
_ _ „ ****************MIXED ADC 606 
S169 P7 GRATIS 
THE LIBRARY OF COKGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
Serialą Divo.sa.on 
W a 3 h m c t o n DC 2 0 b 4 o - 4ooU 

PEMODICALS 
February 24, 

VoLLXXXIX 

THE L I T H U A N I A N W Q R L P - W I P E DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, VASARIO - FEBRUARY 24 , 2001 

NEWSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Mailed 02/23/01 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.39 
Kaina 75 c. 

„Mažeikių naftos" pardavimo 
sutartis bus peržiūrėta 

Mažeikiai, vasario 23 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
ir JAV bendrovė „VVilliams In
ternational" ketina sudaryti 
bendrą darbo grupę, kuri ap
svarstys galimybę keisti su
tarties dėl įmonės „Mažeikių 
nafta" akcijų pardavimo kai 
kuriuos punktus. 

Tai penktadienį žurnalis
tams pranešė premjeras Ro
landas Paksas, su „Mažeikių 
naftos" vadovais aptaręs an
glosaksų teisės žinovų išva
das dėl Konstitucinio teismo 
sprendimo, jog kai kurie su
tarties punktai prieštarauja 
Lietuvos Konstitucijai. 

„Norėtume sudaryti darbo 
grupę, kuri spręs galimybę ir 
būtinybę keisti vyriausybės ir 
'Williams International' su
tartį dėl 'Mažeikių naftos' pir
kimo", sakė R. Paksas. 

Paklaustas apie naftos ža
liavos tiekimą įmonei, premje
ras sakė, jog „Mažeikių nafta" 
turi „neblogus projektus". 

Susitikime su „VVilliams In
ternational" prezidentu John 
Bumgarner buvo aptarta for
mulė „7+8", kai 7 milijonai 
tonų į Lietuvą tiekiamos naf
tos perdirbama „Mažeikių naf
toje", o 8 milijonai tonų naftos 
— eksportuojama per Būtingės 
terminalą. 

R. Paksas po susitikimo sa
kė, kad šiuo metu „Mažeikių 
naftoje" perdirbama 1 mln. 
tonų naftos, 6 mln. tonų naf
tos — eksportuojama. 

*Jų nuostata yra tokia, kad 
šių metų ketvirtame ketvir
tyje eksportas per Būtingę pa
siektų 8 milijonų tonų ribą", 
— sakė R. Paksas. 

R. Paksas sakė, jog inves
tuotojus į „Mažeikių naftos" 
modernizavimą stabdo tai, jog 

- nėra ilgalaikio žaliavos tieki
mo. 

Tai buvo pirmasis premjero 
R. Pakso apsilankymas „Ma
žeikių naftoje", kurio metu 
buvo aptartos abi puses domi
nančios problemos. Tačiau R. 
Paksas nesutinka su vertini
mu, jog santykiai su „Mažei
kių nafta" buvo įtempti. „Ma
nau, kad santykių nereikia 
nei švelninti, nei įtempti, rei
kia konstruktyviai dirbti", 
sakė premjeras. 

Vis dėlto, penktadienį įvy
kęs R. Pakso ir jo kabineto 
narių vizitas į Mažeikius ver
tinamas kaip mėginimas su
švelninti įtampą tarp „Mažei
kių naftos" ir vyriausybes. 

JAV bendrovės „Williams 
International" valdoma „Ma-' 
žeikių nafta" ilgalaikes naftos 
tiekimo sutartis su Rusijos 
naftos bendrovėmis tikisi pasi
rašyti per ateinančius 3-6 
mėnesius. Tai po susitikimo 
su bendrovėje besilankančiu 
premjeru Rolandu Paksu ir 
ūkio bei finansų ministrais 
sakė „Mažeikių naftos" gene
ralinis direktorius James E. 
Scheel. Anot jo, sutartis bus 
naudinga ir „Mažeikių naftai", 
ir naftos tiekėjams. 

„Deramės su daugeliu Rusi
jos naftos bendrovių — 'Ju
kos',- 'Surgutneftegaz', Tiu-
menskaja neftenaja kompa
nija' ", po susitikimo sureng
toje spaudos konferencijoje 
sakė J. Scheel. 

Ūkio ministras Eugenijus 
Gentvilas po susitikimo žur
nalistams sakė, kad jam pati
ko dialogo tonas. Jis minėjo, 
kad pirmadienį bus sudaryta 
darbo grupė, kuri ne tik ap
svarstys galimybę keisti su
tarties dėl įmonės „Mažeikių 
nafta" akcijų pardavimo kai 
kuriuos punktus, bet ir spręs 
bendradarbiavimo klausimus. 

Konservatoriai nepalieka 
ramybėje nemandagaus pareigūno 

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos — kon
servatorių frakcijos narė Rasa 
Juknevičienė ketvirtadienį 
kreipėsi į Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolierę Aušrinę 
Burneikienę, prašydama iš
tirti, ar vidaus reikalų vice-

Buvęs JAV gynybos 
sekretorius — už 
Lietuvos narystę 

NATO 
Vilnius, vasario 23 d. 

(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų įsipareigojimas remti 
Lietuvos integracijos į NATO 
siekius, išreikštus Baltijos 
chartijoje, išlieka dvišalio ben
dradarbiavimo pagrindu gyny
bos ir saugumo srityje. 

Tai sakoma buvusio JAV gy
nybos sekretoriaus William 
Cohen atsisveikinimo laiške 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistrui Linui Linkevičiui ir 
Krašto apsaugos ministerijai. 

Ketverius metus prezidento 
Bill Clinton administracijoje 
dirbęs W. Cohen laiške pa
žymėjo, kad aktyvus Lietuvos 
dalyvavimas Bendradarbiavi
mo vardan taikos programoje 
yra vertingas dalykas, sie
kiant narystės Šiaurės sąjun
goje, pranešė KAM. 

Dėkodamas už patikimą 
bendradarbiavimą, supratimą 
ir draugystę, W. Cohen tikisi, 
kad tokie patys geri santykiai 
bus užmegzti ir su dabartiniu 
JAV gynybos sekretoriumi Do-
nald Rumsfeld. 

ministras Ramūnas Darulis 
savo elgesiu „nepaniekino ki
tos lyties". 

Konservatorė savo pareiš
kime prašo ištirti, ar vicemini
stras, viešai pavadindamas į jį 
besikreipusias Šalčininkų ra
jono mokyklų mokytojas „ku
dakuojančiomis vištomis, mer
gaičių choru, kurioms reikėtų 
kur nors kitur giedoti", ne
pažeidė Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo principi
nių nuostatų. 

Ketvirtadienį per vyriau
sybės valandą Seime konser
vatorius Antanas Stasiškis 
teiravosi premjero Rolando 
Pakso, ar vyriausybė „negali 
apsieiti" be tokių pareigūnų. 
Konservatorius teigė, jog jį 
ypač papiktino viceministro 
pareikštos abejonės, ar Šal
čininkų ir kiti Pietryčių Lietu
vos rajonai kada nors buvo lie
tuvių etninės žemės. 

Premjeras pareiškė, jog jis 
paprašė vidaus reikalų mi
nistrą Vytautą Markevičių 
„imtis priemonių", kad dau
giau tokių dalykų nepasikar
totų. 

Posėdyje dalyvavęs vidaus 
reikalų ministras sakė, jog R. 
Darulis neigia kalbėjęs apie 
etnines lietuvių žemes. Pasak 
ministfo, jis taip pat nerado 
įrodymų, jog tokių kalbų būta. 
„Nežinau, ar dėl tos priežas
ties, ar ne, sutriko vicemi
nistro širdies veikla ir jis šiuo 
metu yra reanimacijoje", sakė 
Seimo nariams vidaus reikalų 
ministras. R. Darulio elgesį 

Lietuvos istorikas Alfredas Bumblauskas ir lenkų kultūros >tenkas Bohdan Cywinski tapo Lietuvos ir Lenkijos Sei
mo narių asamblėjos premijos laureatais. Apdovanojimai .rrus skirti už reikšiumgus laimėjimus lietuvių ir lenkų 
tautų meno mokslo, kultūros bendradarbiavimo srityse 2fXM; :netais. Ketvirtadienį premijas laureatams įteikė Lietu
vos ir Lenkijos Seimo narių asamblėjos vadovai — Lietuvos Seimo vicepirmininkas Artūras Skardžius ir Lenkijos Sei
mo vicepirmininkas Jan Krol. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, vykusioje iškilmingoje premijų įteikimo cere
monijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Artūras Paulauską?. Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai, mokslininkai, meni
ninkai. 

Nuotr.: Premijų teikimo akimirka. Iš kairės — istorikas Alfredas Bumblauskas, Lenkijos ir Lietuvos Seimų vice
pirmininkai — Jan Krol ir Artūras Skardžius. Eltoa nuotr. 

Konservatorių vadas ragina 
sustabdyti karo veiksmus 

ecenijoje 
Vilnius, vasario 23 d. 

(BNS) — Minint Sovietų 
sąjungos vykdytos čečėnų tau
tos trėmimo 57-ąsias metines, 
penktadienį Vilniuje sureng
tas piketas, kurio dalyviai ra
gino neužsimerkti į tebesitę
siantį karą Čečėnijoje. 

Savivaldybės aikštėje prie 
vyriausybės penktadienį susi
rinko maždaug 50 žmonių, ku
rie laikė Čečėnijos Respubli
kos Ičkerija vėliavas bei pla
katus, reikalaujančius pri
pažinti Čečėniją. 

Pikete dalyvavęs Seimo na
rys, konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis teigė, 
būtina kuo skubiau sustabdy
ti karo veiksmus Čečėnijoje. 
„Mes galime kalbėti apie Če
čėnijos apsisprendimo teisę 
bei pripažinimą, tačiau svar
biausia šiuo metu yra sustab
dyti karą", sakė V. Landsber
gis. Jo teigimu, dėl Rusijos 
propagandos dauguma piliečių 
susitaikė su įvykiais Čečė
nijoje. Pasak V. Landsbergio, 
šiuo metu vyksta politinė ko
va, siekiant ignoruoti teisėtą 
Čečėnijos parlamentą. „Net 
Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos metu buvo 
sunku pasiekti, jog būtų pri
pažintas parlamento buvimo 
faktas", sakė jis. 

Ketvirtadienį Seimo parla
mentinių ryšių su Čečėnijos 
Respublika Ičkerija grupė 
kreipėsi į Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organiza
ciją (ESBO), ragindama nu
traukti karo veiksmus Čečė
nijoje. Pareiškime Lietuvos 
parlamentarai siūlo ESBO at
kurti savo misijos veiklą Če
čėnijoje, o Rusijai — nutraukti 
karo veiksmus ir pradėti dery
bas su teisėta Čečėnijos val
džia, tarpininkaujant tre
čiajai šaliai. Pareiškimo auto
riai teisėta Čečėnijos valdžia 

svarstė jį į vyriausybę delega
vusios Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) garbės komisija 
bei partijos prezidiumas. Nors 
garbės komisija pripažino, kad 
ministras pažeidė „bendra-
žmogiško elgesio principus", 
partijos prezidiumas apsiribo
jo įspėjimu ir jo atsistatydini
mo nepareikalavo. 

laiko 1997 metais išrinktą 
prezidentą Asla.n Maschadov 
ir Čečėnijos parlamentą. 

Piketą prie vyriausybės or
ganizavęs v'i.omeninis Čečė
nijos nepriklausomybės rėmi
mo komitetas, penktadienį 
rinko parašus po oficialiu krei
pimusi JAV Senato ir Atstovų 
rūmų pirmininkams. Kreipi
mesi JAV prašoma pareika

lauti, kad Rusija pradėtų tai
kos derybas su čečėnais, 
dalyvaujant trečiajai valsty
bei. JAV Kongreso prašoma 
ištirti Rusijos nusikaltimus 
taikai ir žmogiškumui, karo 
nusikaltimus Čečėnijoje ir pa
reikalauti atsakomybės, pri
pažinti čečėnų tautos apsi
sprendimo teisę. 

Kreipimąsi pasirašė 1,120 
žmonių. Penktadienio popietę 
dokumentą buvo ketinama 
perduoti JAV ambasadai Vil
niuje. 

Vienas Sausio 13-osios bylos 
nuteistasis jau laisvėje 

sižvelgta į senyvą nuteistųjų 
amžių ir darbui jie bus paskir
ti į „ramesnę brigadą". 

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) 
— Vienas nuteistųjų 1991 
metų sausio 13-sios antivals
tybinio sąmokslo byloje 55 me
tų Jaroslavas Prokopovičius 
penktadienį buvo paleistas į 
laisvę. Pusantrų metų Lukiš
kių kalėjime Vilniuje pralei
dęs buvęs VRM viešosios tvar
kos skyriaus vyriausiasis ins
pektorius J. Prokopovičius iš 
kalėjimo išėjo apie vidurdienį. 

72 metų buvęs SSKP leidyk
los direktorius Leonas Barto
ševičius, kuris gydosi Laisvės 
atėmimo vietų ligoninėje, į 
laisvę išeis kitą pirmadienį, 
pranešė jo žmona Adei Barto-
ševič. 

Tuo tarpu trys sausio 13-
osios perversmininkai — bu
vęs Lietuvos SSR kompartijos 
veikėjas 73 metų Mykolas Bu
rokevičius, SI metų Juozas 
Jermalavičius ir 70-metis Juo
zas Kuolelis — penktadienio 
rytą buvo išvežti į Vilniaus 
griežto režimo pataisos darbų 
koloniją Rasų gatvėje baus
mės atlikti. 

Apeliaciniam teismui išnag
rinėjus nuteistųjų skundus, 
nuosprendis įsiteisėjo, ir jie 
turės atlikti skirtą bausmę. 

Kolonijos direktorius Alvy
das Maknickas atskiros kame
ros ir ypatingų sąlygų perver
smininkams nepažadėjo, ta
čiau ketina apgyvendinti ka
meroje, kur mažiau nuteistųjų 
— maždaug 6. Kolonijoje yra 
kamerų, kur gyvena po 20 nu
teistųjų. 

Šioje kolonijoje bausmę at
lieka nuteistieji už įvairius 
nusikaltimus — nužudymus, 
plėšimus. 

Pasak A. Maknicko. bus at-

„Lietuvos aido" 
leidėjas atsisako 
viešų protesto 

renginių 
Vilnius, vasario 23 d. (BNS) 

— Keli ištikimi dienraščio 
„Lietuvos aidas" skaitytojai 
bei žurnalistai negavo savival
dybės leidimo savaitgalį pra
dėti badauti prie vyriausybės. 

Tuo tarpu UAB „Lietuvos 
aidas" direktorius Algirdas 
Pilvelis penktadienį atleido iš 
darbo dienraščio vyriausiąjį 
redaktorių Aurimą Drižių. A. 
Pilvelis sakė pastaruoju metu 
buvęs nepatenkintas vyriau
siojo redaktoriaus darbu, todėl 
pasiūlęs A. Drižiui išeiti. 

„Nuo šiol nebus jokių išsišo
kimų, busime tikras valstybės 
laikraštis. Norime dirbti tei
singai, norime dirbti Lietu
vai", sakė A. Pilvelis. Jis ne
įvardijo naujojo redaktoriaus. 

Kaip jau buvo skelbta anks
čiau, protestuodami prieš už
darosios akcinės bendrovės 
(UAB) „Lietuvos aidas" „eko
nominę blokadą", keli dienraš
čio skaitytojai bei žurnalistai 
paprašė Vilniaus savivaldybės 
leidimo badavimui prie vy
riausybės rūmų. Be to. nuo ki
tos savaitės kiekvieną darbo 
dieną „Lietuvos aido" žurna
listai bei skaitytojai prie vy
riausybės rūmų taip pat keti
no rengti protesto mitingus. 

„Lietuvos aido" leir!oj«> Al
girdo Pilvelio teiginiu, „nei 
bado akcijų, nei mitingų ne
bus rengiama". 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
* Vilniaus arkivyskupas 

metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis tapo kardinolu. Italijos 
pasaulietinė ir katalikų spau
da palankiai sutiko lietuvių 
dvasininko paskyrimą. Svar
biausias Romos dienraštis „II 
Messagero" kardinolą A. J. 
Bačkį pavadino istoriniu Vil
niaus arkivyskupu. „II Cor-
riere della Serą" citavo istori
ką Giorgio Rumi: „Kas taps 
popiežiumi? Italų kardinolas 
Giovanni Batistą Re. Arba 
mano draugas, nuo visų izo
liuotas lietuvis Bačkis". Lietu
vos kardinolas garsėja kaip 
eruditas ir neeilinių gabumų 
diplomatas. Jis skaito ir kalba 
lietuviškai, prancūziškai, ang
liškai, ispaniškai, portugališ
kai, itališkai, vokiškai, olan
diškai, lotyniškai. Diplomatinį 
darbą kardinolas yra dirbęs 
Filipinuose, Costa Rica, Turki
joje, Nygeria, Olandijoje. (Eitai 

* Trečiadieni darbą Vil
niuje pradėjusi Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) misija 
teigiamai vertina Rolando 
Pakso vadovaujamos vyriau
sybės veiklos pradžią. „Vy
riausybė įgyvendino iš esmės 
visus memorandume su TVF 
nustatytus šio laikotarpio tik
slus", teigė TVF atstovas 
Mark Horton. -.Eita, 

* Saugumas bijo neramu
mų Kaune. Valstybės saugu
mo departamentas (VSD) žada 
pasiūlyti kai kurias užkardy
mo priemones, įspėti versli
ninkus apie tam tikras krimi
nalines struktūras, siekian
čias perimti miesto kontrolę. 
VSD generalinio direktoriaus 
Mečio Laurinkaus teigimu, 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko prašymu parengta pa
žyma apie situaciją Kaune. 

* Kairieji stojo g int i V. 
Landsbergio. Į diskusiją dėl 
naujojo Konservatorių partijos 
pirmininko rinkimo įsitraukė 
ir kairiųjų partijų atstovai. 
Aukštaitijos socialdemokratai 
ir valstiečiai netikėtai pareiš
kė, kad Tėvynės sąjungos va
dovo V. Landsbergio keitimas 
„vykdomas neargumentuotai, 
nedemokratiškai ir nemora
liai", i Elta) 

* Seimas pr i tarė centris
to Gintaro Šileikio siūly
mui neberiboti Taiko, kada ga
lima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas paprašė 
Seimo Etikos ir procedūrų 
komisiją išsiaiškinti, ar nesi
kerta G. Šileikio privatūs ir 
viešieji interesai: G. Šileikio 
žmona dirba „Mineralinių 
vandenų" Panevėžio filialo di
rektore. (Elta' 

* Socialliberalai slapčia 
pasirašė rajono savivaldybę 
plėšiančią sutartį. Skolose 
skęstančią Švenčionių rajono 
savivaldybę žemyn dar labiau 
traukia jos sandoris su Lietu
vos taupomuoju banku. Už pa
statą, kurio inventorizacinė 
vertė 553,000 litų, savivaldybė 
įsipareigojo sumokėti 6 kartus 
daugiau — 3.2 mln. litų. IEIUI 

* Lietuvos te lekomas ne
turi leidinio įvesti 17 et fik
suoto skambučio sujungimo 
mokestį, tikina Susisiekimo 
ministerija, susipažįnusi su 
Valstybės turto fondo atsaky
mu. Konkurencijos taryba nu
statė, jog Konkurencijos įsta
tymui neprieštarauja įpareigo
jimas telekomui skaičiuoti po
kalbių trukmę pagal sekun
des, i Eltai 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus lankysis 
Maskvoje su oficialiu vizitu 
kovo 29-31 dienomis, penkta
dienį patvirtino prezidento pa
tarėjas užsienio politikai Albi
nas Januška. Apie tai tą pačią 
dieną pranešė ir agentūra 
ITAR-TASS, remdamasi dip
lomatiniais šaltiniais Rusijos 
sostinėje. Manoma, kad susi
tikimuose su Rusijos vadovais 
Lietuvos prezidentas ketina 
aptarti principinius dvišalių 
santykių plėtros klausimus. 

* Išvytiems ministrams — 
valstybės dovana. Trumpai 
padirbusiems ir po skandalų 
atsistatydinusiems ūkio mi
nistrui Eugenijui Maldeikiui 
bei susisiekimo ministrui Gin
tarui Striaukui vyriausybėje 
buvo skirtos beveik 7,000 litų 
siekiančios pašalpos. Pagal 
galiojančius įstatymus, viduti
nio algos dydžio kompensacija 
priklauso net vieną dieną dir
busiam ir atleistam iš darbo 
vyriausybės nariui. Už šias 
kompensacijas buvę pareigū
nai turėtų būti dėkingi praėju
sios kadencijos Seimui. Žinia 
apie E. Maldeikiui išmokėtą 
kompensaciją apstulbino ne 
tik Seimo opozicijos atstovus, 
bet ir kai kuriuos liberalus. 

* Anykščių meras, social
demokratinės koalicijos 
narys Leonas Alesionka pa
piktino daugiavaikes rajono 
moteris. Penktadienį Lietuvos 
spauda rašo, kad susitikime 
su motinomis, atėjusiomis 
prašyti pašalpų vaikams, me
ras sakė: „Kodėl aš tais vai
kais turėčiau rūpintis, jei ne 
aš juos padariau". Seimo kon
servatorė Irena Degutienė pa
prašė moterų visą istoriją iš
dėstyti raštu ir žada imtis ofi
cialių veiksmų prieš moteris 
galėjusį įžeisti Anykščių rajo
no merą. Paklaustas, ar susiti
kime' iš tiesų panaudojęs šią 
„sparnuotą" frazę, L. Alesion
ka atsakė, jog „tokiais niekais 
neužsiimu". iBNsi 

* Seimas po pateikimo 
pri tarė parlamentaro, so
cialliberalo Algimanto Indriū
no projektui, kuriuo siūloma 
suteikti papildomų galimybių 
merdintiems Lietuvos kuror
tams. Projektu siūloma neimti 
konsulinio mokesčio už vizų 
išdavimą užsieniečiams ir jų 
šeimos nariams, atvykstan
tiems gydytis ar ilsėtis į Lietu
vos kurortus ir turintiems Lie
tuvos kurortų sanatorijų iš
duotus gydomuosius ar poil
sinius kelialapius. BNS. 

* Netrukus Lietuvoje tu
rėtų būti įteisinti azartiniai 
žaidimai. O kol kas. Vilniaus 
policijos duomenimis, sostinė
je veikia apie 10 nelegalių lo
šimo namų, kuriems vadovau
ja du asmenys. Jiems artėjan
tis azartinių žaidimų legaliza
vimas reiškia pelningo verslo 
žlugimą, todėl daroma viskas. 
kad naujasis įstatymas būtų 
kuo ilgiau nepriimtas. Vienas 
iš sostinės nelegalių lošimo 
namų savininkų yra Gruzijos 
parlamento narys. EIU 

KALENDORIUS ~~ 
Vasario 24 d.: Demetrija, Geri

mantas. Goda. Mirgaudas, Motiejus 
(Matas). Žieduna. 

Vasario 25 d.: Alma, Margiris, 
Rasa, Regimantas. Terzijus. Valdovė, 
Viktoras, Vygintas. 

Vasario 26 d.: Aleksandras, Au
rime, Izabelė, Jogintas. Jorunė 

http://Divo.sa.on
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

ŠVENČIANT 

Mielieji! 
Nepriklausomos Lietuvos Taryba (...) skelbia atstatanti ne

priklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę... 

Tarp šiuos žodžius pasirašiusių Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarų mums ypač brangūs trys vardai: Kazimieras Bi
zauskas, Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis. Trys 
šviesuoliai, trys valstybininkai, trys ateitininkai. Jaunystėje 
pasišventę Dievui ir Tėvynei, jie negailėjo jėgų šiai kilniai tar
nybai ir ištikimybę kilniems ateitininkijos idealams paliudijo 
iki pat tremties (Stulginskis) ir kankinystės (Dovydaitis ir Bi
zauskas). 

Jų pavyzdys ir šiandien įkvepia mus kurti ateitį dabartyje ir 
liudyti Kristų naujajame amžiuje. 

Su Vasario 16-aja! 
Petras Kimbrys 

Ateitininkų federacijos tarybos 
pirmininkas 

Šią ypatingą dieną sveikinu visus ir kviečiu būti ateities žmo
nėmis, kokiais buvo ir 1918 metų vasario 16-osios žmonės. Jie 
įtikėjo laisve, tad tikėjimas svajones pavertė gyvenimu. Kad gy
venimas būtų kaip svajonė, negalima nustoti tikėti. Viliuosi, 
kad ir mūsų tikėjimo žiedai užmegs ir subrandins vaisius atei
ties Lietuvai. Lai Viešpats mus stiprina. 

Vidas Abraitis 
Ateitininkų federacijos pirmininkas 

KRISTUS GAL KALBĖTŲ APIE 
DVASINĮ DNA 

DNA atradimas yra tikrai 
stebinantis dalykas. Tikėki
me, kad visa tai bus pritaiky
ta žmonių gerovei. Viena yra 
aišku: mokslo žmonės DNA 
nesukūrė, o atrado visatos 
Kūrėjo gyvuose biologiniuose 
organizmuose įdiegtą būdą gy
vybę perduoti, atitinkamai 
vystyti bei atskleisti. 

Panašiai, analogiškai, Kūrė
jas yra įdiegęs būdą mumyse, 
žmonėse, vystytis dvasia. To
kie Jo įdiegti dėsniai yra pa
stebimi mūsų psichologinėje 
plotmėje, kuriais vystomės 
kaip asmenys, bet taip pat ir 
dvasinėje — kad augtume, 
bręstume, noktume ir nėštu
me vaisių kaip dvasinės būty
bės, Dievo kviečiami tapti Jo 
vaikais. Ir Kristus kalba apie 
Dievo žodį, kaip sėklą, apie 
augančią Dievo karalystę mu

myse. 
Kristus mėgo savo klausyto

jams aiškinti dvasinę tikrovę 
palyginimais. Jei mokytų Jis 
mus šiandien, ko gero kalbėtų 
apie dvasinį DNA. Žinoma, Jį 
sekant, ir mums tenka Kūrėjo 
dėsnius, Jo valią, atrasti ir 
pritaikyti savo kasdieniam gy
venimui, veiklai ir santykiams 
su Juo pačiu ir su žmonėmis. 
Visu tuo mes bręstame Dievo 
karalystei. 

Čikagos ateitininkai ir skau
tai kartu rengia susikaupimo 
dieną geriau pažinti savo idea
lus, Kūrėjo planus, kad jie 
būtų tobuliau vykdomi gyve
nime ir veikloje. Laikas: šešta
dienis, kovo 10 d., pradžia — 9 
vai. ryto. Vieta — Ateitininkų 
namai, Lemonte. Kviečiame. 

Kun. Kęstutis Tr imakas 

ČIKAGOS SENDRAUGIŲ 
DĖMESIUI 

Formuojasi Čikagos ateiti
ninkų sendraugių koordinaci
nė grupė. Ši grupė tikisi su
burti Čikagoje gyvenančius 
ateitininkus sendraugius ir 
palaikyti ryšius su kitais Či
kagos ir apylinkių vienetais. 
Lauksime ateitininkų sen
draugių minčių ir pritarimo 
tolimesnei veiklai. Prieš pra
dedant, reikia patikslinti są
rašus, kuriuos iki šiol yra su
rinkusi Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų taryba. Jei jūsų 
adresas yra pasikeitęs pasku
tinių poros metų laike, pra
šom pranešti savo naują ad
resą, telefono numerį, fakso 
numerį ir elektroninio pašto 
adresą (jei turite) šiuo adresu: 

Juozas Polikaitis, 1209 
Country Lane, Lemont, IL 
60439, tel.: 630 257-2022, 
FAX: 630 257-8441, elektroni
nis paštas: jpolikaitis@aol.com 

Pirmame pasitarime dalyva
vo Ramunė Kubiliūtė.Grasilda 
Petkuvienė ir Juozas Polikai
tis. 

VISI KVIEČIAMI 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose, Lemon
te, vyks šeštadienį, kovo 10 d. 
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022, arba pas Ramo
ną Kaveckaitę, tel. 708-499-
0687. Susikaupimą kartu ruo
šia Ateitininkų namai ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

JAUNUČIŲ DĖMESIUI 

JAS Centro valdyba skatina 
visus jaunučius šiame ateiti
ninkams skirtame puslapyje 
aprašyti savo kuopos veiklą. 
Kiekvienas rašinėlis pelnys 5 
dolerių stipendiją. Laukiame 
kūrybingų ir įdomių jaunučių 
veiklos aprašymų. 

ATEITININKŲ 
STOVYKLA ŽIEMA 

Vasario 3-4 d. Linkuvos vi
durinėje mokykloje vyko Šiau-

Adelaidės, Pietų Australijoje Arkivyskupo Jurgio Matulaičio ateitininkų 
sendraugių kuopos nariai 2001 metų pradžioje. Iš k stovi — R. Jablons
kis, N. Vitkūniene, Br. Nedzwieskiene, vicepirm. V. Janulis, iždininkė V. 
Bardauskaite, dvasios tėvas kun. J. Petraitis, E. Lomsargienė, A. Urne-
vieienė, P. Gasiūnas, renginių vadove N". Stapletor. K. Varnas. Sėdi — 
ryšininkas A. Kubilius, sekretorė V. Rupinskienė ir pirm E. Varnienė. 

KONFERENCIJA 
„PR. DOVYDAIČIO 

'PAMATINIAI KLAUSIMAI' 
ŠIANDIEN" KAUNE 

Vasario 3 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre stu
dentų ateitininkų sąjunga su
rengė konferenciją „Prano Do
vydaičio Tamatiniai klausi
mai' šiandien". Konferencijoje 
taip pat dalyvavo Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius, SJ. 

Lietuvos ateitininkų federa
cijos pirmininkas V. Abraitis 
pasidžiaugė akademinio jauni
mo sumanymu grįžti prie atei
tininkijos kūrėjo ir auklėtojo 
Prano Dovydaičio idėjų, prieš 
90 metų paskelbtų pirmajame 
„Ateities" žurnalo numeryje, ir 
pakvietė konferencijos daly
vius jas apmąstyti šiandienos 
aktualijų šviesoje, įsiklausant 
į tai, ko Dievas nori iš kiekvie
no mūsų. 

Arkivyskupas S. Tamkevi-
čius, SJ, savo pranešime 
svarstydamas, kodėl svarbu 
naujai pažvelgti į Prano Dovy
daičio „Pamatinius klausi
mus", atkreipė dėmesį j susve
timėjusią, iškilių asmenybių 
neturinčią visuomenę. Anot 
arkivyskupo, perspektyvų, 
kad visuomenė greitai pasi
keis ne tiek daug, todėl ateiti
ninkai turi išsiugdyti tvirtą 
pasaulėžiūrą. Arkiv. S. Tam-
kevičius, SJ, taip pat analiza
vo „Pamatinius klausimus", 
susiedamas jų idėjas su šian
dienos Bažnyčios problemo
mis. Anot arkivyskupo, turin
tys tvirtus pasaulėžiūros prin
cipus privalo išdrįsti būti tik
rais krikščionimis. 

Arkiv. S. Tamkevičiaus, SJ, 
iškeltos problemos buvo gvil
denamos diskusijose, kuriose 
ieškota atsakymų į klausimus, 
kuo skiriasi šių dienų krikš
čionių aplinka nuo Pr. Dovy
daičio aprašomos aplinkos, 
koks šiandienės visuomenės 
požiūris į Bažnyčią ir tikin
čiuosius, koks yra šiuolaikinio 
mokslo ir tikėjimo santykis, 
kiek jis pasikeitęs nuo Pr. Do
vydaičio laikų. Ypač karštai 
diskutuota socialinių proble
mų svarbos visuomenėje ir 
Bažnyčios bei ateitininkų po
žiūrio į tas problemas klausi
mais. Diskusijoms vadovavo 
dr. P. Subačius ir studentas 
ateitininkas D. Jankauskas. 

Po pietų svarstyta, ar šių 
dienų krikščionys savo idealiz
mu gali prilygti pirmųjų am
žių ir Prano Dovydaičio laikų 
krikščionims, kaip ateitinin
kai galėtų įgyvendinti savo 
idealus, kokia veiklos forma 
šiandien būtų optimaliausia. 
Popietinei diskusijai vadovavo 
vyriausybės patarėjas religijos 
klausimais P. Plumpa, Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo cent
ro referentas A. Kučikas, atei
tininkas R. Aušrotas ir Ateiti
ninkų federacijos tarybos narė 
E. Pundziūtė. 

Konferenciją užbaigė šv. Mi
šios, kurias aukojo ateitininkų 
dvasios vadovas vysk. J. Kau-
neckas. Po šv. Mišių konferen
cijos dalyviai klausėsi Kauno 
kvarteto koncerto. 
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DETROITO ATEITININKU 
ŽINIOS 

Detroito ateit ininkų Šei
mos šventė bus švenčiama 
š.m. birželio 3 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
organizuotai dalyvausim Sek
minių dienos šv. Mišiose. Po 
Mišių svetainėje vyks iškil
mingas posėdis, būrys moks
leivių duos įžodį. Kalbėt pak
viesta sutiko energinga dok
torantė Indrė Čuplinskaitė iš 
Toronto. Jaunučiai, globojami 
Ritos Giedraitienės ir Almos 
Jankienės, paruoš žodžio ir 
dainų pynę. Bus vaišės. 

Detroito moksleivių kuo
pos globėjos padėjėja sutiko 
būti Rusnė Kasputienė. Ji pa
deda kuopai gyviau veikti, 
ypač ruošiantis moksleivio 
ateitininko įžodžiui, kurį kan
didatai duos per ateitininkų 
Šeimos šventę š.m. birželio 3 
d. Kuopą jau antrus metus 
globoja Vilija Idzelytė. 

Atgijo Detroito jaunia i 
ateit ininkai. Kurį laiką ne
turėjęs globėjos Detroito jau
nių ateitininkų būrelis vėl at
gaivino savo veiklą. Būrelį 
globoja Taura Underienė. 

P.Z. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje 

Kovo 10 d. , šeštadienį — 
Gavėnios susikaupimas Ateiti
ninkų namuose. Ruošia Ateiti
ninkų namų valdyba ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

Birželio 3 d., sekmadieni 
— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė ir Ateitininkų namų 
gegužinė Lemont, IL. 

-
Clevelande 

Kovo 10 i r 11 d., — Cleve-
lando ateitininkų Šeimos 
šventė. Ruošia „Ateities" klu
bas. 

Detroite 
Birželio 3 i - Detroito 

ateitininkų Šeimos šventė 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
parapijos salėje. 

Philadelphijoje 

Kovo 4 d. — „Atgimimo" 
kuopos (Philadelphija/Balti-
morė/VaŠingtonas) ateitininkų 
Šeimos šventė vyks Philadel-
phijos Šv. Andriejaus parapi
jos patalpose. 

Kennebunkport , ME 

Rugpjūčio 11-18 d. — 
Ateitininkų sendraugių poilsio 
savaitė Tėvų Pranciškonų va
sarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

lių vietovės ateitininkų sto
vykla 10-14 metų mokslei
viams. Iš Linkuvos, Kelmės, 
Šiaulių ir Kauno susirinko 
apie 50 žmonių. Ateitininkų 
stovykloje dalyvavo ir šv. Mi
šias Linkuvos bažnyčioje au
kojo Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis. 

Ateitininkų stovyklos pa
prastai vyksta vasarą. Pasak 
Šiaulių vietovės ateitininkų 
valdybos pirmininkės Daivos 
Darelaitės, neįprastą žiemos 
stovyklą nulėmė jaunųjų atei
tininkų poreikis daugiau 
bendrauti, dalytis patirtimi. 
Nuo praėjusio rudens savo 
veiklą atnaujinę Šiaulių vieto
vės ateitininkai daugiausia 
dirba mokyklų kuopose. Jų 
gretose yra apie pusšimtis or
ganizacijos veikloje aktyviai 
dalyvaujančių narių, daugiau
sia jaunučių amžiaus grupės. 

JAUNUČIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Jaunučiu ateitininkų šios 
vasaros stovykla vyks š.m. lie
pos 8-20 d. Šiuo metu sudaro
ma stovyklos vadovybė. Moks
leiviai ir studentai, norintieji 
dirbti jaunučių stovykloje, 
kviečiami nedelsiant raštiškus 
prašymus siųst Dr. Onai Dau
girdienei, 15W560 89th St., 
Hinsdale, IL 60521. 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2001 METAIS 

Birželio 24 • liepos 7 d. 
— Moksleivių ateitininkų sto
vykla. 

Liepos 8 - 20 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikųgydytoia 

PaJos Pediatrict 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
77S582-8500 

dkAdšš§LLk»L&t.H6 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

© # U R G A 8 
Perėm* dr. P. M r t s t — praktiką 

Oak Park Physirisns Offica 
6626 W . Canriak Rd. , 

Berwyn, B. 60402 
Tai . 706-464-1546. 

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

7915 W. 171 St 
Tink* Perk, M-60477 

706-614-0671 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
V«Jkųgydyto)a 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
T«4. 706-3404667. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16643 W. 127» 8 * . 

8uft»l01 
Lamom, IL 

Tat 630-243-1010 
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DR. PETRAS Z U O B A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDWAYCUNIC.SC. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630452-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WsJhKSt. Lemont, IL 60430 
1301 Coppsrftetd Ave., Šuto 113 

Joset.IL 60432 
Tol . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0356 S. Roberte Road 
Hickory H ls 

Tat 708-608-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR.VIUUSMIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDrCALCUNIC 
10811W. 143 StOrtard Park, IL 80487 

PriMsuso Palos CofTvnuntty Hoapttal 
Sttv*rCrossHosp«ai 

Valandos pagal susitarimą 
T*7OM6O-aS00 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Mecfical Ceoter 

10400 75 StKenosha,WI 53142 
(262)697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave.. Berwyn, IL 

60402 . tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 

Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 1 0 3 St. . Oak. Lavvn, IL 
Te l . 708 -422 -8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA" 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hite, IL 
Ta i . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Ca/rJac Į Įsjsjaf* , LTD. 
6417W.87Str. 

OakLawn,IL 60453 
Tsi 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

463SVV.63SL 
Tei. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERrV DALIAS PRUNStOS,MD 

OREOORY SUELZLE, MD 
SCOTTQREENWALD, MD 

l lnote Paln Traatmant Institutą 
Nujerostsrjrando, gjgfros, sąnarių, 
važio, suzeklrnų darbovietėje bei kt 
viski skausmo gydymo austisistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.IHinoi8pain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽSNAS, MD., SC. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. Sis 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-0065 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

625 8. Mstinhelrn Rd. 
WirtrhisSsr.IL 60184 

TsL 706-344-1604 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722S.Kedzi«Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tol. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR VJ. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burba i * . IL 
Tat 708-423-6114 

Valandos pagal šusterimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3236 VV. 111 St, Chicago, IL 60855 
773-233-0744 arba 773-460-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU L I G O S - CHIRURGIJA 

219 N. H a m m e s Avenue 
Joliet, IL 60435 

Ta i . 815 -741 -3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU 'R EMOCINĖS LIGOS 
K a b - 7 7 3 - 7 3 5 - 4 4 7 7 

6 4 4 0 S . PutaakJ Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
OaVttaV VOf HsMnh, 

1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 
630-041-2600 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Academy of 

FamUy Pnetice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 VV. 8 1 1 Ave. 
Hobsssft. PI 46342 l g i 9) 

947-5279 
947-8238 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akjg Hgo8 /Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ava. 
ChteagoRWge.IL 60415 

Tol. 70B43M622 
4149W.63rd.St. 

Tol. 773-735.7700 

M. VIUJA KEteim 
Arnuar HeeJth Cantar 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymu, 
chiroprakrikiurnantialinė terapija, 

akupunktūra. 
7X71 S. Hartttn, Oridgerkm. IL 
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IK/IGS ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

LUKoil GNIAUŽTAI LIETUVAI 
Ar LUKoil išgrūs iš Lietuvos 

„Williams International"? Kal
bama, kad tai gali būti dar 
šiais metais, ir tokiai prielai
dai pagrindo pakanka. Pas
kiausias įspėjimas — LUKoil 
prezidento V. Alekperovo žo
džiai, „ilgalaikių alyvos tieki
mo sutarčių su 'Mažeikių naf
ta' nepasirašysim", tarti Mal-
deikiui, kai šis, dar būdamas 
ūkio ministras, praėjusį mėne
sį lankėsi Maskvoje. „Wil-
liams" derybininkai tai žinojo 
jau praėjusį rudenį, įsitikinę, 
kad kiekviena pusė priėjo ne
peržengiamą nuolaidų ribą ir 
tolesni pasitarimai tapo be
prasmiški, į Lietuvą atvykęs 
pats „VVilliams" prezidentas 
Baumgarner prašė vyriausybę 
tarpininkauti arba parūpinti 
naftos iš kur nors kitur. Žino
ma, vyriausybė padėtį gal ir 
galėtų taisyti, bandydama pa
tenkinti rusų reikalavimą ir 
parduoti jiems bent tiek pat 
akcijų, kiek turi „Williams", 
bet šiuo atveju vargu ar iš to 
kas gero išeitų? Nes, nepai
sant stiprios opozicijos viduje, 
kažin ar nepasipriešintų ir 
„VVilliams". Be abejo, rusai rei
kalautų, tokių pat teisių, kaip 
amerikiečiai, tačiau „Wil-
liams" iš LUKoil nori tik ža
liavų, bet ne partnerystės. De
rybos vėl įstrigtų. Bet dabar
tinė padėtis irgi be išeities. Iš 
vienos pusės ji žaboja Lietuvą, 
nes vyriausybė turi mokėti dėl 
naftos stokos bendrovės pati
riamą nuostolį, iš kitos pusės 
— ir verslininkas nenorės visą 
laiką tik nuostolingai dirbti. 
Šalia to, jau ir dabar įtemptus 
santykius su Lietuvos vyriau
sybe gali dar labiau pabloginti 
iš naujo pradėtas aiškintis su
tarties teisėtumas, susipaži
nus su ką tik iš Londono gau
tomis teisės žinovų išvadomis. 
Taigi Lietuvos — „VVilliams" 
lošime, nei vienam partneriui 

nenorint, kozirį į savo rankas 
pasičiupo LUKoil, ir, ko gero, 
užsukdama naftos čiaupą, 
amerikiečius iš Lietuvos gali 
išgrūsti. 

Bet tai tik rusų žaidimo 
pradžia. Lietuva, žinodama 
rusų kėslus savo nafta per 
Mažeikių valyklą ją vėl pririš
ti prie Maskvos, statėsi Bū
tingės prieplauką žaliavai at
sigabenti iš kitur. Dėl to 
Maskva darėsi lyg ir nuolai
desnė, žadėjo Lietuvai ir naf
tos duoti, ir per tą prieplauką 
savo žaliavą į pasaulį plukdy
ti, aišku, galvodama, kad Lie
tuva pati Mažeikius valdys. 
Tačiau Lietuvai pasukus į Va

karus, Rusijos meška griaus
mingiau suriaumojo: nėra mū
sų, nėra ir naftos. Ir jos nebus 
ne tik Mažeikių valyklai, bet 
nė Būtingės prieplaukai. Ir 
atrodo — nė kitiems Baltijos 
valstybių uostams. Apie tai 
pasakoja „Veide" (2001.02.03) 
rašiniu „Baltijos dalybos" re
daktorius Kęstutis Petrauskis. 
„Eksportas per Baltijos valsty
bių uostus —- tik nuostolis — 
teigęs žurnalui Rytų ir Vidu
rio Europos naftos verslo žino
vas Rusų mokslo akademijos 
narys Arkadijus Moševas, — 
apie 1,5 milijardo dol. per me
tus". Tad nuostoliui išvengti 
Maskva siekia, kad naftotie
kių, dujų paskirstomųjų tink
lų ir elektros energijos gamyk
lų valdymą perimtų Rusijos 
valstybinės, arba su ja suriš
tos, verslo bendrovės — pagal 
Rusijos užsienio ir gynybos ta
rybos vadovą Sergiej Karaga-
nov, tai esanti tautinė bū
tinybė — stengiasi sukurti sa
vo „Baltijos transporto" siste
mą. Primorske, šalia Sankt 
Peterburgo, pradėtas statyti 
didžiulis naftos sandėlių lau
kas, į kurį taip pat netrukus 
pastatytu naftotiekiu nafta te
kės iš Timano — Pečioros grę
žinių. Vėliau prie jų prisijungs 
Vakarų Sibiro, Uralo, Pavolgio 
gręžinių vamzdžiai. Iš Pri-

morsko į Vakarus nafta pra
dės tekėti jau šį rudenį, o 
2002-2003 metais ji sieks 30 
milijonų tonų per metus. Vi
sas statybas vykdo LUKoil, 
kontroliuojantis šios srities 
naftos gavybą ir siekiantis 
kaip galima- daugiau jos išga
benti į Vakarus. Bendrovė 
ruošiasi ir žiemos verslui, ji 
statosi tanklaivių ir ledlaužių 
laivyną. To milžiniško plano 
užmojis — išvengti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos uostų pri
klausomybės. Milžiniškus pi
nigus leisti rusus verčia ir, 
pernai atidarytas, per Zundo 
sąsiaurį Daniją — Švediją 
jungiantis 8 km ilgio tiltas, 
sunkinantis transporto varžy
bas su Šiaurės Europos vals
tybėmis Baltijos jūros srityje. 
Pagal Vokietijos dienraštį 
„Die Welt" šioje srityje dabar 
kuriasi žaibiškai augantis 
technologijos įrangos verslas, 
prekybos centras. Gyventojų 
pajamos — didžiausios pasau
lyje. Iki 2010 investicijos ir 
prekių bei paslaugų apyvarta 
padidės 300 nuošimčių. Su
prantama — rusai savo nosį 
kiš bet kokia kaina. LUKoil 
verslovė — labiausiai patyru
si, pakankamai didelė bei tur-

Š.m vasario 22 d. Šv. Petro aikštėje, Romoje, popiežius Jonas Paulius II įteikia naujajam Lietuvos kardinolui 
Audriui Juozui Bačkiui kardinolo insigniją — žiedą. EPA-Elta nuotrauka. 

tinga tam tikslui siekti. Iki 
šiol ji bandė naudotis Baltijos 
valstybių paslaugom bei jų 
uostais, kurdamasi ir reikia
mas sąlygas. Dėl to ir ameri
kiečiams bandė užkirsti kelią į 
Lietuvą, o „Williams" atėjus, 
kliudyti jiems verstis ir grūsti 
lauk. O, jeigu nepavyks, naf
tos ir visą kitą verslą su Vaka
rais kreipti kitu, nuo Baltijos 
valstybių nepriklausomu, ke
liu, su jomis varžantis bei jas 
ekonomiškai spaudžiant. Tali
no, Rygos, Ventspilio, Klaipė
dos bei Gdansko uostai, šalia 
varžybų su Švedijos bei Suo
mijos uostais, jau pradeda 
jausti ir Rusijos gniaužtą, ku
ris Lietuvai gali būti labai 
skaudus. Atrodo, kad Rusijos 
kėslus pirmoji suvokė ir prieš 
juos šiauštis pradėjo Estija. 
Jie niekam nežada leisti su
žlugdyti ankstesnio pasiryži
mo tapti galingiausiu prekių 
gabenimo mazgu šiame plote. 
Ji yra parengusi 1998-2005 
metų transporto vystymo pla
ną, sparčiai plečia Muugo uos
tą ir nori būtinai tapti korido
riumi iš Rusios gabenamiems 
kroviniams. Latvija siūlo 
LUKoil naują naftotiekį iš Po
locko tiesti į Ventspilį, kuriuo 
būtų galima pumpuoti 20 mln. 
tonų naftos per metus. Dėl to 
ji skolinasi pinigus, gilina uos
tą, stato naujas naftos saugyk
las. Žinovai Rusijoje pataria jį 
kreipti į Karaliaučiaus uostą. 
Žinoma, per Lietuvą. 

O ką daro Lietuva, taip ir 
negirdėti. Kai šiaurės kaimy
nės į savo krašto ekonomiką, 
verslą ir ryšius su Rusija žiūri 
dalykyškai, Lietuvoje dėl to 
požiūrio politikai dar vis vie
nas kito patriotizmą tebema-
tuoja. Rusijai verslas su Vaka
rais yra vienas pagrindinių 
gyvybės šaltinių, ir ji to sieks 

bet kokia kaina. Sumaniai tai 
išnaudodama, čia daug laimėti 
gali ir Lietuva. Kad ir to nau
jo, į Karaliaučiaus uostą pla
nuojamo, naftotiekio jokiu bū
du negalima atiduoti lat
viams. Argi blogai, jei jis eis 
per Lietuvą? Vieną jo šaką 
nukreipus į Mažeikius, paskui 
pratęsus iki Būtingės, Lietu
vai tikrai būtų pelninga. Juk 
jau ir dabar į Karaliaučių per 
Lietuvą eina Rusijos elektros 
tinklai, geležinkeliu gabena
ma karinė įranga, taip pat ir 
pasenęs naftos vamzdis į tuos 
pačius Mažeikius, tad kodėl 
naujo vamzdžio bijoti? 

Žinoma, baimei pagrindo 
yra. To niekas nepaneigs, nuo 
Rusijos kentėta daug, ilgai ir 
žiauriai, bet nuo jos galima 
apsisaugoti išmintingomis 
bendromis sutartimis su 
Maskva ir kartu su Vakarais, 
taip pat narystėmis į Europos 
Sąjungą, ypač į NATO. Su
prantam, šimtanuošimtinio 
saugumo mums niekas neuž
tikrins, bet visiškai nuo Rusi
jos atsiriboti mes irgi negalim. 
Juk tai didelis, įtakingas, 
mums reikalingas kaimynas. 
Ir ne tik verslui, bet ir politi
kai. Štai „pasispardėm" prieš 
LUKoil, ir mus gniaužia. Nors 
jau visi įsitikinom, kad sutar
tis su „Williams" bloga, bet ar 
nebus dar blogiau, jeigu, ją ge
rindami, padėsim LUKoil 
amerikiečius iš Lietuvos išvy
ti? Tačiau — iš kitos pusės 
Lietuva negali leistis „Wil-
liams" melžiama ir mokėti 
verslovės nuostolius. Jeigu dėl 
to „VVilliams" bėgs, už skverno 
griebti nereikia. Pasaulis juk 
nesibaigia nei Amerika, nei 
Rusija. Kažin kodėl tie nafta 
turtingi Dubai arabai atsisakė 
su Lietuvos verslininkais susi
tikti? Kas čia kur paslydo: blo

gas pasiruošimas ar irgi politi
ka? Netikėtumais pasižymin
tis buvęs ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis praėjusiais 
metais naftos ieškoti buvo nu
skridęs į Iraną. Aišku, politiš
kai nevykęs bandymas. Bet 
Arabų Emyratuose naftos ieš
koti nedraudžia jokia politika. 
Su LUKoil kaunantis, gal ne 
pro šalį būtų sąjungininkų ir 
čia paieškoti? 

PASAULIO JAUNIMO 
DIENOS TORONTE 

Sausio 24 d. Vatikanas ofi
cialiai paskelbė, kad artimiau
sios Pasaulio jaunimo dienos 
vyks 2002 m. liepos 18-28 d. 
Toronte. 

Jaunimo dienų organizato
riai žada tęsti 1993 m. Denve
ryje pradėtą sumanymą 
įtraukti jaunimą į socialinį 
darbą. Pasak 2002 m. Pasau
lio jaunimo dienų direktoriaus 
kun. Tom Rosica, atvykusieji 
prisidės prie kanadiečių, dir
bančių su vargšais, benamiais 
ir seneliais. „Įtraukti jaunimą 
į socialinį darbą buvo bandyta 
per Denveryje vykusias Pa
saulio jaunimo dienas, tačiau 
kitose jaunimo dienose to ne
buvo daroma. Nusprendėme 
tęsti tai, kas buvo pradėta 
1993 m., pabrėždami mūsų di
džiulę atsakomybę bendruo
menei ir savanoriškumo dva
sios būtinybę Pasaulio jauni
mo dienose", — sakė tėvas 
Tom Rosica. 

Minėti Pasaulio jaunimo 
dienas pradėjo popiežius Jo
nas Paulius II 1984 m. Mano
ma, kad jaunimo dienos To
ronte turėtų būti pačios gau
siausios. Tikimasi sulaukti 
maždaug pusės milijono jauni
mo iš 150 šalių. 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 24 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Lietuva vėl turi 
kardinolą 

Vasario 21-oji buvo atminti
na diena daugelio .šalių katali
kams, nes tą dieną Romoje. 
Šv. Petro aikštėje, 44 arkivys
kupai iš popiežiaus Jono Pau
liaus II rankų prieme kardino
lo ženklus, priderančius jiems 
pagal naująjį — kardinolo — 
titulą. Dalyvaujant daugiau 
kaip 30,000 žmonių miniai, 
kurios sudėtyje buvo ir įšven
tintųjų kardinolų valstybių at
stovai (ar vadai), artimieji, gi
mines, dvasininkai, tikintieji, 
popiežius perskaitė pavardes 
44 naujųjų kardinolų, kilusių 
iš 27 valstybių ir besidarbuo
jančių jų sielovadoje. Tame 
tarpe buvo ir Vilniaus arkivys
kupo metropolito Audrio Juo
zo Bačkio pavardė. Ir tai buvo 
lietuviams, o ypač mums, gy
venantiems toli nuo Lietuvos, 
ypač jaudinantis momentas. 
Kodėl būtent mums? Dėl to, 
kad kardinolas Audrys J. 
Bačkis taip pat daug metų gy
veno išeivio gyvenimą, sielojo
si tais pačiais pavergtos tė
vynės reikalais ir siekė jos 
laisvės atgavimo. Tačiau jis 
ne taip, kaip daugelis, jau 
tvirtai įleidusių šaknis į sve
timą žemę, sulaukęs to laisvės 
ryto, grįžo į tėvynę, kad savo 
misiją — Kristaus mokąlo 
šviesos kibirkštėlę — padėtų 
įžiebti kiekvieno lietuvio pa
sąmonėje. 

Vasario 22 d., kuri Katalikų 
Bažnyčios kalendoriuje pažy
mėta Apaštalo šv. Petro sosto 
diena, popiežius kartu su 
įšventintaisiais kardinolais to
je pačioje aikštėje koncelebra-
vo šv. Mišias. Jų metu kiek
vienam naujam kardinolui 
buvo įteiktas dar vienas kardi
nolo ženklas — žiedas. 

Savo kadencijos metais po
piežius Jonas Paulius II pa
skyrė 166 kardinolus, dau
giau, kaip bet kuris kitas, 
prieš jį buvęs. Po šio po
piežiaus mirties didžioji nau
jųjų kardinolų dauguma galės 
balsuoti, renkant naują Kata
likų Bažnyčios vadovą Žemėje. 
(Iš viso dabar turi teisę po
piežių rinkti 135 kardinolai. 
Anksčiau tebuvo 120 — tas 
skaičius nustatytas popiežiaus 
Pauliaus VI.) Tačiau, kaip ir 
praeityje, kai pasigirsdavo už
uominos apie dabartinio po
piežiaus prastą sveikatos stovį 
ar net galimą jo pasitraukimą 

| iš pareigų, šv. Tėvas Jonas 
' Paulius II tik nusišypso. Jis 
; jau yra net paskelbęs numa-
I tomų šiais .metais naujų 
j apaštalinių kelionių sąrašą... 
i Nors niekas negali paneigti. 
j kad popiežius kasdien atrodo 
! vis trapesnis, vis labiau sle

giamas negalių ir metų naš
tos, bet jo dvasinė stiprybė, 
atrodo, nugali visas pasitai
kiusias fizines kliūtis. Tai aki
vaizdžiai parode ir šią savaitę 
vykusios iškilmės Romoje: ne
paisant apeigų intensyvumo ir 
ilgumo, šv. Tėvas visą savo 
paskirtį atliko be priekaištų ir 
ketvirtadienį dar turėjo pa
kankamai energijos iš savo 
automobilio teikti popiežiškąjį 
palaiminimą gausiai miniai, 
susirinkusiai į Šv. Petro aikš
tę iš viso pasaulio. 

Mums buvo labai įspūdinga, 
kai Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Audrys Juozas Bač
kis tapo kardinolu. Nors ame
rikiečių žiniasklaida daugiau 
dėmesio skyrė trims naujiems 
kardinolams iš Amerikos 
(kard. Edward M. Egan iš 
New Yorko, kard. Theodore E. 
McCarrick iš Vašingtono ir 
card. Avery Dūles, 82 m. am
žiaus jėzuitui, dėstančiam teo
logiją Fordham universitete), 
bet galėjome pamatyti ir 
naująjį Lietuvos kardinolą. 
Verta pastebėti, kad naujųjų 
kardinolų tarpe yra ir daugiau 
aštuoniasdešimtmečių, tačiau 
jiems kardinolo titulas suteik
tas daugiau kaip pagarbos ir 
atsilyginimo už ilgų metų nuo
pelnus, tarnaujant Bažnyčiai, 
ženklas. 

Į Katalikų Bažnyčios hierar
chijos viršūnę palypėjusių ar
kivyskupų tarpe yra du kardi
nolai iš Indijos, du iš Afrikos, 
11 iš Pietų Amerikos. Apskri
tai 41 proc. kardinolų, ga
linčių rinkti naują popiežių, 
yra iš vadinamojo Trečiojo pa
saulio kraštų. Iš esmės, kiek
vienas jų galėtų tapti po
piežiumi, jeigu ne šį kartą, tai 
kažkuomet ateityje. Net spė
liojama, kad katalikybės cen
tras ilgainiui gali susidaryti 
kaip tik Pietų Amerikoje ir 
galbūt dėl to popiežius pa
skyrė tiek daug kardinolų 
tiems kraštams. Žinoma, čia 
nekalbama apie Bažnyčios vy
riausybę, kuri, bet kokiu atve
ju, pagal tradiciją pasiliktų 
Vatikane. 

Kardinolų privilegija rinkti 
naują popiežių turi gilias isto
rines šaknis — siekiančias 
maždaug 1059 metus. Mirus 
popiežiui, kardinolai suva
žiuoja į Romą, svarstomi kan
didatai, tariamasi ir pagaliau 
balsuojama. Tad ir lietuvis 
kardinolas turi tokias pat gali
mybes tapti popiežiumi, kaip 
bet kuris kitas. Juk prieš Jono 
Pauliaus II išrinkimą niekas 
nebūtų net įsivaizdavęs lenko 
popiežiaus. Bet kam skubėti? 

TAUTOS VIENYBES 
IDĖJOS PROPAGAVIMAS 
„LIETUVOJE" 1912-1916 

METAIS 
Nr.4 DR. 4UOZAS SKJRIUS 

Tėvynė, kaip svarbus visų vienybės fakto
rius, Broniui buvo ir dirbant TMD pirmininku, ir vei
kiant SLA organizacijoje, ir redaguojant „Lietuvą", o 
vėliau, įsijungiant į išeivijos politinę veiklą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, ir dirbant diplomatinį darbą. 
Tą patvirtina pačio B. K. Balučio žodžiai laiške J. Tu
mui-Vaižgantui: „Aš visados, kaip tai sako, 'dėjau gal
vą', už palaikymą tampriausių su Tėvyne ryšių..." 

Karas, nepaisant jo žiaurumų, nešė Lietuvai ir lais
vės viltį. Bet tam dar reikėjo pasiruošti, paruošti tautą 
ne tik Europoje, bet ir Amerikoje. Šios misijos imasi 
laikraštis „Lietuva". Jos puslapiuose spausdinami ilgi 
straipsniai apie karo eigą, kariaujančias valstybes, že
mėlapius su lietuviškais geografiniais pavadinimais. 
Be to, kasdien pradėtas leisti „Lietuvos" priedas dviejų 
„Lietuvos" puslapių didumo, norint skaitytojams kuo 
daugiau pateikti šviežesnės ir smulkesnės informaci
jos apie Lietuvą, kuri atsidūrė pačiame karo sūkuryje. 
Šis priedas ėjo du metus ir tapo lyg ir dienraščiu, pa
vadintu „Amerikos Lietuva", už kurį atsakingas buvo 

„Lietuvos" redaktorius B. K. Balutis. 
„Lietuvoje" atsiranda vis daugiau jautrių straipsnių, 

kviečiančių JAV lietuvius prisidėti prie paramos Lie
tuvai. Bet tam reikėjo bendro organo. Būtent B. K. Ba
lutis, kaip ir „Draugo" redaktorius kunigas F. Kemė
šis, pirmieji spaudoje pasiūlė įvairių srovių veikėjams 
sušaukti JAV lietuvių seimą, organizuoti šalpos, nu
kentėjusiems nuo karo tautiečiams, darbą ir pasisaky
ti apie Lietuvos politinę ateitį. Jau 1914 metų „Lie
tuvos" 38-tame numeryje buvo patalpinti tautininkų ir 
katalikų vadovų Čikagoje atsišaukimai į lietuvių vi
suomenę. Niujorko apylinkių lietuvių veikėjai pasiūlė 
kitų tautų pavyzdžiu įkurti Lietuvos gelbėjimo fondą 
Tačiau bendras veikimas, dėl vadų ambicijų, nepavy
ko. 1914 m. rugsėjo 21-22 dienomis Čikagoje katalikai 
ir spalio 1-3 d. socialistai su tautininkais sušaukė savo 
seimus ir įkūrė savo atskirus fondus: katalikai — Tau
tos fondą, socialistai — Lietuvos šelpimo fondą, o tau
tininkai — Lietuvos gelbėjimo fondą. Taip praktikoje 
buvo įteisintas šalpos darbo suskaldymas. Nuo to pir
miausia kentė tie, kuriems rinko fondai aukas, kurių 
buvo surenkama mažiau nei galėjo surinkti bendromis 
jėgomis. „Lietuva" apgailestavo dėl tokios padėties, 
kurios rezultatus pajuto 1915 metais. Išeivijos sro
vėms ir jų laikraščiams siūlė pirmiausia stengtis kuo 
daugiau surinkti aukų Lietuvos žmonėms, o savo par
tinius reikalus nukelti į antrą planą. Neužmiršo pri
minti, kad į socialistų ir katalikų fondus aukas dėjo 
tautininkai ir atvirkščiai. Tuo norėta pažymėti, jog 
nėra grynai „katalikiškų", „socialistiškų" ar „tautinin-

kiškų" aukų, kad fonduose surinkti bendri išeivijos lie
tuvių pinigai. Be to, svarbiausia ne tai, kad tautinin
kai dėjo aukas katalikų fondui ar panašiai, bet kad 
kuo greičiau šios aukos būtų nusiųstos į Lietuvą ir su
šelpti žmonės. Čia lyg ir randamas bendras JAV lietu
vių srovių interesų išeities taškas, skirtingų politinių 
grupių suartinimui. Sėkmingą ir gausią paramą Lietu
vai galėjo garantuoti tik srovių bendradarbiavimas. 
Visiškai neatsitiktinai „Lietuvos" redakcijos parengti 
straipsniai pradėjo raginti sudaryti bendrą Tautos ta
rybą iš katalikų, tautininkų ir socialistų atstovų (po 2 
nuo kiekvienos srovės). 

1915 m. birželio 11-14 dienomis Čikagoje vyko Lietu
vių spaudos draugijos 5-tasis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo atstovai iš „Lietuva", „Amerikos Lietuva", 
„Katalikas", „Jaunoji Lietuva", „Laisvoji mintis" ir 
„Tėvynė" redakcijų. Suvažiavimas aptarė svarbiausius 
JAV lietuvių politinio ir visuomeninio gyvenimo klau
simus, nustatė bendrą minėtą laikraščių poziciją. Su
važiavimas pritarė B. K. Balučio parengtai rezoliuci
jai, reikalaujančiai fondams kuo greičiau išsiųsti visas 
aukas į Lietuvą. Be to, Bronius parengė ir kitą rezoliu
ciją Amerikos lietuvių tarybos klausimu. Rezoliucija 
nepritarė katalikų siūlymui, kad jų Tautos taryba, 
kuri vis dėlto atstovauja tik vienai, katalikiškajai JAV 
lietuvių visuomenės srovei, veiktų visos lietuvių tau
tos vardu. Bronius rezoliucijoje pasisako už tarybą, 
kurią sudarytų trijų svarbiausių JAV lietuvių srovių 
atstovai. Jie, kartu su Europos lietuviais, galėtų suda
ryti „tikrąjį Lietuvos tarybos centrą", kuris „galės kal

bėti visos lietuvių tautos vardu". Kadangi minėtame 
suvažiavime daugiausia buvo tautinės krypties laik
raščių atstovai, tai tolimesnėje JAV lietuvių politinėje 
veikloje labiau pastebima tautinės krypties veikėjų 
išskirtinės pastangos siūlyti katalikams ir socialis
tams bendradarbiavimo galimybes. Šiame bare ypatin
gai daug pasidarbavo „Lietuvos" redakcija, kuri spaus
dino visą turimą medžiagą apie siūlymus bendram 
darbui; aprašė ALTS suvažiavimą, jo priimtus doku
mentus ir parengtas rezoliucijas. 1916 metais „Lietu
va" buvo tikra tribūna, keliant tautinius idealus ir vie
nybės reikalingumą. 

Visi aiškiai žinojo, jog srovių suartėjimas yra labai 
sudėtingas procesas, reikalaujantis svarių kompro
misų. Viename savo apžvalginiame straipsnyje B. K. 
Balutis, kalbėdamas apie bendrą veikimą, tiesiai-švie-
siai pasakė, jog yra viena labai svarbi sąlyga, kurios 
niekas neprivalo užmiršti — „vienas nėra visi" ir todėl 
turime „truputį susiglausti". Vadinasi, norint pasiekti 
savitarpio supratimą, gerus santykius, būtina daryti 
nuolaidas. Tuo metu katalikų spauda ir ypač laikraš
tis „Darbininkas" laikėsi dvipusės pozicijos. Pripažin
dami, kad vienybe tarp srovių reikalinga, kad būtina 
vieni kitus pažinti iš arčiau, neužmiršdavo ir suabejoti 
pabrėždami, jog „sandariečiai kaip griovė tikėjimo 
pamatus, taip ir griaus, kaip kniso katalikybės šaknis, 
taip ir knis". Suprantama, kad tokius ir panašius ver
tinimus katalikai taikė ALTS radikaliojo sparno vei
kėjams kaip A. Rimkai. J. Šliūpui, K. Račkauskui ir 
kt. Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
ILGIAUSIŲ METŲ REŽISIERIUI 

PETRUI MAŽELIUI! 
2001 m. sausio 21 d. Los An

geles Lietuvių tautiniuose 
namuose įvyko prasminga ir 
graži švente. Nemažas būrys 
draugų ir bendražygių susirin
ko į skoningai išpuoštą salę 
paminėti ilgamečio Los An
geles Dramos sambūrio 
(LADS) režisieriaus Petro Ma
želio 85-ojo gimtadienio, kuris 
sutapo ir su jo 60 kūrybinės 
veiklos metų. 

Rengėjai apžvelgė Petro Ma
želio nueitą kūrybinį kelią, pa
minėdami spaudoje skelbtus 
atsiliepimus ir pasisakymus. 

Režisierius P. Maželis gimė 
1915 m. spalio 21 d. Utenoje. 
Dar būdamas nedidukas ber-
niokėlis, dainavo mokyklos 
vaikų chore, vaidino dramos 
būrelyje. Nuo mažens jautė, 
kad tokios vaidybos jam labai 
prie Širdies. Gimnazijoje dai
navo tenoru chore, vaidino ir 
dirbo su meno klasės mokyto
ju: lipdė skulptūrėles ir daly
vavo pavasarinėse gimnazijos 
parodose. Baigęs gimnaziją, 
Petras Maželis įstojo į Dotnu
vos Žemės ūkio akademiją, bet 
netrukus buvo pašauktas at
likti karinę prievolę auto rink
tinėje. Už gerą tarnybą karys 
apdovanotas sidabriniu laik
rodžiu, kuriame buvo išgra
viruotas prezidento Antano 
Smetonos portretas. 

Baigęs tarnybą, dar kurį 
laiką dirbo karo technikos 
štabe, bet tuo pat metu 
pradėjo lankyti konservato
riją, kur Aleksandras Kutkus 
ir Petras Oleka mokė dainavi
mo paslapčių. 1941 lapkričio 
21 d. jubiliatas debiutavo Le-
har operetėje „Linksmoji 
našlė", kurios premjera įvyko 
Kauno valstybės teatre. 
. 1945-iais, jau būdamas Vo
kietijoje, Kasselyje, Petras 
Maželis atgaivino savo kultū
rinę veiklą: mokė dailiojo skai
tymo, tautinių šokių, pats da
lyvavo baleto pastatymuose. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 
vėliau rašė: „Maželis, Kasselio 
stovykloje, suorganizavo teat
ralų suvažiavimą ir visą sa
vaitę atliko koncertus". 

Juozas Stempužis pirmojo 
Dramos festivalio, įvykusio 
1949 m. programoje rašė: 
„Petras Maželis, perkirtęs At
lantą, pasiekė Clevelandą ir 
už poros dienų jau režisavo 
Vinco Kudirkos Tilto atsimi
nimų' ištrauką". Šiuo darbu 
buvo pradėta nauja teatrinės 
kūrybos vaga Clevelande, ku
rią jau rėžė naujieji ateiviai. 
Po kelių metų atsiranda 
„Vaidilos" teatras, kuris pa
stato keletą stambių veikalų: 
Vydūno „Ne sau žmonės", 

Maironio „Kęstučio mirtis", 
Mariūno „Melas šventykloje", 
Landsbergio „Penki stulpai 
turgaus aikštėje" ir daug kitų, 
kuriuos režisuoja, dekoracijas 
piešia pats režisierius Petras 
Maželis. Šio žmogaus gabumai 
reiškėsi ne tik draminių vei
kalų pastatymuose, bet ir ope
rose, kaip A. Jurgučio operoje 
„Čičinskas" ir Gaidelio operoje 
„Likimo galia". Išėjęs į pen
siją, jis ne tik nenustoja dar
buotis, bet pradeda naują 
kūrybinio kelio atkarpą: pra
deda dirbti su LADS. 

Jau 1984 rudenį Los An
geles Dramos sambūris, re
žisuojamas Petro Maželio, 
pastato Algirdo Landsbergio 
komediją „Onos veidas", pas
kui Mykolaičio-Putino dramą 
„Valdovas", Anatolijaus Kairio 
dramą „Krikšto vanduo", Bi
rutės Pūkelevičiūtės lyrinę 
dramą „Žmonės ir beržai". Vi
sus pastatymus lydėjo apdo
vanojimai ir žymenys už ge
riausią režisūrą, dekoracijas, 
kostiumus. Aktoriai apdo
vanojami žymenimis už ge
riausius vaidmenis. 

Drama „Žmonės ir beržai" 
buvo vaidinta Lietuvoje, Vil
niaus Akademiniame teatre, 
taip pat Kaune ir Panevėžyje. 
Tai buvo nepamirštamas žiū
rovų ir aktorių susitikimas. Po 
spektaklio aktoriai skendo gė
lėse, o salėje skambėjo „Ilgiau
sių metų" ir „Lietuva brangi". 
Vėliau Kazys Saja Los An
geles Dramos sambūriui pa
dovanojo savo, daug triukšmo 
sukėlusią, komediją „Baraku
dos". Po to statyta Edvardo 
Uldukio istorinė žemaičių dra
ma „Klajojanti pėda". Tai di
delis ir sudėtingas veikalas, 
kuris buvo suvaidintas 9-aja-
me dramos teatro festivalyje 
Čikagoje. Ir vėl lydėjo sėkmė: 
apdovanojimai už pastatymą, 
dekoracijas, kostiumus. Mi
nint Lietuvos rašytojos Že
maitės mirties sukaktį, LADS, 
režisuojamas Petro Maželio, 
pastatė komediją „Trys myli
mos", kuri susilaukė didelio 
pasisekimo. Šią komediją iš
vydo Lietuvos žmonės, o taip 
pat ir Punsko lietuviai. 

Po spektaklio Vilniuje Lietu
vos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus direktorius Alek
sandras Guobys, pakvietė 
režisierių P. Maželį aplankyti 
muziejų, kuris įkurtas gražiai 
remontuotuose Radvilų rū
muose. Prie kavos puodelio, 
direktorius pasiūlė režisieriui 
savo teatrinės veiklos medžia
gą perduoti muziejui nuolati
niam saugojimui. Taigi, darbš
tusis Petras vėl ėmėsi darbo. 

Rež. Petrą Maželį (viduryje) sveikina Los Angeles Dramos sambūrio valdyba. Iš kairės. 
t ienė, ižd. Ramunė Vitkienė, Sigutė Mikutaityte-Miller r sekr. Amandas Ragauskas. 

Ema Dovydai-

Kai viską sutalpino į 13 storų 
albumų, surinko visą video 
medžiagą, susidarė nemaža 
siunta į Lietuvos teatrų mu
ziejų. Niekas nenuėjo užmarš
tin, visa kruopščiai surinkta 
medžiaga galės naudotis spau
dos ir mokslo darbuotojai, 
įsitikindami, kiek gali nuveik
ti žmogus, atsidavęs tautos 
kultūrai. 

Taip trumpai buvo apžvelgti 
režisieriaus Petro Maželio ilgi 
kūrybinio darbo metai. Skam
bėjo sveikinimai Los Angeles 
Dramos sambūrio vardu, buvo 
įteikta žmonos ir dukters at
siųsta nuostabi gėlių puokštė, 
sveikino draugai ir pažįstami. 
Iš Lietuvos atvykusi Šiaulių 
dramos aktorė Olita Dautar
taitė poezijos posmais sveiki
no režisierių, įteikdama lietu
viškos duonos riekę. 

Visi svečiai ilgai plojo reži
sieriui už įdėtą darbą, ne tik 
su atskirais teatrais, bet ir 
apskritai už svarų indėlį į lie
tuviškos kultūros lobyną. Vie
nas pagrindinių režisieriaus 
bruožų yra tas, kad jis visada 
ir visur saugojo, brangino lie
tuvių kalbą. O tai pamatas 
kultūros išlikimui. Nebus kal
bos — nebus ir tautos. Tai su
prasdamas, P. Maželis mokė 
aktorius kalbos raiškumo me
no, muzikalumo, teisingo kir
čiavimo ir tai buvo neįkai

nojamos lietuv: į kalbos pamo
kos repeticijų metu. Ne veltui 
Lietuvos žmonės, išgirdę tai
syklingą lietuvių kalbą sce
noje, stebėdavosi ir klausdavo: 
„Kaip gi jūs, būdami toli nuo 
Lietuvos, nepamiršote tėvų 
kalbos?" 

O nepamiršome todėl, kad 
šalia visada būdavo Mokyto
jas, kuris mus prižiūrėjo, mu
mis rūpinosi, mūsų nelepino. 
buvo reiklus <r teisingas. 
Dideli draugai ir padėjėjai 
Petro Maželio kūrybiniame 
kelyje buvo Vinco ir Emos Do
vydaičių šeima Juos rišo ben
dras tikslas — teatras. Ne
galėdami nė laiko, nė jėgų jie 
sutartinai dirbo Lietuvos kul
tūros vardan. Daug metų re
peticijų vieta buvo mieli Dovy
daičių namai, kur vyko aptari
mai, skaitymą:, mizanscena-
vimas ir kt. pobūdžio repetici
jos. Tik draugystės ir abipusio 
supratimo dėka LADS tapo 
stiprus lietuvių išeivijos teat
rinis vienetas. 

Režisierius Petras Maželis 
Los Angeles Dramos sambū
riui atidavė savo brandžiau
sius metus, palikdamas didelį 
ir svarų įnašą teatriniame 
kultūros lobyne. Dėkojame 
Jums režisieriau už Jūsų dar
bą! Ilgiausių metų, Režisie
riau Petrai! 

Veronika Ragauskienė 

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė su dukraite Adriana Karkaite (gimusia 
Kanadoje), kuri atliko liaudies dainų pyne Brighton Park LB apylinkės 
ruoštoje Vasario 16-osios šventėje 02.18 d. 

Kalifornijos lietuviai įiš kairės) Monika Lembertienė. rašytoja Alė Rūta ir Vitalis Lembertas. Lembertai yra 
dosnūs labdariai ir literatūros mecenatai. Monika Lembertienė neseniai paminėjo savo 99-ąjį gimtadienį-.&• ir 
sūnus Vitalis Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto globoje, yra įsteigė poeto Prano Lemberto vardo literatūros 
premiją studentams. 

DRĄSUS LIETUVIO JAUNUOLIO ŽYGIS 

Jubiliatas režisierius Petras Matelis ir Etna Dovydaitienė ruo*iasi raikyti 
sukaktuvinį torU). 

Kuomet Brighton Parko lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos Lietuvos Ne
priklausomybės šventei skir
tos Mišios vasario 18 dieną, 
kun. Jaunius Kelpšas jų metu 
pristatė drąsų vyrą iŠ Garlia
vos, kuris sovietiniais laikais 
tame miestelyje prie Kauno 
ant katilinės kamino iškėlė 
lietuvišką trispalvę, kabėjusią 
ten apie pusę dienos. 

Kun. J. Kelpšas sakė ir 
drąsuolio pavardę — tai Vytas 
Rinkevičius, kuriam tikintieji 
ta proga paplojo. Vėliau mūsų 
tautietis atėjo ir į tos parapi
jos salę, kur vyko Lietuvos Ne
priklausomybės šventės pa
minėjimo akademija. 

Buvo proga su šiuo drąsiu 
vyru bei jo žmona Edita su
šnekti ir patirti kiek daugiau 
žinių apie jų gyvenimą. Jiedu 
į Ameriką atvyko prieš septy
nerius metus kaip turistai, 
dar tada nesusituokę. Tačiau 
jau čia būnant pasisekė lai
mėti, „žalią kortelę", kas įga
lino juos oficialiai apsigyventi 
ir pradėti bendrą šeimos gy
venimą. 

Nauju kraštu, kaip atrodo, 
jie patenkinti, nes dar jauni; 
turi darbus ir pozityviai žiūri į 
ateitį. Jie žino posakį: „Ame
rika yra plačių galimybių 
šalis". Na, ta linkme ir eina. 

Pats Vytas apie savo žyg
darbį okupuotoje Lietuvoje ne
labai nonai kalba, sakydamas, 
kad čia joks nuopelnas. Net 

nenori, kad jo pavardė būtų 
minima, kadangi to jo kuklu
mas nelabai leidžia. Tačiau 
pabrėžus, kad jau bažnyčioje 
jis buvo pavarde pristatytas, 
tai jis lyg ir buvo linkęs sutik
ti. 

Tą lemtingąją naktį — 1984 
m. vasario 16-sios paryčiais, 
jis su savo draugu Garliavoje 
iškėlė ne vieną, bet tris tris
palves. Iškehoji ant katilinės 
kamino (o jc plytos buvo jau 
gerokai iširusios) iškabėjo 
apie pusdieni, kadangi saugu
miečių pasamdyti žmonės ne
drįso į kaminą lipti, dėl 

Prane Šlutienė, dabartinė Lithua-
r.ian Mercy Lift pirmininkė, šias 
pareigas perėmusi nuo 20Q1 m. 
pradžios. Ji buvo viena LML kūrėjų 
ir puoselėtojų. 

baimės su visu kaminu nu
dardėti apačion. 

Apie šį savo žygį ir kas prie 
jo privedė Vytas žadėjo atei
tyje daugiau papasakoti. 

E. Šulaitis 
_ : •'•ėi."n 6v Kazimiero lietuviu parapij-

:-• •••• K,mtirn<-> ir Laimis Dovydaitis 
Angeles. Ca. choristai 

Edita ir Vytas RimkeviViai Nepriklausomybes H 
Parke vasari 18 d V Rimkevičius j)ru-.: ! .' :•.• 
spalve okupuotoje Lietuvoje Vasario lfi pn>c.i 

nepabūgo įskelti tn 
I'. S ' u l n i f i c i ;i.-t:' 

f-.toar •••n ne vien fotografuoja, bet ir diskutuoja U kaires Zigmas de-
,- 'is N J'Hia.s Kuprys ••- jų nuotraukos n'in!.i» spausdinamos ..Drauge" ir 
)>;'ny '.i'-tuvisknjn spaudoje E. Aula i ' io tvntmuka 



QUO VADIS, A.P.P.L.E.? 
Šių metų kovo 23-25 d. Le- abilitacijos stovykloje „Pasa-

Amžinos atminties nusipelnęs taurus lietuvis, pik. Jonas Variakojis. 

ISTORIJA ATGIMSTA 

• 

. 

Skaudžios lietuvių tautai 
XX amžiaus suirutes, karai, 
raudonasis maras, Atgimimas 
ir pirmasis sugrąžintos nepri
klausomybės dešimtmetis jau 
įrašyti istorijos knygoje. Su 
nerimu žvelgdami į dabartinę 
sunkią ekonominę bei dvasinę 
Lietuvos situaciją, daugelis 
ieško atramos ir idėjų garbin
giausių tautos sūnų ir dukte
rų palikimuose. Todėl kruopš
čiai vis dar užrašinėjami rezis
tentų ir tremtinių prisimini
mai bei liudijimai, leidžiamos 
istorinėmis relikvijomis tap-
siančios knygos ir statomi pa
minklai, kuriami filmai. Ben
dradarbiavimo tiltai į tėvynę, 
vykdant šią taurią misiją, vis 
dažniau tiesiami ir Amerikos 
lietuvių. Panevėžiečiams, pa
siryžusiems įamžinti Jono Va-
riakojo, buvusio Lietuvos vals
tybes-'krašto apsaugos minis
tro bei Panevėžio srities ap
saugos viršininko, tapusio pir
muoju 4-ojo pėstininkų Kara
liaus Mindaugo pulko vadu, 
atminimą pagerbti padės jo 
sutius ir marti, gyvenantys 
Čikagoje. Daugelis tautiečių 
Amerikoje turbūt gerai pri
simena šį garbų vyrą, dviejų 
Vyčio kryžiaus ordinų kavalie
rių, 1949 m. su šeima atvy
kusį į JAV ir palaidotą Čika
gos tautinėse kapinėse. 

Būsimojo paminklo maketą 
jau sukūrė profesionalus 
skulptorius Vytautas Tallat-
Kelpša. Panevėžio Vaikų dai
lės mokyklos direktorius. Jis 
tikisi, kad šiais metais pavyks 
bronzinį bareljefą ant dviejų 
metrų aukščio granitinio pos
tamento pabaigti ir pastatyti 
Nepriklausomybės aikštėje. 
esančioje pačiam miesto cent
re, šalia Švenčiausios Trejybės 
bažnyčios. 

Įdomi šio gimstančio pa
minklo atsiradimo istorija. Pa
sak skulptoriaus V. Tallat-
Kelpšos, 1995 m. minint Sa
vanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos Panevėžio apskrities 
rinktinės įsikūrimo penktą
sias metines Respublikos gat
vėje, prie rinktinės štabo, bu
vo pastatytas tautodailininko 
A. Mikšio sukurtas koplytstul
pis Jono Variakojo atminimui. 
Miesto kūrybinės inteligenti
jos nuomone, tai žemo meni
nio lygio kūrinys, todėl iškart 
Panevėžio savivaldybė finan
savo projektą paminkliniam 
ženklui sukurti. Jau tuomet 
V. Tallat-Kelpša kibo į darbą, 
bet miesto valdžia pritrūko pi
nigų, ir projektas liko neįgy
vendintas. Tik 1999 m. vasarą 
į Panevėžį iš Čikagos atvykęs 
garbaus karžygio sūnus taip 
pat Jonas Variakojis per 
skulptorių simpoziumą susira
do V. Tallat-Kelpša ir pasiūlė 
užbaigti pradėtą darbą. Jie 
kartu aptarė bosimojo barelje
fo eskizus, iš Čikagos atkelia
vo J. Variakojo fotografijos, 
kūrybos eiga domėjosi ir atvy
kusi sūnaus Jono žmona 

Jūratė su dukra dr. Renata. 
Artimieji liko patenkinti 

skulptoriaus triūsu, skyrė pi
nigų švediško granito posta
mentui ir paprašė miesto me
ro Valdemaro Jakšto pagelbėti 
finansiškai projektą įgyven
dinti iki galo, t.y. apmokėti už 
bronzos liejinį. Deja, kol kas 
nepaaiškėjo, ar Panevėžio 
miesto šių metų biudžetas ne
pritrūks pinigų. Žinant, kad 
sunki ekonominė situacija 
ypač slegia miesto kultūros 
barus, sunku tikėtis pagalbos 
iš valdžios. Bet skulptorius V. 
Tailat-Kelpša mano, kad šį
kart vis dėlto sukurs viską iki 
galo: „Buvo įdomu lipdyt ma
ketą — reikėjo paieškot raiš
kos priemonių, nes kurti, tu
rint prieš akis tik tris senas 
fotografijas — sunkus klai
džiojimas. Gyvą žmogų gali 
pasukti, nupiešti kontūrą 
daug kartų. „Ar patenkintas 
rezultatu? Na, tiek, kiek gali 
būti patenkintas savo darbu 
dailininkas. Po liejimo bron
zinį atvaizdą dar reikės dailin
ti. Manau, kad ilgainiui pajuo
duosianti bronza gerai derės 
su tamsiai raudonu postamen
to granitu. Jis jau paruoštas". 

Kai paminklo dalys jau bus 
parengtos ir beliks tik jas su
montuoti, į darbus kibs dar 
vienas Variakojų giminaitis — 
Almantas Variakojis, gyve
nantis Panevėžyje ir vadovau
jantis firmai „Aivas". Jis pa
sirūpins ir kranais, ir darbi
ninkais. Taigi, jei viskas klos
tysis sėkmingai, birželio mė
nesį į Panevėžį atvyksiantis 
čikagietis Jonas Variakojis tu
rėtų dalyvauti paminklo savo 
tėvui atidengimo iškilmėse. 
Savo pagarba tėvo puoselė
tiems idealams šis sūnus pa
sižymėjo ir anksčiau, pasirū
pinęs išleisti pulkininko-lei-
tenanto, buvusio Lietuvos 
krašto apsaugos ministro, pri
siminimus. Pasakodami mo
kiniams apie savanorių kovas 
Panevėžio apskrityje, istorijos 
mokytojai dažnai atsiverčia 
šią knygą ir perskaito apie tai, 
kad Jono Variakojo vadovau
jami devyni savanoriai, nusi
pirkę du pakinkytus į roges 

monte, IL, susitiks A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogų talka Lie
tuvos švietimui) bendrijos da
bartinė pirmininkė Gitą Kup
činskienė, buvusi pirm. Emili
ja Sakadolskienė, būsimas 
pirm. dr. Phillip Taylor, ben
drijos direktoriai ir įvairių 
mokslo srautų vadovai (chair 
persons) aptarti, koordinuoti 
ir sudaryti ateinančios vasa
ros kursų programą Lietuvos 
pedagogams. Šiuos vasaros 
kursus jau vienuolikti metai 
organizuoja Lietuvos Respub
likos Švietimo ir mokslo mi
nisterija su A.P.P.L.E. bendri
ja. Suvažiavime, kuris bus 
Ateitininkų namų patalpose, 
dalyvaus apie 30 asmenų iš 
keturiolikos Jungtinių Ameri
kos Valstijų. Visi, kaip ir ligi 
šiol kiekvieną pavasarį kito
je vietovėje, atvyksta savo 
lėšomis. 

Ką gera A.P.P.L.E. kursai 
duoda Lietuvos pedagogam* 
ir ar iš viso reikalinga juos 
tęsti? 

Galiu kalbėti tik iš savo as
meninės patirties, iš savo pas
kaitų ir pašnekesių, klausy
tojų atsiliepimų. Dvi paskuti
nes vasaras teko dirbti Giru
liuose, „Viltis" (Lietuvos žmo
nių su proto negalia globos 
bendrijos) organizuojamoje va
saros poilsio — socialinės re-

ka". Pravedžiau parodomą
sias klases mokytojams, ku
rie savo klasėje turi arba atei
tyje turės priešmokyklinio 
amžiaus vaikų su įvairaus 
laipsnio protinėm ar fizinėm 
negaliom. Po pietų vyko pas
kaitos ir pašnekesiai, ne tik 
pašnekesiai pedagogams, bet 
ir vaikų su negalia tėvams. 
Kursams pasibaigus, papra
šiau kursantų, kad parašytų 
trumpą įvertinimą — kritiką 
(tik ne panegiriką) ir vėliau, 
pasidalinus mintimis, įteiktų 
šių A.P.P.L.E. kursų stovyk
loje organizatoriams. 

Praėjus keletui mėnesių, 
nustebau gavusi,.Vilties" ben
drijos leidžiamo ketvirtinio 
žurnalo „Viltis" trečiąjį nu
merį (3/2000) su tų laiškų iš
traukomis. Antraštė — „Dė
kui, Ritone". 

Štai ką rašo Gražina Meš-
kienė: „Mintyse visada prita
riau neįgaliųjų vaikų integra
cijai į bendrojo lavinimo įstai
gas. Jūsų noras mums padėti 
labai kilnus, tikiu, kad po kiek 
laiko, ir mes pasieksime tiks
lą. Buvau labai patenkinta, 
patekusi į Jūsų grupę, nes ir 
aš dirbu su jaunesnio amžiaus 
vaikais. Buvo lengva bendrau
ti, nes jūs taip puikiai kalbat 
lietuviškai: kai kurių žodžių 
gražumo, vaizdingumo, galėjo

me iš j ūsų pasimokyti. 
Patiko užsiėmimų struktū

ra. Stebėdama jūsų tiesiogį 
darbą su vaikais, geriau įsisa
vinau teorinę medžiagą. Da
bar savo darbe daug ką kei
siu, mėginsiu pati pasigaminti 
vaizdinių priemonių. Kritikuo
ti jūsų darbo nedrįsčiau, juk 
dirbote 'karo lauko sąlygomis'. 
Esate tiesiog didvyrė, atlai
kiusi tokią įtampą. Likau su
žavėta jūsų erudicija, entu
ziazmu ir tauria siela. Nuo
širdžiai dėkoju už jūsų ben
dradarbiavimą". 

Kita mokytoja, Birutė Razo-
kienė, atsiliepia taip: 
„A.P.P.L.E. kursuose dalyva
vau antrą kartą. Esu specia
liosios grupės vyr. auklėtoja, 
todėl praktiniai užsiėmimai 
buvo tiesiogiai mano darbui. 
Juk teorijos daug ir pas mus, 
tik spėk skaityti, o tiesiogiai 
bendravimas su vaikais ir iš 
pirmų lūpų išgirstas patari
mas, tikrai duos savo vaisių. 
Ačiū jums ir tikiuosi dar kartą 
susitikti, pasisemti naujų 
minčių...". 

Ona Aldona:,.Iš jūsų didelės 
darbo patirties, lakios vaiz
duotės, meilės vaikams, mes 
daug ko pasimokėm". 

Antanas Mikalauskas: „Vis
kas vyko lyg normalioje mo
kykloje, normaliomis sąlygo
mis ir lyg su normaliais vai-
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kais. Smagu, kad visi mokinu
kai padarė pažangą ir per 
tokį trumpą laiką...". 

Su žurnalu atėjo ir leidėjų 
lydimasis laiškas: „Didžiausi 
linkėjimai iš Lietuvos nuo 
bendrijos 'Viltis' darbuotojų ir 
didžiausios viltys vėl susitikti! 
Visiems mūsų draugams, ge
ros valios žmonėms, padėju
siems ir padedantiems orga

nizuoti jūsų viešnagę bei dar
bą mūsų krašte, linkime svei
katos ir viltingos ateities". 

Esu tikra, kad panašių atsi
liepimų ir lūkesčių yra susi
laukę kiekvienas A.P.P.L.E. 
bendrijos narys. Laukia nauji 
planai ir naujas rytojus. 
A.P.P.L.E. adresas: P.O. Box 
617, Durham, CT 06422 

Ritonė Rudaitienė 

TEOLOGAI ĮSIKŪRĖ NAUJUOSE 
RŪMUOSE 

Geriausi 2000 metų Lietuvos pedagogai šiemet Vyriausybes rūmuose Vasario 16-osios proga apdovanoti Metų 
mokytojo premijomis. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka. 

* Pernai pirmą kartą per 
4 metus AB „Kauno audiniai" 
uždirbo pelno. Tačiau bendro
vės vadovai baiminasi, kad 
brangsianti energija Lietuvoje 
ir toliau skatins būsimus in
vestuotojus rinktis kitų vals
tybių įmones. (Eitai 

Ketvirtadienį Kaune, ant 
Žaliakalnio šlaito stovinčiame 
restauruotame pastate, buvo 
iškilmingai atidaryti Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDUi 
Katalikų teologijos fakulteto 
rūmai. 

Rūmų šeimininkus valsty
bės vadovo vardu pasveikino 
prezidento patarėjas Remigi
jus Gaška. Jis gyrė VDU rek
torių prof. Vytautą Kaminską 
ir administraciją, kurių pas
tangomis plečiamas akademi
nis ir visuomeninis horizon
tas. Šį mokslo, kultūros ir 
Bažnyčios židinį pašventino 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, be
je, jo paties indėlis į rūmų at
statymą buvo vienas iš sva
riausių. 

Prieš 76 metus pastatytą 
trijų pastatų junginį 1997 m. 
VDU perdavė Kauno arkivys
kupijos kurija. Pagal paskuti
nius XX amžiaus trečiojo de
šimtmečio technikos reikalavi
mus šį ansamblį specialiai Šv. 
Zitos draugijai suprojektavo 
žymus architektas-inžinierius 
Feliksas Vizbaras. Tačiau po 
okupacijos pastatai buvo na
cionalizuoti ir perduoti Butų 
ūkio valdybai. Viename iš sta
tinių kurį laiką netgi veikė 
skalbykla. Vėliau pastatai bu
vo perduoti Ekonomikos tech
nikumui. 

1991 m. vyriausybės nutari
mu šie jau nuniokoti pastatai 
buvo grąžinti Kauno arkivys
kupijos kurijai. 1999 m. pagal 
architekčių R. Gudienės ir L. 
Perevičienės parengtus pro
jektus buvo pradėtas atstatyti 
pagrindinis trijų aukštų na
mas. Maždaug 800 kv. metrų 
bendro ploto pastate mokysis 
beveik 300 Katalikų teologijos 
fakulteto studentų. Rūmuose 
įrengtos penkios auditorijos, 
dėstytojų kambarys, kompiu
terių klasė ir Didžioji aula. 
Fakulteto dekanatas, iki kol 
bus įrengti kiti du kurijos pa
dovanoti namai, liks Vilniaus 
gatvėje turimose patalpose. 

Šio šviesaus išore ir vidumi 
neoklasicistinio stiliaus pasta
to restauracija ir įrengimas 
kainavo 2.5 mln. litų. Dalį lė
šų skyrė pats universitetas, 
tačiau pagrindinę piniginę ir 
kitokią pagalbą suteikė vy
riausybė, Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Kanados 
lietuvė Marcelė Totoraitytė-
Liegienė ir kiti rėmėjai. 

VDU pastangomis prikelia
mas antras Kauno architek-
tūrinis-istorinis paminklas. 
Praėjusių metų balandį buvo 
restauruota pirmosios neprik
lausomybės laikotarpio Lietu-
yos Ministrų pirmininkų rezi
dencija miesto centre,.;Kr Do
nelaičio gatvėje. Jame įsikūrė 
VDU rektoratas. (Elta) 

arklius, 1919 m. sausį patrau
kė Ramygalos link. Tokia tat 
buvo pradžia Panevėžio srities 
apsaugos būrio, kuris paskui 
išaugo į 4-ąjį pėstininkų Ka
raliaus Mindaugo pulką, 1919 
m. gegužyje išvadavusį Pane
vėžį nuo bolševikų. Na, o 
penktasis šio pulko vadas bu
vo generolas Kazys Tallat-
Kelpša, giminaitis to bajorų 
kilmės skulptoriaus, kuris ra
miai ir žemaitiškai atkakliai 
kuria paminklą Jonui Varia-
kojui. 

Štai kaip lemtingai bei pras
mingai šiapus ir anapus At
lanto susitinka taurios asme
nybės, savais darbais toliau 
rašančios tautos istorijos ge
riausius puslapius. 

Nijolė Norvilienė 

1-800-325-6000 
www vrts&temurssorvoem 

" Pumtsui* IM^MMI* pcrvMMt ptiagus • Karadą 
Imt ptt Mrvftdar* piniįui •» rr»«Vy Boston 0«nv«r Mataiti Durham if 

Iki kovo 22,2001, jūs galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną kartą pervedant 
pinigus per \Vestėm tnion. 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasaulyje. 
Naudokite* Wcvtcrn linum pmUajįi pcrvigiti 
piniuirt | IKI kur u/ Jungtiniu Anu-rikos VaUliju riba. 

0 Invtntkcija raviu* ant k* iro. 

© Naudokite* pro^a paskambinti ir bendrauti «i tavo 
artimaiiiaii. 

VVESTERN MONEY 
ŪMIOM TRAMSFER 

f.rrfi ;. 
Skulptorius Vytautas Tallat-Kelpia prie Jono Variakojo skulptūros make
te 
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Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Dovvners Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių Alga pradžiai S7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. . 
Būtini legalūs dokumentai. 
Skambinti: 630-920-0238; ~ 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carHslestafTing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tcl. 773-736-7900 

Reikalingi taksi vairuotojai. 
Pats apmokau. Skambinti 
tcl. 847-774-6643 arba 

630-739-0144. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel.708-652-2110. 

Ieškau darbo statybose. 
Esu dailidė (carpenter). 

Turiu didelę patirtį. 
Tel. 708-974-3678. 

46 m. moteris ieško darbo 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones. Turi patirties, geras* 

rekomendacijas, kalba angliškai, 
vairuoja automobilį. 

Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 708-788-8087, Edita. 

(vairus 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. VVe need 100crews. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have valid driver's hcense and trans-
portation. Mušt be fluent m English. 
L.A. Mc.Mahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalinga moteris, užauginusi 
savo vaikus, padėti prižiūrėti 
naujagimį, tvarkyti namus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Privalo susikalbėti angliškai. 

Darbas šiauriniame priemiestyje. 
Tel. 312-850-0595, 

skambinti darbo dienomis 
nuo 11 v.r. iki 7 v.v., Anelė. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambina Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Jei esate vieniša, pavargote 
nuo kasdieninės buities, o į 

senelių namus nesinori, kviečiu 
gyventi į savo namus šeimoje. 
Tel. 708-598-6114, Loreta. 

Window VVashers & Gutter 
Cleaners Needed! 

100 Teams Needed to start NOW 
Work Monday-Saturday ?a m. - 4 p.m. 

Teams of 2-3 people 
men or vvomen 

Mušt have ovvn car &. 
speak some Einelish 

No expenence needed". vvili train. 
Make $500+ per week each person' 

Come todav — Start tomorrovv 
2101 Ogden A ve, 

Downers Grove, IL 60515 
(Zierbert Building) 

Enter in back of building 
630-737-0100. 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių valymui 
Indianos, Michigan valstijose ir 

kitur. TeL 773476-2247, 
773-612-6136. Palikti žinutę. 

Prižiūriu vaikus savo 
namuose. Gyvenu Darien. 

Skambinti 
tel. 630-455-6812. 

Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 
metų amžiaus darbininkai, 

sunkiam darbui Skokie 
kraustymo kompanijoje. 

Atlyginimas $8-512 per vai. 
Tel. 847-675-6617, Alvidas, 
3555 YV. Howard, Skokie. 

: į v a i r ū s 
N A U J I E N A ! 

Lietuviški šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos! 
Tai pat švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 

grybų mišrainės, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 
Čikagoje ir priemiesčiuose: 

Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery, Talman 
Delicatessen, Baltic Bakery.Garden Fresh. GilMart. Ukrainian Village 

Groceries. Gene's Sausage Shop and Deli, Joe and Frank's, Three 
Sisters, Ted's Fruit Market. Happy Foods, Healthy Foods, Lemonte — 
Chipain' s and Totura' s Finer Foods, AWL European Deli; Darien — 

Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Benvyn 
Foods, Benvyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; Mt 
Prospect — Sun Harvest: Des Plaines — Greenwood Fruit Market; 
Morton Grove — Produce World; Skokie — European Style Deli, 
Market Place on Oakton; Schiller Park — BB's Produce and Meat; 

Mundelein — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 
Lincolnwood — Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetown 

Foods and Helen's Delicatessen; Wheeling — Garden Fresh; 
Bloomingdale — Springbrook Market; Melrose Park — Caputo Foods; 

Hinsdale — Wild Oats Market ir kt. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

Milwaukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver, San Francisco, 
Los Angeles ir Miami. 

Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 
parduotuvėse , paskambinkite mums ir mes 

pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 
Mūsų telefonas: 847-327-9000. 

Food Depot International 

Parduodu butą. Vilniuje, Didžioji 
gatvė 6-2. Su baldais, antras 

aukštas, senovinė laiptine, langai į 
rotušės aikšte, trys kambariai, 

aukštos lubos, parketas. Namas 
senovinis, istorinis. Šalia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
S 120,000. Kreiptis: B. Ambrasas, 

tel. 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas. lt 

Parduodamas prestižinis 
butas Vilniuje. Arti centro, 
2 miegamųjų. Po modernaus 

kapitalinio remonto. $67,000. 
Tel. Floridoje: 727-517-0824. 

Parduodamas limuzinas. 
1998 m. baltas, 6 vietų, 

gerame stovyje. 
Tel. 630-323-5326 arba 

630-842-3679. 

Parduodami baldai: 
sofa, valgomojo stalas, 

2 komodos, svetainės stalelis. 
Tel. 773-471-0720. 

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

No one rnakes round-top trave! to Uthuarua easter and more convenient tnan SAS. 
From Chicago. we offer da>:y service to Vilnius vvitft a hassie-free connection via 
Stockholfri When you>e ready to retam, you'H enjoy same-day trave! back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a worid of difference SAS 
can make for your next triD. Just ca*i your Travei Agent or SAS at l-800-22i-2350 
or visit our vvebsitc at www.scandmavian net. 

MKjht M Fro*n To 

SK 946 Chrf ago " Stockhofrn 

SK 744 StocKholm Vilrnus 

SK 743 Vilnius Coc*nnaQe-

SK 943 Cocer-hagen Ch<ago 

Dnarture T«ne 

4 2C pm 
9-20«n 
140 y 
3-30 cm 

Arrlval Titne 

?J6*n - i 
U 50 am 
2 20 om 
•į40om 

V-*rw*«w;»r Airtmrs 
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M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 

pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 

vaiku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų. Tel. namų 708-422-9861, 

mobilus 773-317-6965. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Mm 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<*KM* 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ALTIT*K)BUJO.NA»*LSVBKAT^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOLIS 
3206 1/2 Weet95th Street 

Te. (708) 4244654 
(773) 581-8654 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816-7114. 

S JA S YS' COKISTRUCTION 
Staliaus darbai, rusiu., vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings', 

"soffits", 'decks". "gutters". plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas Turiu darbo draudimą. 
1 SBanetis, tel. 630-241-1912.x 

Siuvu užuolaidas, staltieses, 
dekoratyvines pagalvėles, 
taisau rūbus. Turiu darbo 

patirti Amerikoje, galiu dirbti 
su dizainieriu. TeL 708-749-

4304 arba 708-261-4882, Zita. 

AMSĖK CONSntUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbmg" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2345 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

shnttays yra tatai laukiamas Lietuvoje 
Jaa pats metas pradėti raoftis šiai iventei. 

2719 Wast 71 Str.. Chicago. IL 60629 
8801 S. 78 tt> Ava, Britfg«vi«w, IL 60455 
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MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314W.63St 

Tel. 773-776-8998 

a 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja Į vainu nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-465$ mob.: 773-259-3309 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

SJ& RE/MAX 
^REALTORS 

0Frc.(773)22»-t7U 
mm. am *» • 71*0 
MOHL {773J M M 

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

> Pensininkams nuotakia 

& & . 

G N U K 
21. 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
BuMnesa (708) 423-9111 
VofceMal (706)2333374 
Fax (706) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 70*4230443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-«50-6878 
Pager 

773-260-3404 
CelLtei. 

430-460-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butir nuoma 
Išnuomojamas 

apšildomas 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 

$375 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Padedu nusipirkti automobilius 
SUV'S. VAN'S naujus ir naudotus. 

TeL dieną 708-687-2800. 
Anksti rytą ir vėlai vakare -

teCT73-772-118l - > 
GaMte palikti žinote, Asta K. Piekr. 

IRIA 

. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

atvyksta j kliento namus. Salono 
„Miražas" tek 708-598-8802; 

namų tel. 768-612-9526. 

ASHBURff AUTO SERVICES, Ine 
3672 W. 83 rd. PI. 
TeL 773-585-4008. 

Varikliai, transmisijos, '• 
važiuoklės, diagnostika. 

Arūnas, Audrius. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

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

Tefcu pastaugęs parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
galiant finansine paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
* B U I L D E R 8 , I n e . 

KoinpaTitapaoĮljnjų užsakymą 
atato riaukia namu*. 

GRA2INA JONAVICIENĖ 
708-430-1000 
708-509-4399 

mob. 708-203-5242 
JonavlciusOhbma.com 

Brookfield išnuomojamas 
atskiras kambarys. Kaina 2 

asmenims $320, vienam 
$250. Tel. 708-485-8276. 

Išnuomojamas vienas miega
masis kambarys moteriai tvar
kingame name vakarų priemies

tyje VVoodridge. Yra baldai ir 
atskira vonia. $300 per mėnesį. 

Tel. 630-663-9434. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Nebrangiai atlieka elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

ISsinuomosiu vieno ar dviejų 
miegamųjų butą Marąuette 

Parke, netoli lietuvių bažnyčios. 
Gali būti ir „basement". 
Tel. 708-422-9861 arba 

773-317-6965. 

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

Tai - Jūsų laikraštis 
THI LrTffuARHAN WOftLO-«*M>( OAItV 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstaty-nai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 VV. 95 St., 
Oak Lavvn, IL 60453. 

Tel. Rastinė 708-424-4425. 

^Telegroup/isterra 
UETUVA a t . V0METUA * , KANADA tt, USA H. 

&AMESNĖ INFORMACIJA fi UŽSAKYMAI 
TEL1-m-61S-2148 ,1708-999-9680 

KVEST1EM5A 
PAflDUODAME TELEFOMNESIORTELES. 

alls to LITHUANIA 
froiTL$0.21 p«r/mln 

Gratt mm to Vem tm of Oit world - mę mM «ny ttne. 
For mformmHon catt Long Distmnce Port 

1-fta(l-449-044Fi\ 

U.c. Medicar įc Transportation ToT 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Nittsų transportu pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ii laidotuves. 
Jmulkeine informsciji tel. 773-283-
6922. fax 773-283-57M. Skambinti 
nuo Į v.r. iki 7 v.v. 

>J*N-' VHktonuo 
1921 m. 

8900 Sot.T1l ABCHKR ROAI>, yffmcm SfitiNOS, llUNOU TEk 708.839.1000 

faižlf - tinku jvairiomM pmgama 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

BordemHoom 
tmutmš T 

40 t j 60 svsčJM 

k t l O * TtOOM 
6Oikit00«vacKi 

100lū136svefiių 

Ar mėgstate iokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Jt <H 

125*0176 tv»Cių 

22Slo5SO»včfc4 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

MAŽ&KIIKA. TTIKA^IEIL 
4738 W. 103 rdST 

OAK LAVVN, IL 60453 
708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWWJWAZEIKA.COM 

******************************************************* 

L 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd S T , OAK LAWN, IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

http://www.carHslestafTing.com
http://www.scandmavian
http://JonavlciusOhbma.com
mailto:Pransee@aol.com
http://WWWJWAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SVARBU ŽINOTI 
Kaip apsaugoti 
automobili nuo 

pavogimo 

1. Visada išimkite raktus ir 
užrakinkite automobilio duris, 
nors jį paliktumėte tik mi
nutei. 

2. Padarykite visa, kad va
giui būtų sunku nuvilkti jūsų 
automobilį. Pasukite aštriu 
kampu ratus į kairę ar dešinę, 
priklausomai, kurioje gatvės 
pusėje pastatote automobilį, 
įjunkite atsarginį stabdį. 

3. Įjunkite visus įrengimus, 
kurie apsaugo automobilį nuo 
pavogimo. 

4. Jei galima, visada staty
kite automobilį užrakintame 
garaže ar apsaugotoje auto
mobilių pastatymo aikštėje. 
Kitu atveju statykite auto
mobilį, kur yra judėjimas ir 
gerai apšviesta vieta. 

5. Įvairius daiktus, pirkinius 
nedėkite mašinoje ant sėdy
nės, bet dėkite į bagažinę. 

Kad jums neat imtų 
automobilio 

1. Niekada neatsidarykite 
lango, kalbantis su įtartinu 
asmeniu. 

2. Visada būkite atsargūs. 
Važiuokite užrakintom duri
mis ir uždarytais langais. 

3. Venkite tamsių, vienišų 
gatvių ar vietų. 

4. Jei gresia pavojus jūsų 
saugumui, naudokite nešioja
mą telefoną, ar kitą susižino
jimo priemonę, kad galėtu
mėte prisišaukti pagalbos. 

5. Jei esate pakliuvę į auto
mobilio vagies „spąstus", nesi
priešinkite. Jūsų gyvybė yra 
svarbesnė, negu jūsų auto
mobilis. 

6. Jei jūsų automobilis yra 
pavogtas, tuoj praneškite poli
cijai. 

Kaip būti saugiu 
vairuotoju 

90 proc. visų eismo nelaimių 
įvyksta dėl vairuotojo neatsar
gumo, sako „US Department 
of Transportation" paruošta 
studija. Amerikoje kas 14 se
kundžių yra sužeidžiamas 
žmogus eismo nelaimėje. 

1. Važiuojant išlaikykite 
saugų nuotolį tarp savo ir 
priekyje važiuojančio automo
bilio. 

2. Važiuojant laikykitės 
nustatyto greičio, bet važiuo
kite pakankamai greitai, kad 
netrukdytumėte judėjimo. 

3. Važiuokite tik nustatyto
mis važiavimo linijomis. Va
žiuoti nelaimės atvejams pa
liktom vietom ar linijom yra 
nelegalu ir nesaugu. 

4. Esant blogam orui, va
žiuokite tokiu greičiu, kuris 
tam atvejui būtų saugus, bet 
ne toks, koks yra nustatytas 
to kelio važiavimo greičiui. 

5. Duokite mechanikui pa
tikrinti savo automobilį. 

Kada važiuojate 
greitkeliais 

1. Jei reikia apsisukti, nie
kada to nedarykite ant kelio, 
išvažiuokite ir tada grįžkite 
atgal į kelią. 

2. Greitkelio kaires linįja 
yra skirta tik tiems, kurie nori 
lenkti. Greitkelio kairės puse 
galite važiuoti tik tada, kai 
judėjimas yra labai didelis. 

Laikykite savo aplinka, 
namas saugius ir tvarius, 

kad nepaslystumėte ir 
nekristumėte 

1. Rudenį sugrėbkite ir 

pašalinkite medžių lapus, kad 
lyjant jie ant šaligatvio nepa
sidarytų slidūs. 

2. Pašalinkite nuo šaligatvio 
vaikų paliktus žaislus ar laik
raščius, kad kas nors eidamas 
nepargriūtų. 

3. Žiūrėkite, kad vanduo iš 
nutekėjimo vamzdžių nebėgtų 
ant šaligatvių. 

4. Žiemą nukaskite sniegą 
nuo šaligatvių ir pabarstykite 
druska ar kitu, ledą tirpdan
čiu produktu, kad šalčių metu 
pašalintumėte paslydimo pa
vojus. 

Kad apie jūsų namą būtų 
šviesu 

1. Visada patikrinkite ir, jei 
reikia, pakeiskite lauke švie
čiančias lemputes. 

2. Įsiveskite judesio, šviesos 
pajutėjus (motion ir light sen-
sors) arba laikrodžiu reguliuo
jamus šviesos yungėju8, kad 
jie automatiškai įjungtų ir iš
jungtų šviesą. 

3. Patikrinkite, ar lauko ap
švietimas gerai veikia, ypač 
jei laukiate svečių. 

4. Įtaisykite papildomą ap
švietimą tamsiose vietose, 
kaip laiptuose ir kitose vieto
se, kad sumažintumėte pavojų 
paslysti ar kristi. Bet visa tai 
svarbu ir apsaugoti namą nuo 
nepageidaujamų svečių. 

Laikykite gerame stovyje 
šaligatvius apie namą ir laip
tus. Jei kas, netvarkoje, tuojau 
sutaisykite. 

Jei platinate takus — šali
gatvius, pvz., invalido veži
mėliui, ir statote specialius 
laiptus, visada pasitikrinkite 
su vietine įstaiga, kuri tikrina 
statybas, kad neprasiženg
tumėte vietinėm nuostatom 
„building code". 

Jei šaligatvyje ar take atsi
randa duobė, tuojau užlygin
kite. Kuomet įvyksta tokia ne
laimė, tuojau praneškite savo 
namų apdraudai. 

Kaip apsisaugoti, kad 
vandens vamzdžiai 

neužsaltų 

Užšalę vandens vamzdžiai 
yra daug rimtesnė problema, 
negu daugumas namų savi
ninkų įsivaizduoja. Kiekvieną 
žiemą, dešimčių tūkstančių 
žmonių gyvenimas yra sutrik
dytas užšalusių ir sprogusių 
vandens vamzdžių. Apdraudų 
įstaigų nuostoliai, padengiant 
užšalusių vandens vamzdžių 
padarytus nuostolius buvo mi
lijardai dolerių. Ką daryti, kad 
nuo to apsisaugotumėte? 

1. Rudenį nusukite ir padė
kite visas laistymui naudoja
mas žarnas. 

2. Izoliuokite visus vamz
džius, kurie yra neapšildo
mose vietose — pastogėse, ne
šildomuose rūsiuose ir pan. 

3. Nenusukite šilumą regu
liuojančio termostato žemiau 
55 F ar 12 C, net jeigu tame 
name žiemą negyvenama. 

5. Kada lauke labai šalta, 
leiskite vandeniui iš čiaupo, 
kuris yra prie laukines sienos, 
truputį varvėti, tuomet tas 
vamzdis neužšals. 
6. Virtuvių spintelių, kurios 

yra prie laukinių namo sienų, 
žemutines dureles atidarykite, 
kad šiltas kambario oras pri
eitų ir neįzoliuotų virtuvės 
kriauklių vamzdžiai neužsal
tų. 

7. Kai išvykstate, papra
šykite, kad kas nore nuolat 
patikrintų namus, kad juose 
botų užtenkamai šilumos. 

Apsisaugokite nuo gaisro 

1. Niekada nepalikite ver
dančių puodų be priežiūros! 
Jei reikia atsiliepti telefonu, 
išjunkite dujas ar elektrą vi
ryklėje. 

2. Puodo ar keptuvės dangti 
turėkite arti, jeigu reiktų už-
troškinti mažą riebalų gaisrą. 

3. Greitai kvieskite ugnia
gesius, jei užsidegusių riebalų 
negalite tuojau lengvai užge
sinti. 

4. Įsigykite dūmų pajutėjus, 
tokius, kurie yra patikrinti 
„Underwritere Laboratories" 
(UL). 

5. Įsidėkite dūmų pajutėjus 
— „smoke alarms", kiekvie
name miegamajame, kiekvie
name namo aukšte, o taip pat 
ir rūsyje. 

6. Kiekvieną pavasarį ir ru
denį pakeiskite baterijas dū
mų pąjutėjuose. 

7. Susipažinkite su gaminto
jo nurodymais, kaip patikrinti 
dūmų pajutėjus, ir kas mėnesį 
patikrinkite, ar jie veikia. 

Yra gerai ir naudinga turėti 
mažus, nešiojamus cheminius 
gesintuvus — nešiojamus Jire 
extinguisher". 

1. Pasirūpinkite, kad kiek
vienas šeimos narys mokėtų 
jais pasinaudoti. 

2. Nebandykite užgesinti ug
nies, kuri išsiplėtė nuo jos 
pradžios vietos. 

3. Peržiūrėkite ugnies gesin
tuvus pagal gamintojo nurody
mus. Po kiekvieno jų naudoji
mo, pasirūpinkite, kad jie pro
fesionaliai būtų pripildyti. 

Apsisaugojimui nuo 
vandens potvynio 

1. Patikrinkite skalbimo ma
šinos vandens nuleidimo įtai
sus reguliariai ir pakeiskite, 
jei yra ženklų, rodančių trū
kinėjimą, išsipūtimą ar kitą 
susidėvėjimą. 

2. Įveskite rūsyje „sump 
pump", kad neleistų rūsyje 
prisirinkti vandens. 

3. Uždarykite name pagrin
dinį vandens tekėjimą, jei 
išvykstate iš namų kelioms 
dienoms. 

4. Kiekvieną rudenį nuim
kite visas žarnas, kurias nau
dojate lauke laistymui. 

Čia keletas patarimų, ku
riais naudodamiesi, galite ap
sisaugoti įvairių nelaimių, rū
pesčių ir sutaupyti daug pi
nigų. Truputėlis priežiūros ir 
gyvensite ramiai ir laiminga? 

Naudotasi įvairia spauda. 

A. t A. 
HERTA NAUJOKAS 

Mirė 2001 m. vasario 21 d., 10:30 v.v., sulaukusi 77 
metų. 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. Argentinoje 
išgyveno 11 metų, JAV — 40 metų. 

Giliai nuliūdę liko: vyras Simas Naujokas, duktė Renata 
su vyru Ričard Kisielius; anūkai: Sherry ir Kim; pusseserė 
Ema Artmenas ir jos dukterys Alma ir Mary; sesuo 
Vokietijoje Lotte Denning, pusseserė Erika Zachmann, kiti 
gimines ir draugai. 

Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 25 d. Kosary 
laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, 
IL. Lankymas nuo 2 v .p.p. iki 9 v.v. Pirmadienį, vasario 
26 d. 10 v.r. religinės apeigos Ziono evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard., Oak Lawn, IL. Po religinių 
apeigų a.a. Herta bus nulydėta ir palaidota Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkės i r proanūkas. 

Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. Tel. 708-499-3223. 
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D R A U C J A ' a tm ink ime savo tes tamente 

* Bankų paskolas gaus 
i r mažesnes pajamas Lietu
voje turinčios šeimos. Savival
dybių sudaromose eilėse būsto 
laukiančios jaunos šeimos ar 
vieniši asmenys galės greičiau 
įsigyti nuosavą būstą. <EIU> 

* Šuolininkų \ aukštį 
varžybose Vokietijoje vasario 
17 d. dalyvavusi Lietuvos 
sportininkė 31 metų vilnietė 
Nelė Žilinskienė peršoko į 187 
cm aukštį iškeltą kartelę ir 
užėmė 7-tintą vietą. (Eita; 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

Iš New Yorko $275 
Iš New Yorko $375 
Iš Čikagos $317 
Iš Čikagos $435 

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų 

VYTIS TRA VEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius.-

AsSiuOn tO&UDOltlBM. BQ&JUUI/1 

First Personai Banke, 
gausite aukStą —4.00% APY nuošimtį. 
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A. f A. 
BARNEY BRONIUS BAKAS 
Mirė 2001 m. vasario 7 d., po sunkios senatvės ligos, 

savo namuose, globojamas daktaru, žmonos ir podukros. 
A.a. Bronius gimė Seranton, Pensylvania. Mažas 

būdamas su tėvais parvyko \ Lietuvą. Ten gyveno iki II 
Pasaulinio karo. Kaip pabėgėlis atsidūrė Vokietijoje ir kaip 
pilietis grįžo į JAV. Apsigyveno Gary. IN, ir dirbo U.S. 
Steel. 

Išėjęs j pensiją, persikėlė \ St. Petersburg, FL, vedė 
Genovaitę Vilkienę, gyvenusią Detroit. MI. 

Senatvei artėjant, buvo prižiūrimas žmonos ir podukros. 
Laidotuvių apeigos įvyko vasario 9 d. ir 10 d. koplyčioje, 

bažnyčioje ir kapinėse. 
Šeima prašo gimines, draugu? ir pažįstamus melstis 

už velionio sielą. 
Nuliūdę liko: žmona Genovaitė, podukra Šalna Cosmo, 

jos trys vaikai ir jų 4 vaikaičiai, brolio duktė Doily Fleming 
su šeima, gyvenantys Indianoje, dvi seserys, daug 
pusseserių bei pusbrolių ir kitų giminių, gyvenančių 
Lietuvoje. 

Liūdint i šeima. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e . 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (E3T 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
O r l a n d P a r k . IL 

12401 S. A r c h e r Ave . 
(& D e r b y Rd . ) 

AJLL P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamu) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
t a rp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Sv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

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

http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
A. KEZIO FOTOGRAFIJOS KELIAUJA PO 

PASAULI 
Amerikoje jis yra daugelio su 
menu ir fotografija susijusių 
lietuviškų įstaigų steigėjas ir 
vadovas. Paminima ir jo gale
rija Stickney, IL, kuri apjun
gia po pasaulį išsiblaškiusius 
lietuvius menininkus. Rašo
ma, kad jis leidžia katalogus, 
meno, religines ir fotografijos 
knygas. 

'Reikia pažymėti, kad šia pa
roda yra didelis susidomėji
mas. Tuoj pat po jos atidary
mo internete pasirodė apie ją 
pasakojanti svetainė, kurioje 
randama nuotraukų bei spau
doje spausdintų atsiliepimų 
(daugiausia portugalų kalba). 
Jos adresas — www.ibeu.org. 
br. Visi kviečiami ją aplanky
ti. 

Nancy Wachs, Čikagos mero R. Daiey protokolo raštinės %-adove iikiimin-
gą Vasario 16-osios minėjimą, vykusį LR konsulate Čikagos mie>to cent
re, perdavė mero sveikinimą LR generaliniam konsuiui Giedriui Apuokui. 

Ramūno Astrausko nuotr. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , IL 60629 

TEL-: 773-585-9500 

NAUJŲ DF NARIŲ BELAUKIANT 
Ne kartą buvo rašyta, kad 

Draugo fondui priklauso tik 
pusė dienraščio JDraugo" pre
numeratorių. Kyla klausimas. 
kodėl nepriklauso, kodėl nere
mia Draugo fondo antroji pusė 
(apie 2,200) „Draugo"" prenu
meratorių? Argi jiems nerūpi 
vienintelio lietuviško dien
raščio už Lietuvos ribų egzis
tencija? Ar jie mano, kad pa
pildomas, reikalingas leidybos 
lėšas reikėtų sutelkti pake
liant J)raugo" prenumeratą, 
sakykim, iki 150 dolerių me
tams? Jei metinės JDraugo" 
leidybos išlaidos 1999 metais 
buvo 1,065,655 doleriai, o už 
prenumeratas buvo gauta 
424,106 doleriai ir už skelbi
mus buvo gauta 183,713 dole
rių, — kuo reikėjo padengti 
457,836 dolerių trūkumą iš
laidų apmokėjimui? Tam rei
kėjo visuomenės aukų, rengi
nių įplaukų, leidinių pajamų 
ir lėšų iš Draugo fondo. Ar visi 
mes prie to prisidėjome? 

Draugo fondas jau parėmė 
dienraščio „Draugas" leidybą 
370,500 dolerių. Iš kur būtų 
atėjusi ši suma, jei neturė
tume Draugo fondo? Iš kur 
būtų milijoninis Draugo fondo 
kapitalas, jei ne tie 2,000 
„Draugo" skaitytojų, kurie 
būdami Draugo fondo nariai ir 
rėmėjai sudėjo Draugo fondo 
lėšas? O koks šiandien būtų 
Draugo fondo kapitalas, jei ir 
tie „Draugo* skaitytojai, kurių 
dar nėra Draugo fonde, būtų 
paaukoję po šimtinę Draugo 
fondui, skaičiuojant ir gautus 
dividendus? 

Vienybėje — galybė. Tą su
prato vakar j Draugo fondą 
atėjusi 80 metų senutė pensi
ninke, atnešusi 50 dolerių 
ankstyvesnių poros šimtų do
lerių įnašų papildymui iš savo 
kuklios pensijos Ta galėtų "J-

prasti ir visi „Draugo" skaity
tojai. Esantys ir dar nesuspėję 
įstoti \ Draugo fondą. Be abe
jo, jų dauguma pasisakytų 
prieš prenumeratos pakėlimą. 
Taigi esant dabartinei gana 
žemai ..pagal amerikiečių kai
nas; metinei 100 dolerių 
„Draugo" prenumeratai būtina 
gauti didesnę paramą iš Drau
go fondo. 

Pablogėjusi krašto ekonomi
ka Draugo fondui nebeduoda 
anksčiau buvusio investavi
mų pelno, kuris reikalingas 
tolimesnei „Draugo" leidybos 
paramai. Tam yra būtina di
dinti Draugo fondo kapitalą, 
kad padidėtų pelnas. Tam yra 
būtina siekti antrojo milijono 
Jei senieji Draugo fondo na
riai ir rėmėjai, ypač daugiau 
kaip trys šimtai garbės narių 
— tūkstantininku sudėjo mi
lijoninį kapitalą Draugo fonde, 
argi ne laikas dabar dar ne
santiems fonde „Draugo" 
skaitytojams atsiliepti į naujo
jo šimtmečio pirmojo pavasa
rio vajaus, prasidedančio nuo 
šių metų kovo 1 d., laišką, į 
vokelį įdedant didesnį ar 
mažesnį čekį ir pasiunčiant 
Draugo fondui. 

Pavasario atgimimas ir 
saulėta nuotaika labai tinka 
visiems Draugo fondo garbės 
nariams, nariams ir rėmėjams 
papildyti savo įnašus Draugo 
fonde, kaip kad padarė vakar 
toji senutė pensininkė, atne
šusi 50 dolerių į Draugo fondo 
raštinę. 

„Daug rankų didžią naštą 
pakelia", sako priežodis. Dien
raščio „Draugo" leidybos našta 
priklauso mums visiems lietu
viškos spaudos išlaikytojams 
išeivijoje. Sėkmingiausias bū
das ją nešti yra per Draugo 
fondą. 

Draugo fondo iždininkas 

Jau buvome trumpai rašę 
apie Čikagos pašonėje gyve
nančio fotomenininko Algi-
rnanto Kezio parodą Rio de Ja-
neiro, Brazilijoje, Galeria 
IBEU Copacabana. Toje gale
rijoje mūsiškio darbai buvo iš
statyti 2001 m. sausio 17 d. 
kartu su braziliecio Paulo Ja-
res fotografijomis. Paroda tę
sis iki vasario 23 d. 

1 Čikagą jau yra atkeliavęs 
stambokas šios parodos kata-
ogas, kuriame išspausdinta 

nemaža šių fotografų nuotrau
kų, o taip pat ir aprašymai 
apie juos portugalų ir anglų 
kalbomis. Jeigu apie A. Kezį, 
jo gyvenimą bei darbus žino
me gana daug, tai apie Paulo 
Jares dar nebuvome girdėję. 
Jis — jaunas vyras (gimęs 
1965 m. Belem de Para vie
tovėje Brazilijoje). Persikėlęs į 
Rio de Jeneiro, šis vyras kurį 
laiką buvo fotožurnalistu „Ve
ja" žurnale, kuriame vaizduo
davo Amazonės sritį. Šiuo me
tu jis specializuojasi fotogra
fuodamas didmiesčio gyveni
mą. 

Abiejų fotografų parodoje — 
didmiesčių vaizdai. A. Kezio 
— Čikagos, o P. Jares — Rio 
de Jeneiro. Reikia pasakyti, 
jog šių dviejų fotomenininkų 
darbai turi kažką bendro, bet 
kartu ir skirtingo, nes jų vaiz
duojamieji didmiesčiai mažai 
kuo panašūs. Nors mūsų akiai 
A. Kezio nuotraukos, žinoma, 
yra mielesnės ir vaizdinges-
nės. 

Kataloge pažymima, kad A. 
Kezys yra gimęs Lietuvoje, o 

do, Brazilijos fotomeno mėgė
jai jau spėjo pamilti A. Kezio 
darbus ir nori kuo daugiau jų 
pamatyti. 

Dar viena paroda 
Čikagoje 

Nors A. Kezio darbai šiuo 
metu keliauja po daugelį vals
tybių, įskaitant ir kasmetines 
parodas Lietuvoje, šis fotome
nininkas nepamiršta ir Či
kagos. Štai netruks čia vėl pa
matysime jo kūrybą. 

Naujausi A. Kezio darbai 
bus parodyti kovo 2 d. 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje ati
daromoje parodoje. Šį kartą jis 
čia prisistatys kartu su foto
grafu Eugenijum Krukovskiu, 
kuris Čikagoje turi komercinę 
dizaino ir fotografijos studiją. 
Nors. E. Krukovskis Ameri-

J Cook County ligonine 
ne ypatingos skubos atveju 
(not emergency) gali kreiptis 
tik Cook County apskrityje gy
venantys ligoniai, o ne Wills, 
Du Page, Lake ar kitų admi
nistracinių vienetų gyventojai. 
Patekę į ypatingą situaciją, 
jums greitoji pagalba bus su
teikta artimiausioje ligoninė
je. 

Danutė Bindokienė, vyr. 
„Draugo" redaktorė, bus pag
rindinė kalbėtoja Amerikos 
Tautinės sąjungos ruošiama
me kovo 11d. minėjime, kuris 
vyks kovo 11 d., sekamdienį, 
12:30 val.p.p. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje, Le
monte. Lietuvių visuomenė 
kviečiama minėjime dalyvau
ti. 

^^/^/y/^^J^^J^^yi^^J^^y^^/^^J^^^ 

Ši paroda jau yra trečiasis koje gyvena nuo 1988 metų, 
A. Kezio kūrybos pristatymas tačiau lietuvių tarpe jis dar 
Brazilijoje. Pirmasis įvyko 
1999 m. gruodžio mėnesį, ka
da buvo surengta Lotynų 
Amerikos kultūros mugė Sal
vadore mieste. Jame kaip Či
kagos miesto reprezentantas 
dalyvavo ir vienintelis lietuvis 
A. Kezys, kuris tada ir pats 
asmeniškai ten buvo nuvykęs. 
2000 m. rugsėjo 6 - spalio 8 d. 
jo fotografijų paroda buvo su
rengta Sao Paulo miesto kul
tūros centre kartu su brazi
liecio fotografo Gal Oppido 
nuotraukomis. 

Šių metų vasarą Salvadore 
miesto Modernaus meno mu
ziejuje yra ruošiama dar viena 
A. Kezio paroda. Ji bus lyg ir 
pirmosios parodos tęsinys, 
pratęsiant mūsiškio pasiro
dymą tame mieste. Kaip atro-

nebuvo pasirodęs. 
Abu šie menininkai žada 

išstatyti darbus, atliktus kom
piuterine technika. E. Kru-
kovskio fotografijos, kiek teko 
girdėti, žada būti didelio for
mato. Atrodo, kad abu fotogra
fai šiai parodai labai kruopš
čiai ruošiasi. Pati paroda vadi
nasi „Du", kadangi abiejų 
menininkų pavardės praside
da K raide. Tai iš tiesų žada 
būti neeilinė paroda Čikagos 
lietuvių padangėje. Todėl, rei
kia manyti, jog ji susilauks to
kio didelio susidomėjimo, kaip 
ir Džojos Barysaitės fotogra
fijų paroda apie Lietuvos pre
zidentą Valdą Adamkų, kiek 
anksčiau irgi išstatyta toje 
pačioje Čiurlionio galerijoje. 

E. Šulaitis 

Autobusas i Kaziuko mu
gę, Čikagos skautų ir skaučių 
rengiamą PLC, Lemonte, sek
madienį, kovo 4 d. iš Mar-
ąuette Parko nuo 69-tos ir 
\Vashtenaw gatvių sankryžos 
išvyks 9 vai. ryte. Norintieji 
šia paslauga pasinaudoti pra
šomi iki kovo 2 d. užsiregis
truoti pas Ramoną Kaveckai-
tę. tel. 708-499-0687, vakarais 
nuo 7-10 v.v. 

„Tėviškės" liaudiškos mu
zikos ansamblis, kuriam vado
vauja Stasė Jagminienė, kaip 
tik per „Margučio II" metinę 
vakarienę kovo 10 d. švęs 5 
metų jubiliejų. Prieš penke
rius metus lygiai tą pačią die
ną ansambliečiai susitiko su 
poetu Bernardu Brazdžioniu 
ir nuo to laiko „Tėviškė" dai
nuoja ir groja. Taigi per „Mar
gučio" vakarienę tikrai bus at
liekamos B. Brazdžionio žo
džiais parašytos dainos - „Tė
viškės sodai", „Lietuva, protė
vių žemė" ir kt. „Tėviškės" ka
pela dainuos ne tik apie gimti
nę, bet ir apie meilę, draugys
tę, gros valsus ir polkas. O 
kaipgi neįtraukus mielųjų sve
čių į bendrą dainavimą? Kartu 
padainuosime populiariąsias 
, „Ąžuolai žaliuos", „Daug dai
nelių" ir kt. Atvykite linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą, 
nebūkite namuose! Tuo pačiu 
paremsite „Margučio II" laidą, 
kurios kiekvieną vakarą galite 
klausytis per WCEV radijo 
stotį 1450 kH banga. Bilietus į 
..Margučio" vakarienę, ruošia
mą kovo 10 d. 6 val.v. Jauni
mo centre, galite įsigyti „Sek
lyčioje''. 
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Su pfMispkimu Oio-ro Vasario lH-ostos mineįime koncertavo 
Herkulis Strolia, Alfonsas Seniūnas, I*>oniria5 Ragas Mase.I 
Pranciškus Ivinskis Sie linksmieji mu/.ik.inNi s\f.',,. Imk.-
vyks kovo 10 d . seitadii-ni. f; vai \, p Jaunimo centre 

'-'*••-' Iiau'liikos muzikos kapela (iŠ kaires) 
••ene. Jura Hakaitienė, Vytautas Jagminas ir 
ir M.irc'•" ic !!' 'lietinėje vakarienėje, kuri 

•lono K u p r i o nuotr 

Vyresniųjų lietuviu cent
re ,^3eklyčioje" vasario 28 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. - Pe
lenų diena. Atsilankys kun. 
Rimas Gudelis, paženklins su
sirinkusiųjų kaktas pelenais, 
kalbės apie Gavėnios reikšmę. 
Su muz. Faustu Strolia giedo
sime giesmes. 

SKAUTAI KVIEČIA 
KAZIUKO MUGĖN 

Tradicinė Kaziuko mugė, 
šįmet jau 42-ji, ruošiama Či
kagos skautų ir skaučių, vyks 
sekmadienį, kovo 4 d. 41-rius 
metus vykusi Čikagoje, Jauni
mo centre, šįmet pirmą kartą 
ruošiama Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Šimetinę 
mugę ruošia , Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" skaučių tuntas, 
„Lituanicos" skautų tuntas, 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
ir Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyrius. 

Mugė vyks keturiose salėse: 
visų dalyvaujančių vienetų pa
viljonai bus didžiojoje (sporto) 
Lietuvių fondo salėje; valgykla 
— pokylių salėje; kavinė — 
„Bočių" menėje; vaikų žaidi
mai — Maironio mokyklos val
gyklos salėje. 

Visi skautai, skautes ir jų 
tėveliai raginami dalyvauti 9 
vai. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje. Po Mišių 
visi kviečiami į Lietuvių fondo 
salę kur 10 vai. ryto vyks iš
kilmingas 42-sios Čikagos 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugės atidarymas 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir tuomi paremti lietu
viško jaunimo entuziazmą ir 
jo skautišką veiklą. Kaip vi
sada, vienetų paviljonuose ga
lėsite įsigyti meniškų medžio 
drožinį.j, įvairių rankdarbių, 
nuostabiai išmargintų mar
gučių ir kitokių puošmenų 
namams ir dovanoms. Veiks 
gausių laimikių laimėjimai, 
įvairūs žaidimai vaikams. Iš
alkusiu lauks valgykloje ga-
ruojpntys lietuviški patieka
lai, kavinėn vilios tortai, pyra
gai ir kvapni karšta kava. Čia 
bus proga susitikti ir su ilgai 
nematytais draugais, pažįsta
mais, su jais pabendrauti ir 
maloniai praleisti kelias sek
madienio valandas. Kviečiami 
ir laukiami visi! 

Įvairiausiais blynais -
bulviniais, mieliniais, varškės 
vyniotiniais, spurgomis būsite 
vaišinami, jei antradienį, va
sario 27 d., nuo 5 iki 8 val.v. 
atvyksite į Pasaulio lietuvių 
centro didžiąją salę Lemonte. 
Bus ir atgaivos - kompoto, ka
vos, o prie jų ir pyragaičių. 
Kviečiame atsilankyti, pasi
vaišinti, jums maloniai patar
nausime, pabendrausime, pa
siklausysime muzikos. Jus 
kviečia PLC renginių komite
tas. 

Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos metinė vakarienė 
bus ruošiama balandžio 22 d. 

5 5g5 ir tott 
KVIEČIAMI VISI GOLFO 

MĖGĖJAI 
Kviečiame dalyvauti Pirma

jame Floridos lietuvių meti
niame Golfo turnyre šeštadie
nį, kovo 10 d., vyksiančiame 
Imperial Lakewood Golf Club, 
Palmetto, Florida. 

Registracijos mokestis as
meniui 60 dol., įskaitant 
„greens and cart fees", premi
jas ir po turnyro lengvas vai
šes Club House. 

Turnyras rengiamas Lietu
vos Respublikos garbės konsu
lato ir vietinių lietuvių golfi-
ninkų. 

Registruotis iki kovo 7 d., 
atsiunčiant 60 dol. čekį, var
dą/pavardę, adresą, telefoną, 
„handicap" arba 18 skylių vid. 
Čekius rašyti ir siųsti: Hono-
rary Consulate of Lithuania, 
1101-lst Ane., So., St. Peters-
burg, FL 33705. Galite regis
truotis naudodami VISA, Mas
terCard arba AMEX per e-
mail: 

LtconsulFlbayprintonline.com 

(parašant: type of card, card 
number, expiration date, na
me on card). Daugiau informa
cijų teikia: Edis Lapas, tel. 
727-866-0845; jo e mail: 
edlapas@aol.com arba Rimvy
das Rimkus, tel.727-367-1587; 
e-mail rimku8@msn.com 

Oras puikus! Golfo laukas 
puikiame stovyje! Laukiame 
visų! 

Algimantas Karnavičius, 
LR garbės konsulas 
St. Petereburg, Florida 

• Almos fondas 
A-a. Konstancijos Puzi-

nienės atminimą pagerbdama, 
Halina Bagdonienė, Oak Lawn, 
IL, aukoja Lietuvos vaikams 
$30. Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID # 
36-4124191. Čekius rašyti „Lit-
huanian Orphan Care", pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siusti: 2711 We«t 71 
S t , Chicago, IL 60629. 

• A.a. Petro Čelkio at
minimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukoja $10 Salomėja 
ir Antanas Astrauskai, Chi
cago, IL A.a. Broniaus Underio 
atminimą pagerbdama, Va
lerija Žadeikienė, Oak Lawn,. 
IL, aukoja Lietuvos vaikams 
$30. Reiškiame užuojautą ve
lionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 6 A cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-3864)606. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryiys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja nelaimingus vaikus-
našlaičius Lietuvoje. Pra
tęsdami globą kitiems metams, 
po $150 atsiuntė: Jonas ir 
Virginia Dainauskai, Wood-
ridge, IL; Juozas Kazlauskas, 
Chicago, IL; LARC Moterų sąj. 
20 kuopa, pirm. Stasė Vis-
čiuvienė; Raminta E. Jacobs, La 
Grange, IL; Vytautas ir Wanda 
Jankai, Delran, NJ. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame visiems 
geriesiems rėmėjams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams.vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Marytė Černiūtė 
$30 Eugenijos Barskėtienės 
gimtadienio proga; Algis Stri-
matis $240 tęsiant berniuko 
metinę paramą; Irena Gali
nienė $25 a.a. Adolfo Jelionio 
atm.; Nijolė Gierštikienė $28: 
John ir Janet Lapinski $120 
tęsia berniuko paramą; Linas ir 
Emily Regis $240 metams pa
remti mergaitę; Stanley Ston-
čius $480 tęsia dviejų berniukų 
paramą; Rita Ivanauskaitė $20. 
Labai ačiū! „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid for Lit
huania), 419 Weidner Rd., 
BufTalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949 T a s ID#36-
3003339. 
I 

• A.a. Alfonso Gerčiaus, 
JAV LB East St. Louis apy
linkės ilgamečio nario atmi
nimą pagerbdami, draugai, 
pažįstami ir artimieji aukoja 
Lietuvos vaikams: Virginija ir 
Zigmas Grybinai, Lina ir James 
Westo, Kristina ir Bill Brophy, 
Vita Kemežys, Patricia Kassly, 
Marija Vaitkus, Michael Glenn, 
Marija Grigoravičienė, Suzan-
ne Hughes, Dalia ir Ray Lee, 
Jean ir Ray Kemežys, Rubi 
Keserauskis, Jadvyga Mejeris, 
Helen Levinski, Waltraut Na
vickas, Chirstopher Dollar. Iš 
viso šia liūdna proga suaukota 
$310. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
DL 60629 

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

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 773-384-0100. 

TeL S30-387-0S00, Lement, IL 

Advokatas 
Jonas GibaitU 

Civihneair 
kriminalinei bylos 

8347 a Kedsie ATetme 
Chiesgo, IL 80838 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibaitisfcaol.com 
ToU free 24 hr. 868-7766742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
Šeitad. 9 v J . iki 1 v.p.p. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• BALTTC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

• Lietuvos našlaičiams 
aukoja: $50 Milda Matusz, 
Delran, NJ; $25 Valeria Bui-
nys, Blue Bell, PA; $20 Gražina 
ir Gediminas Sakevičiai, Little 
Rock, AR. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame aukotojams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, DL 60629. 

ALWAYSWITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai ($u 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

, Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Ju8ticefIL 

http://www.ibeu.org
file:///Vashtenaw
http://LtconsulFlbayprintonline.com
mailto:edlapas@aol.com
mailto:rimku8@msn.com
http://Gibaitisfcaol.com

