Com- Crystal Lake, IL; Francis ir
3810893.
merce, CA; Olga Petravičius, Victoria Bart, Windsor, CT.
Kenosha, WI; Jane ir Joseph $15 Janice Maker, McMurray,
• Namams pirkti pasko Rackevicius, Omaha, NE; J. PA; Birutė Banaitis, Abing* on,
los duodamos mažais mėnesi Vailokaitis, Beverly Shores, IN. MA; Helen Guditis, New York,
niais įmokėjimais ir prieina $5 B. Staknis-Kubavicz, Kear- NY; Mary ir George Cojean, N.
mais nuošimčiais. Kreipkitės į ny, NJ; Richard Umezis, Moke- Haledon, NJ. $10 Birutė AsheMutual F e d e r a l S a v i n g s , na, IL; Stella Delasky, Pater- bergas, Elizabeth Wisneskas,
2212 West Cermak R o a d . son, NJ; Petronella Šimkus, San Gabriel, CA; Bronius KroTel. (773) 847-7747.
(ak.) Maspeth, NY; Nancy ir Peter kys, Philadelphia, PA. $5 Hen
Lazauskas, Houston, TX. Dėko ry Jenig, Chicago, IL. Ačiū!
jame! Lithuanian Mercy Lift, Lithuanian Mercy Lift, P.O.
P.O. Box 88, Palos Heights, IL Box 88, Palos Heights, IL
60403. Tel. 708-448-6173. Tax 60463. Tel. 708-448-6173. Tax
ID#3«-3810893.
ID«36-3810893.

