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V. Landsbergio parašas paskolos 
dokumente — klastotė 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Tariamos paskolos Vytau tu i 
Landsbergiui dokumento ori
ginalą ištyrę specialistai nu
statė, kad j ame V. Landsber 
gio vardu padėtas p a r a š a s y ra 
suklastotas. 

Žinovų išvadas gavo buvusio 
Seimo pirmininko apšmeiž imo 
bylą nagrinėjantis Vilniaus II 
apylinkes teismas, kur i s per
nai gruodį paskyrė techninį 
tariamos paskolos dokumento 
ir j ame esančių pa rašų tyri
mą. 

Prieštaringos reputacijos 
verslininkas Jonas Urka pra
ėjusių metų pavasarį pare iš 
kė, kad per dabar j a u mirusį 
akademiką, buvusį Lietuvos 
ambasadorių Didžiojoje Bri
tanijoje Raimundą Rajecką, 
1995 m. gegužę V. Landsber 
giui neva paskolino 400,000 
litų. kurių šis negrąžinęs . Šių 
žinių paskleidimą p roku ra tū 
ra įvertino kaip šmeižtą ir ge
gužės 29 d. iškėlė bylą už V. 
Landsbergio apšmeižimą. Kai 
byla pateko į teismą ir buvo 
pradėta nagrinėti , t e i s iamas is 
J . Urka pateikė t a r i amos pa 
skolos dokumento originalą ir 
paprašė paskirti eksper t izę . 

Paskirt i ekspert izę paprašė 
ir nukentėjusysis V. Lands 

bergis, p rašymui neprieštara
vo ir valstybės kaltintojas. J. 
Urkos teiginius apie tariamą 
skolą V.Landsbergis yra pava
dinęs „kliedesiais"" 

J . Urka te ismui yra pateikęs 
1995 m. gegužes 20 d. datuotą 
„paskolos sutart į" , neva pasi
rašytą V. Landsbergio. Tačiau 
joje t r ū k s t a tokiam dokumen
tui būdingų rekvizitų — sko
lintojo ir skolininko adresų, 
asmens kodų, klaidingai nuro
dyti V. Landsbergio gimimo 
metai . 

V. Landsbergis teismui yra 
sakęs , kad į taria, jog jo para
šas buvo padirbtas mėgdžio
j a n t jo netipišką parašą, kuris 
yra jo parašytoje knygoje „Lū
žis prie Baltijos". 

Bulvarinis laikraštis „Vaka
ro la ikrašt is Vakaro žinios" 
rašė, kad J . Urka esą prisipa
žino, kad pasiūlymą apšmeižti 
V. Landsbergį neva pateikė 
buvęs pa r l amen ta ra s Audrius 
Butkevičius, kuris kalėjo toje 
pat Vilniaus miesto sustiprin
to režimo pataisos darbų ko
lonijoje, ka ip ir J . Urka. Be to, 
j ie tą pat dieną šių metų kovą 
išėjo į laisvę. 

45-erių metų J . Urkai už 
šmeižtą gresia bauda arba 
įkal inimas iki dvejų metų. 

Liberalus papikt ino se imūnų 
bandymai sukčiaut i balsuojant 
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 

Liberalų frakcija ke t ina rengt i 
Seimo Statuto pa ta i sas , ku
rios nusta tytų a t sakomybę už 
balsavimo procedūros pažeidi
mus. Liberalai teigia ne kar tą 
pastebėję, kad Seimo Socialde
mokratinės koalcijos frakcijos 
nariai balsuoja už salėje ne
sančius frakcijos kolegas. 

„Mūsų manymu, tokį elgesį 
galima vertinti kaip Seimo na
rio priesaikos laužymą, nes 
kiekvienas Seimo n a r y s pri
siekė gerbti ir vykdyti Lietu
vos Konstituciją bei įs taty
mus, o įstatymo galią tu r in t i s 
Seimo Sta tu tas nus t a to , jog 
Seimo nariai balsuoja asme
niškai ir negali perduot i savo 
balso teisės ki t iems", sakė 
Liberalų frakcijos seniūno 
pavaduotojas Eligijus Masiu
lis. 

Kol kas liberalai nežino, 
kokia atsakomybė galėtų būti 
nustatyta už šį pažeidimą. 
„Gal būt pa r l amen ta rus būtų 
galima už tai pašal int i iš salės 
ar net pa t raukt i baudžia
mojon atsakomybėn", svars tė 
Liberalų frakcijos na rys Au
drius Klišonis. 

A. Klišonis šią sava i tę krei
pėsi į Seimo Etikos ir pro

cedūrų komisiją, kad ši aps
varstytų Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos narės Ro
mos Dovydėnienės elgesį. Va
sario 27 d. Seimui balsuojant 
dėl garant in io fondo pataisų, 
socialdemokrate nubalsavo už 
salėje nesant į savo kolegą Vy
tautą Einorį- R- Dovydėnienė 
pati prisipažino pažeidusi bal
savimo procedūrą. Tą * pačią 
dieną l iberalai pastebėjo, jog 
svars tan t Akcizų įstatymo pa
taisas , buvo nubalsuota už 
salėje nesant į kitą Socialde
mokrat inės koalicijos frakcijos 
narį Visvaldą Nekrašą. Tačiau 
l iberalams nepavyko nustaty
ti , kas už jį balsavo. 

„Tai rodo, jog taip elgiamasi 
sistemingai", sakė A. Klišonis. 

Liberalai teigia, jog juos ste
bina tai , kad Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijos seniū
nas Vytenis Andriukait is ne
siima užkirst i kelio jo kolegų 
daromiems Sta tu to pažeidi
mams. 

Anot liberalų, juos, „kaip 
Naujosios politikos atstovus, 
toks patyrusių ir dažnai save 
pateikiančių kaip pavyzdį 
opozicijos politikų elgesys glu
mina ir stebina". 

Seimo vadovu i gres ia bauda 
už tvoros statybą 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Dėl įtarimų, jog Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
neteisėtai apsitvėrė valstybi
nės žemės plotą, parlamento 
vadovui gresia bauda už sava
vališką statybą. Kaip praneša 
„Lietuvos rytas", bus paskir
tas laikotarpis, per kurį sava
vališkas s tat inys t u r ė s būti 
nugriautas . Priemonių prieš 
Seimo vadovą privalės imtis 
Vilniaus apskrities v i rš ininko 
administracija. 

Vilniaus apskrities viršinin
kas Algirdas Kudzys ketvirta
dienį lankėsi prie A. Paulaus
ko namų valdos Tarandėje ir 
aiškinosi, ar Seimo pirminin
kas teisėtai apsitvėrė 7.7 aro 
valstybinės žemės. 

Nors ketvirtadieni Lietuvoje pasnigo, penktadieni sostinėje prandejo pavasarį skelbianti Kaziuko muge. 
# m . . Gedimino Žiiinsko I Elta I nuotr. 

Vilniuje prasidėjo 
tradicinė Kaziuko mugė 

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Penktadienį Lietuvos sostinė
je pradėjo šurmuliuoti tris die
nas truksianti kasmetinė Ka
ziuko mugė. 

Vienas didžiausių mugės 
siurprizų — ,Rotušes aikštėje 
besipuikuojanti 160 kvadrati
nių metrų ploto aukštait iška 
klėtis. Tokį siurprizą mugės 
lankytojams pateikė Vilniaus 
restorano „Marceliukės klėtis" 
savininkas Vytenis Urba. Per
nai per „Sostinės dienas" 
miesto centre jo sumanymu 
buvo pastatytas Amatininkų 
miestelis šv. Pranciškaus gar
bei. 

Kaip praneša Vilniaus mies
to savivaldybės spaudos tar
nyba, šiemet mugė suorgani
zuota taip. jog besilankantys 
joje žmonės galėtų eiti viena 

Anot „Respublikos", į Ta-
randę atsikėlęs A.Paulauskas 
nusipirko 15 arų žemės skly
pą, vėliau jį praplėtė dvigubai, 
nusipirkęs žemės iš Kovo I l 
sios s igna ta ro Zenono Jukne
vičiaus. 

Praėjusią vasarą darbinin
kai, tverdami tvorą aplink na
mą, prie sklypo prijungė dar 
7.7 aro žemės, skirtos šaligat
viui. Specialistų teigimu, tiek 
žemės kainuoja daugiau kaip 
20,000 litų. 

Ketvirtadienį Vilniaus mies
to valdyba turėjo svarstyti 
sprendimo projektą, kuriame 
Miesto plėtros depar tamentas 
prašo leisti rengti detalųjį pla
ną žemės sklypo, esančio šalia 
A. Pau lausko valdos. Tačiau 

aiškia kryptimi ir apžiūrėti vi
są mugę. Tokiu būdu tikimasi 
išvengti įprasto? grūsties. 
Tradicinė pavasarį skelbianti 
sostinės šventė <įmet išsiplės 
visame Senamiestyje. Prekybi
ninkai šį kartą persikels į Ro
tušes aikštę, Rūdininkų skve
rą, jei bus daug norinčių pre
kiauti — ir į Arklių skverą ar
ba už Aušros vartų, į K. Dauk

šos gatvę. Pilies gatvėje Ka
ziuko mugės dienomis vyks 
įprasta prekyba tautodailės 
gaminiais. Bernardinų gatvėje 
bus prekiaujama paveikslais. 

Vakarais šventės rengėjai 
žada įvairią kultūrinę progra
mą. Šiemet padidintas ir pre
kybos iš automobilių vietų 
skaičius. Iš viso parengtos 
apie 622 prekybos vietos, prie 
daugiau lankytojų sutrauk
siančių vietų įsikurs kavinės. 

Žemės ūkio ministrui pasiūlyta 
atsistatydinti 

Vilnius , V. •«* 2 d. (BNS) — 
Seimo narys krikščionis de
mokratas Petras Gražulis 
žemės ūkio ministrui dėl žem
dirbių protestų siūlo atsistaty
dinti, o vyriausybę ragina 
atsižvelgti į Marijampolės re
giono cukrinių runkelių augin-

Kairiosios opozicijos vadovas 
patarėjo neturės 

atlyginimą. Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — 
Seimas penktadienį po svar
stymo atmetė kairiosios opozi
cijos vadovo Vytenio Andriu
kaičio pasiūlymą įkurti naują 
frakcijos seniūno patarėjo pa
reigybę. V. Andriukaitis savo 
pasiūlymą, be kita ko, aiškino 
tuo, jog opozicinėms frakci
joms Seimo Statute įvedus 
prievolę skelbti alternatyvią 
vyriausybės programą, pa
didėjo darbo krūvis. 

Atmesti Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos seniūno pa
teiktą Valstybės tarnybos įsta
tymo pataisą siūlė valdančiųjų 
Liberalų ir Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) frakcijų 
atstovai. 

Liberalas Eligijus Masiulis 
teigė, jog įvedus naują pa
reigybę papildomai reikės 
340.000 litų per metus. Seimo 
frakcijų patarėjui projekte bu
vo siūloma mokėti 3,113 litų 

svarstymas atidėtas mėnesiui. 
Pasak mero liberalo Artūro 
Zuoko, taip pasielgta todėl, 
kad sprendimo projektas ne
buvo tinkamai parengtas. 

Paties Seimo pirmininko tei
gimu, jis buvo parašęs prašy
mą savivaldybei leisti nusi
pirkti papildomos žemės, ta
čiau sprendimas buvo vilkina
mas. ..Pakartotinį pareiškimą 
Vilniaus miesto plėtros depar
tamentui parašiau praėjusių 
metų rugsėjį. Departamento 
vadovui patikinus, kad nebus 
kliūčių privatizuojant šią že
mę, ir buvo baigta tverti tvo
ra", teigė A. Paulauskas. Jis 
sake už šį žemės sklypą sumo
kėsiąs tiek, kiek tokiais atve
jais priklauso. 

Seime yra septynios frakci
jos. 

„Tai būtų dar vienas valdy
mo išlaidų didinimas", sakė E. 
Masiulis. 

Socialliberalas Gediminas 
Dalinkevičius įtarė, jog ši pa
taisa reikalinga konkrečiai V. 
Andriukaičiui. „Siūlydami šią 
pataisą, demogogiškai norite 
pridengti vieną žmogų atei
nantiems rmkimams", sakė 
jis. 

Socialdemokratinės koalici
jos atstovai teigė, jog val
dančiosios koalicijos prieši
nimasis neatitinka Seimo pir
mininko Artūro Paulausko 
nuostatai perkelti įstatymų 
leidybos iniciatyvą iš vyriau
sybės į Seimą „Kuo mažesnis 
Seimo patarėjų korpusas — 
tuo mažesne parlamentine 
kontrolė". Sakė Socialdemo
kratinės koalicijols frakcijos 
narys Gediminas Kirkilas. 

Tuo tarpu dešiniosios opozi
cijos — konservatorių — atsto
vai apkaltino pačią Seimo 
daugumą siekiant didinti val
dininkų skaičių. Konservato
rius Jurgis Razma piktinosi, 
jog Seimo valdyba nusprendė 
skirti papildomus penkis eta
tus Seimo Teisės departamen
tui bei po vieną papildomą pa
tarėjo etatą Biudžeto ir fi
nansų. Ekonomikos, Kaimo 
reikalų, Švietimo, mokslo ir 
kultūros bei Teisės ir teisė
tvarkos komitetams. 

Valdančiosios koalicijos at
stovai teigia nepakeitę bendro 
Seimo darbuotojų etatų skai
čiaus, nes sumažino etatus ki
tuose skyriuose. 

tojų ir perdirbėjų reikalavi
mus. Ketvirtadienį apie gali
mą atsistatydinimą ministrui 
Kęstučiui Kristinaičiui buvo 
užsiminusi ir Seimo socialde
mokratinės koalicijos frakcija. 

P. Gražulis tvirtino, kad pa
gal Cukraus įstatymą tiek 
cukraus pardavimo iš fabrikų 
kainą, tiek cukraus gamybos 
kvotą turėtų nustatyti vyriau
sybė. • „Dabar, kai nuSvatyta 
cukraus kaina — 2 litai 50 
centų. 'Danisco Sugar' parda
vinėja po maždaug 2 litus 30 
centų ir taip žlugo Marijam
polės cukraus fabriką", sakė 
P. Gražulis. 

Trečiadienį vyriausybė pa
tvirtino Cukraus režimą, ku
riame numatyta nustatyti tik 
minimalią valstybinę cukraus 
kainą, kuria remiantis, bus 
planuojama cukraus sekto
riaus veikla. Ši kaina nebus 
taikoma cukraus gamintojų 
parduodamam cukrui. 

Sprendimu nepatenkinti 
Marijampolės žemdirbiai ir 
Marijampolės cukraus fabriko 
darbuotojai ketvirtadienį už
tvėrė greitkelio „Via Baltica" 
ruožą ir buvo visiškai para
lyžiavę kelią Kaunas—Su
valkai prie pat Kalvarijos 
muitinės posto netoli.sienos su 
Lenkija. 

P. Gražulis ragino vyriausy
bę laikytis su bendrove „Arvi" 
pasirašytos Marijampolės cuk
raus fabriko rėmimo sutart ies. 
Seimo narys priminė, kad 
„Arvi" šią įmonę remti sutiko 
tik su sąlyga, kad fabrikui 
kasmet bus skiriama ne 
mažiau kaip 27,000 tonų cuk
raus gamybos kvota. Anot jo. 
taip pat reikėtų pataisyti ir 
Cukraus įstatymą, numatan t 
bausmes už vyriausybės nus
tatytos minimalios cukraus 
pardavimo kainos nesilaiky
mą, bei visiems cukraus fabri
kams suteikti santykinai vie
nodas cukraus perdirbimo 
kvotas. 

Tuo tarpu Socialder. (kra
tinės koalicijos frakcijos iš
platintame pareiškime teigia
ma, jog ministras „akivaiz-

L^jTėvynėje pasižvalgius 
* JAV Valstybės sekreto

r ius Coll in Powel l pabrėžia 
ryžtą plėtoti dvišalį bendra
darbiavimą su Lietuva. Tai 
sakoma laiške, kurį gavo Lie
tuvos užsienio reikalų mini
stras Antanas Valionis. Kaip 
pranešė URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas, laiš
ke C. Powell dėkoja A. Valio-
niui už sveikinimą tapus Val
stybes sekretoriumi ir džiau
giasi galįs prisidėti prie 
dvišalių santykių tarp Lietu
vos ir JAV stiprinimo. JAV 
diplomatijos vadovas reiškia 
viltį, kad ateitis atneš daug 
progų plėtoti dvišalį bendra
darbiavimą, ypač skatinant 
prekybą ir investicijas. Anot 
C. Powell laiško, JAV ir Lietu
vos t ransat lant inis bendradar
biavimas „buvo ir bus . tęsia
mas", į tvirtinant pagrindą, 
kuriuo remdamasi, Lietuva 
sukurs savo saugumą ir pasto
vumą. Buvęs JAV generolas ir 
karo Persijos įlankoje didvy
ris. C. Povvell sausį paskirtas 
Valstybės sekretoriumi prezi
dento Geroge W. Bush admin-
sitracijoje. 

* Dėl f inansinių sunkumų 
le idybą nutraukusio laik
raščio „Echo Litvy" kolekty
vas kreipėsi į Rusijos prezi
dentą Vladimir Putin, prašy
damas padėti atnaujinti laik
raščio leidybą. Ketvirtadienį 
išsiųstame laiške rašoma: 
„Graudu, kad visi mūsų krei
pimaisi į Rusijos instancijas, 
Lietuvos verslininkus liko be 
atsako". Pasak laiško, „Echo 
Litvy" spausdinimas nutrūko 
tuo metu, kai Maskvoje svars
tomos tėvynainių problemos ir 
Lietuvos prezidento vizito į 
Maskvą išvakarėse. Laikraštis 
rusų kalba pastaruoju metu 
išeidavo penkis kartus per sa
vaitę, jo tiražas siekė 5,000-
8,000 egzempliorių. <BNS> 

* N e d a r b a s Lietuvoje va
sari i š a u g o dar 0.1 punkto 
ir pasiekė naują rekordą — 
13.2 proc., pranešė Lietuvos 
darbo birža. Tai didžiausias 
kada nors valstybėje buvęs ne
darbo lygis. 2000 m. vasarį ne
darbas buvo 11.2 proc. ir per 
mėnesį j is buvo išaugęs 0.4 
punkto. Kovo 1 d. Lietuvoje 
buvo 237,300 bedarbių. 55.2 
proc. bedarbių buvo vyrai, 
44.8 proc. — moterys. ;BNS> 

* Kaune troleibusais be 
bi l ietų važinėjantys kelei
viai kasmet įmonei „Autrolis" 
padaro nuostolių maždaug už 
milijoną litų. Kasmet „zui
kiai" iš įmonės atima po naują 
troleibusą. Per pirmuosius du 
šių metų mėnesius kontrolie
riai nubaudė 6.252 keleivius, 
važiavusius troleibusu be bi
lieto. Kontrolieriai patikrina 
tik 15-20 proc. maršrutų, o 
apie 2,000-3,000 „zuikių" su
geba pasprukti nuo kontrolie
rių. Kaune kelionė troleibusu 
kainuoja nuo 60 iki 70 centų, 
priklausomai nuo to, kur per
kamas bilietas. Bauda už va
žiavimą be bilieto — nuo 10 
iki 20 litų. <BNS 

džiai nesugeba spręsti proble
mų, atsiradusių tarp „Mari
jampolės cukraus ' ir „Danisco 
Sugar'. o gal ir yra veikiamas 
stipresnio konkurento". Jei 
šios problemos nebus išspręs
tos ar t imiausiu metu, Social
demokratinės koalicijos frakci
ja svarstys, ar pareikšti ne
pasitikėjimą žemės ūkio mi
nistrui, teigiama pareiškime 

* Buvęs Klaipėdos meras 
Eugenijus Gentvilas penk
tadienį Seime davė vyriausy
bės nario priesaiką ir pradėjo 
eiti ūkio ministro pareigas. 40 
metų liberalas, turintis geo
grafo išsilavinimą, yra Lietu
vos politikos senbuvis. J is yra 
Nepriklausomybės akto signa
taras, o pernai antrą kartą bu
vo išrinktas Klaipėdos meru. 
E. Gentvilas kelerius metus 
vadovavo Liberalų sąjungai, 
1999 m. buvo išrinktas naujo
jo sąjungos vadovo Rolando 
Pakso pirmuoju pavaduotoju. 
Naujojo ūkio ministro kandi
datūrą teigiamai įvertino Lie
tuvos verslo atstovai ir polito
logai. <BNS> 

* Š iemet per du pirmuo
s ius metų mėnes ius iš 
įvairių užsienio valstybių į 
Lietuvą grąžinti 635 asmenys, 
arba beveik trečdaliu daugiau 
nei per tą patį laikotarpį per
nai. Daugiausiai lietuvių grą
žinama iš Didžiosios Britani
jos — 206 ir Vokietijos — 141. 
Šiemet padaugėjo iš Skandin
avijos valstybių išsiųstų Lietu
vos piliečių. Švedijos migraci
jos pareigūnai per pirmuosius 
du šių metų mėnesius į Lie
tuvą išsiuntė 60 asmenų, per 
tą patį laikotarpį — 32. danija 
šiemet išsiuntė 60 asmenų, 
pernai per tą patį laikotarpį 
— 32. Danija šie-met išsiuntė 
į Lietuvą 53 asmenis, pernai 
— 17. 48 lietuviai šiemet de
portuoti iš Norvegijos. Pagrin
dinės Lietuvos piliečių 
grąžinimo priežastys išlieka 
tos pačios — nelegalus darbas 
arba buvimas užsienio val
stybėje, lėšų pragyvenimui 
t rūkumas. 

* Ketvirtadienio vakarą 
Marijampolės žemdirbiams 
nuo tarptautinio greitkelio 
„Via Baltica" patraukus už
varas, penktadienio rytą Kal
varijų pasienio poste iš Lenki
jos nutyso automobilių eilė. 
Penktadienio naktį įvažiuo
jančių iš Lenkijos transporto 
priemonių eilė sutrumpėjo 
nuo 7 iki 3 kilometrų. Iš Lie
tuvos įvažiuoti į Lenkiją laukė 
maždaug kilometro eilė. 

* Je i rytoj vyktų r inkimai 
i Seimą, „Baltijos tyrimų" ap
klausos duomenimis, už Lietu
vos socialdemokratų partiją 
balsuotų 13.8 proc., už Lietu
vos liberalų sąjungą 10.5 
proc., už Naująją sąjungą 4.8 
proc., už Tėvynės sąjungą 
(Lietuvos konservatorius) 2.8 
proc., už „Socialdemokratiją 
2000" 2.8 proc., už Krikščionių 
demokratų sąjungą 2.2 proc.. 
už Lietuvos demokratų sąjun
gą 2.1 proc., už Lietuvos vals
tiečių partiją 2.1 proc. O H 

* Se imo nariai antradienį 
gavo restorano „Prie Parla
mento" arba „Ministerija" pa
siūlymą valgyti bei gerti su 15 
proc. nuolaida. <Ehai 

* Per dešimt metų 60-me-
čių ir vyresnių žmonių Lie
tuvoje padaugėjo 100.000. Gy
ventojų senėjimu Lietuva ve
jasi išsivysčiusias Europos 
valstybes. IBM 

KALENDORIUS 
Kovo 3 d.: Pal Kotryna Drexel; 

Nonita (Nona), Kotryna. Kunigunda, 
Ticijanas, Tulpė, Uosis. 

Kovo 4 d.: Gavėnios I sekmadie
nis. Šv. Kazimieras; Alicija. Daina, 
Daugvydas, Ginutis. Kazys, Vaclovą 
'Vace* 

Kovo S d.: Adrijonas. Giedre. Kle
mensas, Liucįjus, Virgilijus. Vydotas 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

GAVĖNIA — DIEVO MALONĖS 
LAIKAS 

susitaikinkite su Dievu, Štai dabar 
palankus metas (2 Kor. 5, 20)" 

Su Pelenų diena (vasario 28 
d.) mes su iššūkiu pradedame 
dvasinę, tikėjimo kelionę „Tu 
visų pasigaili, Viešpatie*... 
Gavėnios metu Bažnyčios li
turgiją gaubia rimtis, susitel
kimas ir ragina visus krikš
čionis į gilesnį tikėjimo pažini
mą. Taipogi kviečia visus ne 
tik prisiminti Kristaus kančią, 
bet ir įsigilinti į mūsų gyveni
mo prasmę. 

Gavėnios centras yra Jėzus 
iš Nazareto, kuris kentėjo ir 
mirė už mus ir prisikėlęs am
žinai gyvena su mumis. Jė
zaus vardas hebraiškai reiš
kia „Dievas išgelbsti". Ir Jė
zaus Prisikėlimas pašlovino 
Dievo Gelbėtojo vardą, nes 
nuo tada Jėzaus vardas tobu
lai rodo aukščiausią galią „kil
niausio iš visų vardų (Fil. 2, 9) 
Viešpaties vardu kunigas at
leidžia mūsų nuodėmes. Jė
zaus vardas yra krikščioniš
kos maldos centras. Tad ir vi
sos liturginės maldos baigiasi 
„per Viešpatį Jėzų Kristų"... 

Dievas Tėvas įvykdė, ką bu
vo žadėjęs Abraomui ir jo pali
kuonims, atsiųsdamas savo 
mylimąjį Sūnų (Mk. 1, 11) ir 
Jis išgelbės savo tautą iš nuo
dėmių (Mt 1, 24). Pelenų die
ną pranašas Joelis skelbia 

žmonėms, „atsiverskite į mane 
pasninku,... perplėškite šir
dis,... Dievas yra maloningas 
ir gailestingas, atlaidus, geros 
širdies ir jautrus" (Jt 2, 12) 

Gavėnios metu kiekvienam 
katalikui yra gera proga su
grįžti prie Viešpaties. Vadina
si, drauge su psalmisto žo
džiais tariame, „Sutverk mu
myse švarią širdį". Turime 
pripažinti sau, kad kiekvienas 
mūsų esame nusikaltę ir 
mums reikia skirti laiką atgai
lai ir ištyrinti savo širdies 
tamsias dėmes. 

Dieviškasis išganymo pla
nas per kurį „per savo kančią" 
turėjo įvykti (Iz. 53, 11) iš 
anksto buvo paskelbtas šven
tuose raštuose, kaip visuotinio 
atpirkimo, t.y. žmones iš nuo
dėmės vergijos išlaisvinusio 
atsiteisimo, paslaptis. Pats Jė
zus aiškino visą tai savo gyve
nimo ir kančios prasmę, nu
šviestą apie kenčiantį Dievo 
tarną. Prisikėlęs iš numiru
siųjų Jis vėl aiškino Emaus 
mokiniams, apaštalams. 

Gavėnia tai yra Dievo ma
lonės laikas. Visi kviečiami šį 
laikotarpį susimąstymui, susi
taikymui su Dievu ir artimu. 

Sea. Margarita Bareikaitė 

„ATEITIES" RŪPESČIAI 
Prieš 90 metų, „Ateities" 

žurnalas atvėrė duris ateiti
ninkų sąjūdžiui — pradžiai 
lietuvio, kataliko pasauliečio 
pastangomis burtis su bendra
minčiais ir už metų kitų orga
nizuotai siekti „Visa atnaujin
ti Kristuje". Šiandien kyla 
klausimas kur „Ateitis". 

Paskutiniais metais, nors 
buvo užsibrėžta išleisti šešius 
numerius, visų jų nesulau
kėme. Paskutinius metus žur
nalą redagavusi Irena Petrai-
tienė pasitraukė iš vyr. redak
torės pareigų. Šių metų sau
sio/vasario numerio dar nesa
me sulaukę. Nežinia kas ir ka
da išleis sekantį ateitininkų 
žurnalo numerį-

St. Petersburg mieste „Atei
ties" žurnalo administracijos 
kolektyvas Šiaurės Amerikai 

- — JAV (E. Jasaitienė, B. Kas
peravičienė, M. Šilkaitis) buvo 

. šių metų vasario mėnesio 25 
d. susitikę su AF valdybos vi-
cepirm. išeivijos reikalams L. 
Šalčiuviene, pasitarti žurnalo 
reikalais. Rūpi, kad neišeina 
kas du mėnesiai naujas nu
meris — administracija sutin
ka, kad užmokėtos prenume
ratos galios iki tol, kol bus 
išsiuntinėti šeši „Ateities" nu
meriai. Rūpi, kad šiuo metu 
nėra redaktorės. Skatintų Fe
deraciją dėti pastangas, kuo 
greičiau surasti naują redak
torių ir rūpintis, kad būtų Lie
tuvoje žurnalo administracija. 
Surasti administratorių ne 
kiek mažesnis rūpestis kaip 
surasti redaktorių. Stoka vie
no ar kito kelia problemas. 

Pirmadienį, vasario 26 die
ną, per Lietuvos ateitininkų 
konferenciją interneto būdu, 
buvo studentės Emilijos Pun-
dziūtės išsiuntinėtas laiškas 
visiems konferencijos daly
viams su klausimais apie 

„Ateities" žurnalo reikalingu
mą, jo leidybą popierium ir/ar 
internetu, jo turinį, jo paskir
tį. Praėjusių metų gale Lietu
voje AF valdybos žinioje buvo 
sudarytas darbo būrelis, kuris 
rūpintųsi „Ateities" žurnalo 
reikalais. Emilija šio būrelio 
narė. 

Toliau skaitykite keletą iš 
Lietuvos studentų ateitininkų 
atsiliepimų. 

Arnas Kupftys: „Leisti 
'Ateitį' internete nebloga idė
ja, tai pigiau ir lengviau priei
nama, tiesa, skaitytojų ratas 
šiek tiek keičiasi, bet čia socio
logų klausimas ir greičiausiai 
šiandieniniam jaunimui leng
viau ir pigiau skaityti žurnalą 
internete nei pirkti jį spaudos 
kioskuose. Jeigu 'Ateitis' būtų 
leidžiama internete, užsienyje 
gyvenantys ar studijuojantys 
ateitininkai ir ne tik turėtų ly
gias galimybes ją skaityti. Ma
no nuomone internetinis va
riantas labai gera idėja". 

Jurgita Žemaitytė: „Emili
ja rašo apie 'Ateities' vietos ir 
kažkiek formos neradimą. 
Tarp dviejų aprašytų galimy
bių didelio pasirinkimo nėra. 
Žurnalo turinys, ar jis būtų in
ternetinis ar ne, pagal apra
šymą turėtų būti vienodas. 
Kiek prisimenu, sekmadienį 
Vilniuje turėjo būti konferen
cija, aptarianti ir tuos 'Atei
ties' klausimus. Gal būtų gali
ma sužinoti kas buvo išsakyta 
toje konferencijoje? 

Keista . bet kodėl 'Ateities' 
formos, vietos ir 1.1, neradi-
mas gvildenamas jau keletą 
metų? Praėjusią savaitę fede
racijos pirmininkas Vidas Ab-
raitis davė interviu Vatikano 
radijo Lietuvių programai. 
Buvo kalbama ir apie 'Ateitį', 
kurią federacijos pirmininkas 
pirmiausia matytų kaip skirtą 

DRAUGAS 

D a u m a n t o -Diel ininkaiėio jaunųjų ateitininkų fcaopos jaunučiai i r j ų globėjai nau juos ius ve ik ios m e t u s pradėjo 
dalyvavimu i v . Mišiose Pal. J . Matulaičio misijoje, Lemonte. 

ateitininkams. Tad ar ateiti
ninkai apskritai žino kokio 
žurnalo norėtų? 

Kitas dalykas. Jeigu niekaip 
neišėjo leisti žurnalo ateitinin
kams, tai kaip išeis leisti žur
nalą apskritai inteligentiškam 
jaunimui? Jeigu manote, kad 
vis tik (ne tik kas nors) gali 
išeiti, tad kodėl žurnalo ne
leisti abiem formatais? T.y. ir 
spausdintu, kuriame gal būtų 
pateikiamas platesnis varian
tas, ir internete, kur būtų 
trumpi virtualume paskaitomi 
parašymai". 

Vytautas Girdzijauskas: 
„Sveiki visi. Aš džiaugiuosi, 
kad pradeda judėti studentai 
dėl žurnalo, kuris, manau, yra 
tikrai svarbi priemonė tarti 
savo žodį visuomenei. Ar mes 
tą sugebėsim? Bandėm, bet at
rodo, kad nelabai sekės. Ar 
bandėm taip, kaip galėjom ge
riausiai? Abejoju. Gal reiktų 
vis tiktai pabandyti dabar 
padaryti pertrauką ir su tvirta 
krikščioniška pozicija žurnalą, 
beje kai šiuo metu 'Lux'as' 
(Lietuvoje katalikiškam jauni
mui leidžiamas žurnalas) jau 
prarado savo dvasią, nes pa
sikeitė personalas^ o buvusi 
komanda ar bent keletas, ma
nau mielai prisidėtų, nors 
konsultacijomis. Jeigu matom, 
kad patys nemokam, visada 
galim konsultuotis, tereikia 
užsiimti. 

Na, tiek šį kartą, tikiuosi 
esame pajėgūs ne tik geras 
stovyklas ir kursus organizuo-
t i . . . 

Rytis: „Būtų šaunu, kad ta
vo, Emilija, laiškas dėl 'Atei
ties' susilauktų platesnio at
garsio. Kad ir interneto pusla
pyje?! 

Aš tik papildysiu pasiūly
mus — o kodėl 'Ateities' 
žurnalo neparengti kaip prie
do prie Dienovidžio' ar 'Naujo 
židinio'? 

Daug prieštaravimų tavo 
laiškutyje: pvz.: kaip suderinti 
'visa tai, kas domina jaunimą' 
su 'kultūriniu aukšto lygio 
žurnalu?" 

Visgi tavo pasiūlymai galėtų 
būti puiki pradžia įgyvendinti 
tai, apie ką svajojo buvusi žur
nalo redaktorė Irena Petrai-
tienė — surengti nuomonių 
forumą apie 'Ateities' žurnalą, 
jo vietą šiandieniniame jauni
mo gyvenime. 

(...) norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į tokius dalykus: 

1. pokalbis apie 'Ateities' 
žurnalą yra ne vienadienis, o 
suskirstytas pakopomis. Tik 
tokiu būdu keičiasi 'Ateities' 
žurnalo veidas, kada jis nuolat 
aptariamas ir kada nesiruoši 
sustoti ties tuo, kas jau yra 
pasiekta. 

2. visiems, norintiems turėti 
naują žurnalą yra daug svar
biau kalbėti apie tai, koks jis 
bus (matyti jo viziją), bet 
mažai kalbama apie bendres
nę problematiką — kokie jau
nimo žurnalai yra populiarūs 
šiandien9 Kodėl? 

3. Koks neturėtų būti 'Atei
ties' žurnalas? ...atrodo, kad 
visiems tai savaime aišku. 

Be abejo, atsiras dar ir dau
giau pasisakymų. Šalčiuvie

nės laukiami Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų tarybos atsi
liepimai — jiems pakartojo 
Emilijos prašymą. O dar vie
nas šiandien gautas turbūt 
arti 500 žodžių ilgumo ir šiuo 
momentu čia rašančioji juo ne-
sidalins. 

Šį pasidalinimą verta už
baigti žodžiais rašytais pir
moje 'Ateityje' — jie buvo pa
rašyti 'Draugijos' redakcijos 
pirmuose žurnalo puslapiuose: 

(...) 
„Gyvenimas verda ir kunku

liuoja, išmeta pasaulin kas
dieną šimtus naujų idėjų, gim
do vis naujas minčių sroves, 
formuluoja naujas problemas, 
į kurias šiaip ar taip tenka at
siliepti. Tai matome, kitur, tas 
pat. tik bent kiek mažesnėje 
apimtyje, apsireiškia ir pas 
mus. Taigi, įvairių aplinkybių 
priversti esame 'pro publico 
bono' prisiimti ant savęs dar 
vieną naštą — leisti prie 
Draugijos' neapmokamą prie
dą vardu 'Ateitis'. 

Tan priedan dėsime raštus 
mūsų gabesnės krikščioniško
mis pažiūromis jaunuomenės, 
kurios ačiū Dievui kasdien vis 
daugiau atsiranda. Krikščio
niška jaunuomenė, visada 'par 
excellence idealiste, yra amži
na idealų gerbėja, naujų kelių 
ieškotoja, ateities tvėrėja. Bū
dama instinktyviška pesimiz
mo priešininkė, ji drąsiai žen
gia ateitin. niekados nepasi
duoda nusiminimui, nežiūrė
dama į jokius dabarties smū
gius; ji visada stipri dvasia, 
nes širdyje turi meilę trijų ab
soliutiškųjų idealų — visų 
aukščiausios tiesos, visų aukš
čiausio labo ir visų aukščiau
sios grožės. Mes, senesnioji 
karta, tų idealų neįstengėm 
įvykdyti, taigi, mūsų neuž
baigtą darbą skuba imti į savo 
rankas mūsų jaunuomenė. Be 
abejo, ir ji to darbo pilnai ne
nuveiks, bet tai niekis; gerai, 
kad nors bent kiek jį pirmyn 
stumtels. 0 tai ji gali padaryti 
— nes ji juk tam ir jaunuo
menė, turinti daug spėkų. 
didelę energiją, neataušintą 
širdį, pilna meilės ir pasišven
timo". (...) 

Paruošė L.Š. 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2001 METAIS 

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

Liepos 8 - 20 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

VISI KVIEČIAMI 

Gavėniom susikaupimas 
Ateitininku namuose. Lemon-
te, vyks šeštadienį, kovo 10 d. 
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Irena Polikaitienę, tol. 
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. 

JAS STOVYKLOS 
VADOVYBĖ PRANEŠA 
Šiais metais sulaukėme 

ypač didelio atsiliepimo pagei
daujančių dirbti šios vasaros 
jaunučių stovykloje. Džiau
giamės, kad jaunimo ir tėve
lių tarpe tiek daug entuziaz
mo ir noro pašvęsti savo lais
valaikį ir atostogas jaunųjų 
ateitininkų labui. 

Jau dabar turime daugiau 
prašymų negu galėsime paten
kinti. Nenorėdami sukelt dau
giau nusivylimų, pranešame, 
kad, deja, nebegalime priimti 
daugiau prašymų. 

Dėkojame visiems pasisiū
liusiems. 

J A S C V 

VILNIAUS KRAŠTO 
ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS 

Kovo 2-4 d. rengiamas Vil
niaus krašto ateitininkų sa
vaitgalis, skirtas šv. Kazimie
ro dienai. Šiame susibūrime 
ketina dalyvauti apie 180 įvai
rių klasių moksleivių ateiti
ninkų, jų globėjai ir sendrau
giai. 

Ateitininkų savaitgalio tiks
las ugdyti organizacijos narių 
atvirumą visuomenei, toleran
ciją įvairiems jos sliuoks-
niams, skatinti dalyvauti kul
tūriniame ir bažnytiniame gy
venime, ugdyti sveiką kritiką, 
mąstymą, kūrybingumą, ir 
sudaryti sąlygas bendrauti su 
įvairaus amžiaus žmonėmis. 

Savaitgalio programa suda
ryta trims skirtingoms am
žiaus grupėms, kad atitiktų 
kiekvieno dalyvio sugebėjimus 
ir poreikius. 

Ateitininkų savaitgalio iš
kilmingas atidarymas vyks 
Vilniaus arkivyskupijos Jau
nimo centre. (Elta) 

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

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773^582-8500 

DR. RUSSELL MILĖ A, MD~~ 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Phystcians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1545. 

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

7915 W. 171 S t 
TWey Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

Suk* 101 
Lernont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Vaiandm susftama 
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DR. PETRAS ZLrOBA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

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

MIDWAYCUNIC.S.C. 
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 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEJJS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WeJlarSt.Lemont.IL 60439 
1301 CopperfieM Ave., Suite 113. 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
. . Hickory HMe 

Tel. 706696-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MED4CAL CLINIC 
10811 W. 143 St Ortand Park. IL 80407 

Priklauso Patos Communrty Hospttal 
Stfvef Cross Hospttal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-400-2500 

Cartšmc OiagnoaM, LTD. 
6417W.67Str . 

Oak Lawn.IL 60463 
Tel. 7 7 3 4 3 6 - 7 7 0 0 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635VV.63SL 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

ritinote Paln Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo apeciafetai 

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

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

ir LibertyviHe. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

625 S. Mannhekn Rd. 
Wteh Imta i , IL 60164 

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, MJD. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzto Ava. 
Chteaoo, IL 60652 
Tel 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAmENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St., Burbank. IL 
Tel. 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9630 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei 708-636-8822 
4149W.83rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Maricai Center 
10400 75 SL Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

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 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, AtO, S C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. S ir 6 

Chicago. IL 6063a 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-4694441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7354477 

6449 S. PulaskJ Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
t##nwr for nvonn, 

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

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAv*. 
HofiąrtlN 46342 Fax 

(219)94 
g19) 94 

9475279 
947-6236 

flft. VILUA HŠR-iLYlE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Hariem, Brtdf erte*. IL 

•A455. Tel. 796-594-0400. Kaltame 
HetavUkai. Valandos susitanu 

http://WeJlarSt.Lemont.IL
http://Joiet.IL
http://Lawn.IL
http://www.illinoispain.com


Mes ir 
Paruošė Bronius Nainy* 

YLA LENDA IŠ MAIŠO 

Jttm York Times", skaityto
jams iš anksto pranešdamas 
apie JAV prezidento Bush pir
mojo tarptautinio susitikimo, 
šiuo atveju — su geriausios 
Amerikos draugės Didžiosios 
Britanijos ministru pirminin
ku Tony Blair, pasitarimo te
mas, apie pokalbius dėl NATO 
plėtros 23-čią vedamuoju taip 
samprotauja: 

„Bush ir Blair aptars NATO 
ateitį. Šios organizacijos pir
mas praplėtimas į rytus Rusi
joje iššaukė priešingą nusitei
kimą, todėl Bush vadovybė ne
berodo noro skubėti, svarstant 
kitų narių priėmimą. Ir tai 
yra išmintinga. Jokio pavo
jaus saugumui nėra, tad 
NATO toliau plėsti neberei
kia. Sąjungos išplėtimas, ypač 
į ją įjungiant Baltijos valsty
bes, gali tik Rusiją atitolinti 
nuo Europos". 

Šis ^TYT" pareiškimas ve
damųjų skiltyje žaibu trenkė į 
JAV LB vadovybę. Tuojau pat 
elektroniniu paštu tekstą ji 
išplatino bendradarbiams, 
kviesdama atsiliepti. Visuo
meninių reikalų tarybos pir
mininkas Algis Rimas dien
raščiui pasiuntė laišką, įrodi
nėdamas NATO plėtros ir Bal
tijos valstybių narystės sąjun
goje svarbą ir naudą, ne tik 
joms, bet ir Europai bei Ame
rikai. Bet, jo nuomone, vargu, 
ar tą laišką „NYT" skelbs. Pa
naši ir mano nuomonė. Dien
raščio nusiteikimas aiškus. Ir 
JAV LB vadovų susirūpinimas 
ne be reikalo. Kad yla maiše, 
jutome jau seniai. Iš JAV va
dovų pareiškimų, nors ir vil
tingų, bet niekada neužtikri
nančių, abejingų spaudos 
užuominų galėjome suvokti, 
kad Amerika toli gražu dar ne 
su mumis. O dabar — „NYT" 
teigia, kad ji turi būti prieš 
mus. Tiesa „NYT" yra tik laik
raštis, ne kokia nors spren
džianti valdžia, ir vienas iš 
daugelio, bet JAV politikai 
visgi įtakingas. Dar daugiau 
— jis ryškina ir JAV preziden
to nusiteikimą klausimo 
sprendimą delsti, už tai jį pa-
girdamas. Jeigu tai teisybė — 
mums negerai. Ir ne tik iš 
JAV pusės. Tokią didžiausio ir 
įtakingiausio pasaulyje dien
raščio nuomonę patyręs, ku
riai pritars gal dar ne vienas 
Amerikos bei Europos laikraš
tis ar žurnalas, Rusijos prezi
dentas Putin, judriai prieš 
NATO plėtrą kovodamas, taps 
dar uolesnis žaidimą kreipti 
savo naudai. O šis jo, prieš 
Ameriką nukreiptas, žaidi
mas, NATO, priešraketinės 

gynybos, pietvakarių kaimynų 
bei Balkanų „kozirius" naudo
jant, tos naudos jau duoda ir 
Rusijos prezidentą taip žaisti 
dar labiau skatina. Apie tai 
tame pačiame „NYT" vasario 
25 d., straipsnyje „Bauginan
čius Putin kėslus suvokiant", 
rašo nuolatinis dienraščio ben
dradarbis Steven Erlanger. 
Pagal jį, Centro ir Rytų Euro
pos tautos, iš savo patyrimo 
tiksliausiai suvokiančios Rusi
jos kėslus, jau rimtai įspėja 
Vakarus, kad Putin siekia bu
vusios imperijos atkūrimo. 
Jelcin, nors retkarčiais ir pa
bambėdavęs, bet per daug ne
sidomėjęs, kas darosi iš sovie-
tijos išsilaisvinusiuose kraš
tuose, bet Putin jau viešai rei
kalauja, kad šis, Kremliaus 
vadinamas artimasis užsienis, 
būtų paliktas Rusijos įtakai. 
Dėl to susirūpinusios buvusios 
Rusijos pavergtos Ukraina, 
Gruzija, Moldova ir Azerbai-
džianas reikalauja greitesnio 
NATO plėtimo, o Rumunija ir 
Baltijos valstybes net ypatin
gu, joms galimu, spaudimu į 
NATO veržiasi. Pagal Erlan
ger, padėjęs Vengrijai derėtis 
dėl įstojimo į NATO, europie
tis diplomatas Istvan Gyarma-
ti, Putin veiksmus taip apta
ria: „Jis — kaip Petras Didy
sis, siekia Vakarų kapitalo ir 
technologijos, tačiau diktato
riška jėga centralizuoja Rusiją 
ir, kur gali, vykdo „puolamąją" 
užsienio politiką". Erlanger 
aiškina, kad sumenkintą Jel
cin įtaką Vakarų pasauliui, — 
jis negalėjo sustabdyti nei 
NATO plėtros, nei pagaliau 
Jugoslavijos bombardavimo, 
— Putin nori atitaisyti. Jo pa
tarėjas saugumo reikalams 
Sergej Ivanov Vokietijos gyny
bos ministrą Rudolph Schar-
ping dėl 'NATO plėtros taip 
įspėjo: „Tai iš pagrindų pakeis 
Europos pusiausvyrą ir stip
riai pažeis Rusijos politinius 
bei karinius siekius. Gali su
sidaryti labai įtempta padė
tis". 

Ar tokie aštrūs žodžiai jau 
nedvelkia grasinimu? Atrody
tų, kad taip, tik klausimas, 
kiek dėmesio į juos kreips va
kariečiai? Griežti Putin pasi
sakymai dėl JAV planuojamos 
priešraketinės gamybos jau 
šiek tiek sušvelnėjo. Taip atsi
tikti gali ir šiuo atveju: „NYT" 
bendradarbis mano, kad iš šio 
žaidimo Putin nori laimėti du 
„taškus": Vakarų kapitalą bei 
technologiją ir NATO sustab
dyti prie buvusių Sovietų Są
jungos okupuotų kraštų ribos. 
Ir atrodo, kad ką nors laimėti 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 3 d., šeštadienis 
Danutė Bindokienė 

„Muginukai" šiemetinėje Kaziuko mugėje Vilniuje. Vladimiro Guleviėiaus 'Eltai nuotrauka. 

jis gali. Net ir tų pačių, buvu
sių Maskvos okupuotų, tautų 
pagalba. Pvz., Moldovoje dar 
stiprūs, Rusiją palaikantys, 
komunistai. Atrodo, kad jie 
laimės šiais metais vykstan
čius rinkimus. Dėl to susirū
pinęs. Rumunijos ministras 
pirmininkas Adrian Nastase 
sako, nenorįs likti „buferine" 
valstybe, nes tai jau rimtas 
pavojus krašto saugumui, to
dėl Rumunija nori kaip galima 
greičiau tapti NATO nare ir 
visomis jėgomis sieks pakvie
timo Prahoje įvyksiančiame su
važiavime 2002 metais. 

Taip Putin šiandieninę už
sienio politiką aptaręs, Steven 
Erlanger prieina maždaug to
kios išvados. Vakarams, ne
paisant jų pastangų, nepavyko 
Rusijos įtikinti į NATO žiūrėti 
draugo, bet ne priešo akimis, 
todėl, svarstant jo plėtrą, na
rėms reikia atsižvelgti į Rusi
jos siekių grėsmę Europoje. 
Antram plėtros žingsniui aiš
kios kandidatės yra Slovėnija 
ir Slovakija. Labai stipriai be
siveržiančių Rumunijos ir Bal
tijos valstybių padėtis sun
kesnė. Slobodan Miloševič dik
tatūrą pašalinus, iš Jugoslavi
jos pusės pavojus Rumunijai 
išnyko. Be to, Rumunija dar 
nepakankamai nusistovėjusi, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos pri
ėmimas jau peržengtų sovietų 
nubrėžtą „raudoną liniją". 

Ką pagaliau tie „NYT" įžan
ginio ir Steven Erlanger pa
teikti faktai ir iš jų išplau
kiantys samprotavimai iš tik
rųjų reiškia? Ką Putin politi
nis spartuoliškumas ir griežti 
pareiškimai reikš Bush politi
kai? Kokį poveikį iš Maskvos 
išsivežė, neseniai ten lankęsis, 
NATO gen. sekretorius Geor
ge Robertson, kuris, beje, ma
no, kad narystei geriausiai pa
siruošusios yra Slovėnija ir 

S E I M U I P A T E I K T O S K O N S T I T U C I J O S 
P A T A I S O S 

Seimo pirmininkas gyti nacionaliniai juridiniai 
Artūras Paulauskas turi pra
dėti Seimo narių parašų rin
kimą dėl vyriausybės Seimui 
pateiktų Konstitucijos patai
sų. 

Premjeras Rolandas Paksas 
ketvirtadienį Seimo pirminin
kui Artūrui Paulauskui at
siuntė vasario 13 dieną vy
riausybės patvirtintą Konsti
tucijos pataisų paketą. Tačiau 
vyriausybė neturi Konstituci
jos keitimo pasiūlymo teisės. 
Konstitucijos pataisas turi tei
sę siūlyti ne mažiau kaip vie
nas ketvirtadalis Seimo narių 
arba ne mažiau kaip 300,000 
piliečių. 

Vyriausybė Seimo vadovui 
pateikė trijų Konstitucijos 
straipsnių pataisas bei Konsti
tucinio įstatymo projektą. Vy
riausybė siūlo 47 straipsnį pa
pildyti nuostatomis, jog žemės 

asmenys, savivaldybės bei už
sieniečiai ir užsienio juridiniai 
asmenys, atitinkantys Kon
stituciniame įstatyme nusta
tytus europines ir transatlan
tinės integracijos kriterijus. 

Taip pat siūloma pakeisti 
119 straipsnį, pratęsiant savi
valdybių tarybų kadenciją nuo 
3 iki 4 metų. be to, įtvirtinti 
teisę Lietuvoje reziduojan
tiems Europos Sąjungos val
stybių piliečiams rinkti ir būti 
išrinktiems į savivaldybių ta
rybas. 

36 straipsnį siūloma papil
dyti nuostata, kad Lietuva 
Europos Sąjungai deleguoja 
tam tikras galias bei {tvirtinti 
Europos Sąjungos teisės nor
mų viršenybę virš Lietuvos 
įstatymų. Šie Konstitucijos 
pakeitimai reikalingi Lietuvos 
integracijai į Europos Sąjun-

ūkio paskirties žemę gali įsi- gą. (BNS) 

Lietuva? Toks jo pareiškimas 
gal ir yra atsargi užuomina, 
kad, vėl, kaip ir aną kartą, 
2002 metais į NATO reikia 
kviesti tik tas dvi kandidates. 
Jelcin buvo nuramintas mažu 
pirmosios plėtros žingsneliu, 
tik trimis kandidatėmis, stip
riau bambaliuojantį Putin 
gal reikia raminti dar mažes
niu — tik dviem kandidatėm. 
Priėmus Lietuvą, po kelerių 
metų Maskvai jau nebebus 
baisios nė Latvija su Estija? 
Bet vienokiu ar kitokiu atveju, 
dabar mums pats didysis rū
pestis. Yla su smaigaliuku 
„ne" iš maišo jau lenda. Pa
guoda tik — vėl iš JAV Senato 
ateinantys geri balsai. Senato 
Užsienio reikalų komisijoje 
apklausinėjamas buvęs NATO 
pajėgų Europoje vadas gen. 
Wesley Clark (jis lankėsi ir 

Lietuvoje) sakė, kad tarp 2002 
metais priimamų narių turėtų 
būti bent viena, o gal ir dau
giau Baltijos valstybių. Ap
klausoms vadovavęs, komisi
jos pirmininko pavaduotojas 
sen. Joseph Biden teigė, kad 
„Slovakija ir Lietuva kitais 
metais NATO narystei jau bus 
pasirengusios". Tos komisijos 
Europos reikalų pakomisės 
pirmininkas sen. Gordon 
Smith, pritardamas kolegai 
Biden, pabrėžė, kad „Baltijos 
valstybių narystė NATO tik 
sustiprintų". 

Taigi vėl turiu grįžti prie sa
vo daug kartų anksčiau karto
to teiginio: mūsų didžioji viltis 
JAV Kongresas ir Senatas, ir 
turim dirbti iš peties, kad, 
sprendimo laikui atėjus, tai 
vilčiai pateisinti jų pakanka
mai turėtumėm. 

Visiems taikykime tą 
pa tį kriterijų 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

l itraukos 
(Ką Šimutis rasė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 
Nr.4 

Antanas Rudis net trejetą 
kartų skambino telefonu. Kal
bėjomės apie vakarykštį ban
ketą ir apie daugelį kitų rei
kalų. Paskutiniuoju laiku jis 
stipriai pradėjo remti Altą. 
Savo laiku tautininkų grupė jį 
buvo dalinai prisiviliojusi. Da
bar jo santykiai, atrodo, su 
jais trūksta. 

Alto reikalus diskutavau per 
telefoną su P. Grigaičiu ir Ed. 
Trečioku. 

1953 gegužio 27. Trečia
dienis 

Antanas Rudis skambino. Il
gokai kalbėjomės Kersteno re
zoliucijos pravedimo klausi
mu. Jis ja labai domisi. 

1953 gegužio 28. Ketvirta
dienis 

Alto Vykdomosios Tarybos 
susirinkimas nuo šeštos va
landos p.m. tesėsi iki 10:00 
p.m. Daug tarėmės dėl akcijos, 
kad kongresmano Kersteno re
zoliuciją Kongrese pravestų. 
Nutariau kitą savaitę vykti į 
Washingtoną. Ten sukviesti 
pasitarimą su estais ir lat
viais. Taip pat nutarėm su
kviesti bendrą susirinkimą su 
Liet. Laisvės komitetu ir Ža
deikių, šiems lygiams ir A. 
Olis pritarė. 

1963 birželio 1. Pirmadie
nis 

Redacįjon daug kas skambi
no, iškeldami įvairiausias vi

suomenines problemas. Rudis 
kalbėjo netoli valandos. Pasiū
liau jam vykti drauge su ma
nim į Vašingtoną kongresma
no Kersteno rezoliucijos reika
lu. 

Skambino Grigaitis, Vaidy-
la, susirūpinę kelionės į sosti
nę reikalais. Atrodo, kad vis
kas gerai tvarkosi. Bus galima 
atlikti nemažai darbų Lietu
vos išlaisvinimo rūpesčiuose. 

1953 birželio 4. Ketvirta
dienis 

Antanas Rudis padarė 
apointmentą su Daily News 
redaktorium ir prašė, kad ir 
aš su juo važiuočiau. Sutikau. 
Su tuo maloniu redaktorium 
kalbėjomės (apie Lietuvos pa
dėtį ir jos laisvinimą) apie va
landą. Jisai žadėjo parašyti 
stiprų vedamąjį ryšium su 
kongr. Kersteno 231 rezoliu
cija. 

1953 birželio 5. Penkta
dienis 

Vakar į stotį nuvežė žmona. 
Traukiny radau Vaidylą ir 

Gyvendami JAV-se, esame 
ne kartą girdėję valstybes pre
zidento oficialias ..ataskaiti
nes"' kalbas — baigiantis me
tams, baigiantis kadencijai ir 
įvairiomis kitomis progomis, 
kai tokios apžvalgines kalbos 
atrodo naudingos. Paprastai į 
prezidento pasiekimus ar ne
atliktus darbus nedelsiant at
siliepia ir opozicinės partijos 
vadai, kurių nuomone ne visa
da palanki prezidento veiklai. 
Tačiau įžvalgesniam piliečiui 
nesunku atrasti ..aukso vidu
rį" tarp pasigyrimo ir kritikos. 
Tai, be abejo, tikrasis vals
tybės ekonomines, politinės ir 
kitokios kasdienybės vaizdas. 

Niekam nekelia nuostabos, 
kad, sakykim, .demokratų dau
guma Senate ar Kongrese ašt
riai kritikuoja respublikonų 
parr:J9! priklausantį preziden
tą, ir atvirkščiai. Jeigu prezi-
denfii ypač svarbus kurio 
įstatymo priėmimas, jis sten
giasi laimėti opozicijos balsus 
Atstovų rūmuose, nors del to 
reikia kai kur savo įsitiki
nimus ar norus pakeisti, pri
sitaikyti, nusileisti. Tik tokiu 
btidu šios didžiosios ir galin
gos valstybės vežimas gali 
riedėti pirmyn. 

Visiems, rodos, toks bendra
darbiavimas tarp vyriausybės 
institucijų yra aiškus, priimti
nas, veiksmingas ir tai vadi
name demokratine santvarka. 
Vis tik prezidentas (ir kiti 
rinktieji valdžios pareigūnai) 
susilaukia nemažai kritikos, 
opozicijos ir prieštaravimų. 
Kai kuriems prezidentams, 
žinoma, to tenka daugiau, kiti 
kažkaip nesunkiai praslysta 
savo kadencijos keturmečiu 
(tie paprastai antrajai neiš-
renkamil O kaip Lietuvoje? 
Ar prezidento bei kitų valsty
bei vadovaujančių asmenų kri
tika neišsilieja iš konstrukty
vios opozicijos ribų. kurios 
skatina tuos vadovus pasi
tempti ir atkreipti dėmesį į 
pačius tautai svarbiausius rei
kalus? 

Turbūt kone kiekvienam, 
bent kiek atidžiau stebinčiam 
Lietuvos vidaus ir užsienio 
politiką, atsakymas aiškus. 
Mes — tai apima tiek tėvy
nėje, tiek už jos ribų gyvenan
čius tautiečius — savo tautai 
esame pernelyg kritiški. Tik
rai: jeigu užsienis apie Lietu
vą būtų tokios kritiškos nuo
mones, kokią mes dažnai pa
reiškiame, šiandien nereikėtų 
net klausti, ar bus svarstoma 
Lietuvai naryste NATO. Euro
pos Sąjungoje bei kurioje ki
toje tarptautinėje organizaci

joje. Galbūt apie tai turėtume 
pagalvoti, kai ant liežuvio pra
deda rikiuotis priekaištai pre
zidentui. Seimui, Vyriausybei. 

Štai vasario mėn. pabaigoje 
„Lietuvos ryte" paskelbta 
trumpa prez. Valdo Adam
kaus trejų metų kadencijos 
apžvalga. Iš jos galėtume su
sidaryti neblogą vaizdą, kaip 
tam ,,užsieniečiui" sekasi vai
ruoti valstybę per įvairias 
kliūtis, vingius ir aštrų jeriti-
kos gruntą. Štai keli pavyz
džiai: 2000 m. prezidentas Sei
mui pakartotinai svarstyti 
gruzino 29 įstatymus, už
pernai 5, 1998 m. — 7. Pernai 
prezidentas pasirašė 407 de
kretus. 1999 m. — 419, 1998 
— 273. Pernai V. Adamkus 
suteikė Lietuvos pilietybę 570 
žmonių (71 — išimties tvar
ko'. 1999 m. — 567, 1998 — 
456. Prezidentas 2000 m. ma
lonę -uteikė 277 nuteistie
siems.- 1999 m. — 365, 1998 
m. — 115. 

O dabar del prezidento ke
lionių į užsienį... 

Daug kartų ir mūsų spau
doje (įskaitant ..Draugą") kai 
kurie bendradarbiai mėgsta 
..pasėdėti" prie tų .,gausių ir 
išlaidingų prezidento kelio
nių". Pagal paskelbtus duome
nis minėtame ,,Lietuvos ryte", 
tos kelionės atrodo taip: per
nai V. Adamkus užsienyje 
lankėsi 16 kartų, 1999 m. — 
23, 1998 — 21 kartą. Ar tai 
daug? Atkreipkime dėmesį į 
nuolat žiniasklaidoje minimas 
įvairių pasaulio valstybių pre
zidentų, parlamento narių ir 
kitų svarbių valdžios žmonių 
keliones į užsienį. Jos yra ir 
dažnos, ir gausios. Tam negai
lima nei lėšų, nei brangaus 
laiko, bet dėl to pasiekiama 
tikrai daug. 

Vienas dalykas yra pasiųsti 
raštą kurios nors valstybės 
prezidentui, kitas — pačiam 
su juo susitikti, asmeniškai 
pasikalbėti, parodyti lanko
mam kraštui pagarbą ir tuo 
pačiu pabrėžti,kad vis tik rei
kalas yra svarbus. Antra ver
tus, tai yra tam tikra prasme 
„žvalgybinės kelionės", kuo
met vienos valstybės valdžios 
atstovai susidaro asmenišką 
nuomonę apie kraštą, su ku
riuo svarbu bendrauti, ieškoti 
jo paramos ar palankumo. As
meniški kontaktai (tas taip 
pat tinka ir eilinių žmonių 
gyvenime) gali daug daugiau 
pasiekti, kaip oficialūs raštai 
ar net telefono skambučiai. 

Rodos, tai gan aiški politika. 
Kodėl manome, kad Lietuva 
turėtų elgtis kitaip? 

Trečioką. Kelionė nebuvo var
ginga, tik traukinys porą va
landų pavėlavo atvykti į Wa-
shingtoną, nes B & O bėgiai 
buvo suardyti vieno nelaimin
go įvykio su prekiniu trauki
niu. 

Sustojome Lafayette viešbu-
tyj. Greit A Rudis pasirodė 
Kiek pasikalbėję, vykome pie
tauti. Po pietų lankėmės JAV 
Kongreso rūmuose. Ilgai kon-
feravome su kong. Kerstenu ir 
kai kuriais kitais. Visur rado
me nuoširdų pritarimą lietu
viškiems reikalams. 

Sūnų Joną radau belaukian 
tį, gerai atrodo ir gerai nusi
teikęs. Tikrai buvo smagu su
sitikti. Atvyko savo automobi
liu iš Walter Reed ligoninės ir 
visą kompaniją nuvežė prie 
Potomac upės vakarieniauti. 
Žinoma, ir jisai prie tos kom
panijos prisijungė. 

, . . * 1953 m spalio 13 d New Yorko ..Draugo" vyr. redaktorius L Simutis ir kiti sveikina atstovą Kersten. kai jis 
aienis grižo is Europos Iš kaires in*. Antanas Kudis. Kersten dukra. I^-onardas Simutis, kpt. Povilas Labanauskas. 

J o n a s šį ry tą a t v y k o pas m a - ttmmm Charles Kersten. K-rs'en ta*m i Mikas Vaidvla. !>•;•„-• Grigaitis, sol Barbora Darlys. Marijona Kižyte 
ne iš pat ryto. (B.d.) u- km 
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ivrusu ŠEIMOSE 
DŽIUGI NAUJIENA 

Globoki, Dieie 

Jo pirmą 

Jadvyga Jelmokienė — net akinių nereikia, skaitant „Draugą" 

103 METAI JAI VIENI JUOKAI 
Cicero lietuvių telkinyje nuo 

1950 m. gyvenanti Jadvyga 
Jelmokienė kovo 2 d. šventė 
savo 103-jį gimtadienį. Ši il
gaamžė mūsų taut ie te gimusi 
1898 m. Koprų vienkiemyje. 
Vendžiogalos valsčiuje, tuome
tinėje Kauno gubernijoje, ge
rai ats imena carą. I pasaulinį 
karą, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą 1918-siais, 
daug kitų istorinių asmenų 
bei įvykių. 

Gimusi devynioliktojo šimt
mečio pabaigoje, ji išgyveno 
visą dvidešimtąjį ir jau įžengė 
į dvidešimt pirmąjį, būdama 
tu rbū t vienintele šioje srityje 
ir Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenančių mūsų tautiečių 
tarpo. 

Reikia pasidžiaugti, kad J. 
Jelmokienė tokią garbingą 
amžiaus sukaktį švenčia savo 
namuose, kur ji gyvena viena, 
be gydytojų ir vaistų pagalbos. 
Dažnai pas ją ateina netoli 
gyvenančios dukros — Natali
ja Sodeikienė ir Olimpija Bau-
kienė bei pastarosios vyras 
Mindaugas. 

Aplankius šią garbingą su
kaktį mininčią mūsų tautiete 
pora dienų prieš gimtadienį, 
teko nustebti jos žvalumu. 
smagiu humoro jausmu ir 
liaudišku sąmojumi. Sukaktu
vininkė daug papasakojo iš 
savo ilgo gyvenimo senųjų die
nų. J i atsimena viską, kas dė
josi, sakysime, prieš 80-90 me
tų, bet kartais primiršta gero
kai šviežesnius įvykius. 

Papasakojo, kad jos tėvas 
buvo Aleksandras Michalkevi
čius, o mama vadinosi Natali

ja. Jų šeimoje — trys vaikai, iš 
kurių ji buvo vidurinioji. Se
suo Natalija (bet ją vadino 
Vandai mirė. sulaukusi 98 
metų Kaune, o brolis Henri
kas, išgyvenęs Sibiro tremtį, 
būdamas 95 m. amžiaus, am
žinybėn iškeliavo Suvalkų tri
kampyje. 

Jos atmintyje gerai išsilai
kiusios prieš 82 metus f 1922-
siais) įvykusios sutuoktuvės 
Kauno Vytauto bažnyčioje, 
kur juos palaimino kanaunin
kas Tumas-Vaižgantas. Jos 
vyras — Kauno policijos vadas 
Juozas Jelmokas, kilęs iš Vil
niaus krašto. Jaunavedžių 
vaišes tada įvykusios garsia
jame „Metropolio" restorane. 

Pažymėjo, kad jos vyras 
1923 m. buvo paskirtas Kėdai
nių apskrities viršininku. Ji 
pati netrukus po to paveldėjo 
savo tėvų dvarą Josvainių 
valsčiuje, toje pačioje Kėdai
nių apskrityje ir išsikėlė ten 
gyventi. 

Ir jeigu ne rusų okupacija 
bei priverstinis išbėgimas iš 
tėvynės 1944-siais, ji mano, 
kad ir šiandien jos pamėgtame 
dvare būtų gyvenusi. Tačiau 
likimas, kaip ir daugeliui kitų 
mūsų tautiečių, nebuvo pa
lankus. Karo metu reikėjo ap
leisti gražųjį Antanavos dvarą 
ir bėgti Vokietijon. Praūžus 
karo bangai, buvo nutūpta 
Kasselio-Mattenbergo stovyk
loje, iš kurios 1949 m. kartu 
su savo vyru ir dviems dukro
mis pavyko emigruoti į Ame
riką. 

Jadvyga sako, kad jie į Cice
ro lietuviu telkinį atsikraustė 

mažą kū
dikėlį, 

žingsny, žodį ir 
džiaugsmus... 

Artėjančių šv. Kalėdų 
džiaugsmas dar labiau ap
gaubė Puodžiūnų ir Vodopalų 
šeimas, nes 2000 m. lapkričio 
20 d. Vidai ir Viktorui Puo
džiūnams gimė pirmas sū
nelis, o seneliams Donatai ir 
Romui Puodžiūnams bei Elvy
rai ir Jurgiui Vodopalams — 
pirmas anūkėlis. Sekmadienį. 
2001 m. vasario 4 d.. 1 :15 vai. 
C.p., Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje kūdikėlis 
buvo pakrikštytas. Šv. Krikšto 
sakramentą suteikė kun. Ri
mantas Gudelis. Mažasis Puo
džiūnas buvo pakrikštytas 

Jurgio Mečislovo vardu. 
Krikšto tėvai: Ada Vodopa-
laitė iš NVashington, D .C , ir 
Stepas Puodžiūnas iš Los An
geles, CA. Po Krikšto apeigų 
Viktoro ir Vidos Puodžiūnų 
namuose buvo šauniai sutik
tas naujas krikščionis Jurgiu
kas. 

Šiuo įvykiu džiaugiasi jauni 
Jurgiuko tėveliai Viktoras ir 
Vida. senelia: D. ir R. 
Puodžiūnai ir E. ir J . Vodopa-
lai. Krikšto tėvai, teta Ada ir 
dėde Stepas, visi giminės ir 
draugai. 

Dėkojame kun. R. Gudeliui 
už Krikšto suteikimą. Globo
ki. Dieve, maži' kūdikėlio atei
ties gyvenimo kelius ir kū
dikėlio tėvelius ... 

M.D.P. 

Jurgiuko krikštynos. Iš kairės: tėveliai Viktoras ir Vida Puodžiūnai su naujagimiu, kun. Rimantas Gudelis, 
krikšto tėvai Stepas Puodžiūnas ir Ada Vodopalaite. 

1950 m. kovo 17 d. Tačiau ji 
labai pasigenda savo geriau
siojo gyvenimo draugo — vyro 
Juozo, kuris buvo palaidotas 
1967 m. vasarą. Nors tai ir 
buvo skaudus smūgis, bet Jad
vyga nepalūžo, į ateitį žiūrėjo 
pozityviai. Ji kurį laiką darba
vosi, vakarais valydama vieno 
Cicero fabriko raštines, o jau 
senokai yra tikra pensininkė. 
Tačiau ir namuose jai darbų 
netrūkdavo: daug megzdavo, o 
nuo pat ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens praleisdavo 
savo darže, kur augindavo 
įvairias gėles. Dar ir šiandien 
ji laukia šiltesnių dienų, kuo
met vėl galės išeiti į daržą. 

Ką dabar veikia sukaktuvi
ninke? Jos diena prasideda 6 
vai. ryto. kuomet ji keliasi. 
Tada pavalgo, pavaikšto. La
bai laukia „Draugo'', kurį kas
dien skaito, nes ypač domisi 
žiniomis iš Lietuvos. Labai 
nuliūsta, kad dabar dažnai 
„Draugą" gauna gerokai pavė
luotai — po poros dienų arba 
kelis numerius kartu. Beje. 
skaitymui dar nereikia aki
nių! 

Jos mėgstamiausia lietuvių 
radijo programa yra „Margu
tis II", kurį klauso nuo pat at
vykimo Amerikon. Taip pat 
pasiklauso ir A. Šluto veda
mos valandėlės, pasižiūri lie
tuvių televizijos programos. 
Anksčiau sekmadieniais duk
ra nuveždavo ją į Šv. Antano 
parapijos bažnyčios lietuviš
kas pamaldas. Dabar, kuomet 
tos pamaldos yra labai anksti. 

o, be to. žiemos metu — nela
bai ryžtasi į jas vykti. 

Paklausus patarimo, kaip 
reikėtų gyventi, norint su
laukti 100 metu. ši ilgaamžė 
kokio nors specialaus recepto 
nepateikė. Nors ji ilgą laiką 
gyveno Josvainių valsčiuje, iš 
kur yra kilęs žinomas mūsų 
sveikatos sergėtojas ir pata
rėjas dr. Jonas Adomavičius, 
J. Jelmokienė ne visada noriai 
laikosi šio daktaro patarimų. 

Dažnai skundžiasi, kad jos 
dukros į maistą per mažai 
druskos įberia. tai ji pati sten
giasi normą kiek padidinti. 
Jadvyga nevengianti ir saldu
mynų, o taip pat neatsisako ir 
taurelę likerio išgerti. Tai ji 
padare ir aną vakarą, kuomet 
jos namuose teko viešėti. Beje, 
ji labai mėgsta „Racine" ke
pyklos juodą duoną, pyragą su 
varške, kugelį, na, ir kitus lie
tuviškus patiekalus. 

Kuomet ilgametis Cicero lie
tuvių gydytojas dr. Petras Ki
sielius šiame telkinyje turėjo 
savo kabinetą, Jadvyga jį lai
ke savo draugu, nors ir retai 
prisireikdavo medicininės pa
galbos. Dabar, kuomet jis išėjo 
į pensiją, apie gydytojus visai 
negalvoja, na. ir vaistų nenau
doja. 

Atsisveikinant su šia ilga
amže mūsų tautiete, palinkė
jome dar ilgus metus džiaug
tis mielu gyvenimo saulėly
džiu. Tad dar daug sveikų ir 
laimingų metelių mūsų sukak
tuvininkei! 

Edvardas Šulaitis 

Prieš 82 metus: Jadvyga ir JUOZAS Jelmokai K i ine • I -l< lii":kicn<> >u zi-niu Mindaugu B.itikum ir '.uireles nesibaido 

LIETUVIS VADOVAUS 
TARPTAUTINĖMS 

PARODOMS 

Dail. J u r a s Palukaitis atvy
ko į Clevelandą prieš dešimt 
metų. Dirbo įvairius darbus. 
Clevelando Lietuvių kultūri
niams darželiams yra sukū
ręs Maironio biustą, restaura
vo ten esančius Basanavi
čiaus ir Kudirkos biustus. 

Pastaruoju metu Clevelande 
dirbo Rogers bendrovėje pro
jektų vadovu: jam teko orga
nizuoti įvairių korporacijų ko
mercinių parodų programas, 
vadovauti ekspozicijų kūrimui 
ir įrengimams. 

J u r a s ir Groalė Palukaičiai 
vasario mėnesį išvyko į Ams
terdamą, kur Juras yra pa
kviestas vadovauti Exibits In
ternational Projekt Manage
ment and Enegineering depar
tamentu i . Šios firmos centras 
yra Toronte. Amsterdamo sky
riuje dirbs arti trisdešimt įvai
rių tautybių tarnautojų. Ofi
ciali kalba — anglų, bet bus 
naudojamos dar keturios kal
bos. 

J u r a s Palukaitis džiaugiasi 
viliojančiu, kūrybingu darbu. 
J a m teks keliauti su parodų 
įrengimais po visą pasaulį. Pa
grindiniai klientai — JAV, Vo
kietijos firmos, Nike. Micro
soft, Nissan, 3M ir kitos. 
. Amsterdame laukia įdomus 
projektas — Nike bendrovės 
ekspozicijos 2002 metų Pasau
lio futbolo čempionate Japo
nijoje ir Pietų Korėjoje. 

Amsterdame Palukaičiai j au 
susipažino su Lietuvių Bend
ruomenės pirmininke Asta 
Balčiūnaite-Helsper ir lankėsi 
lietuvių renginyje. 

Sėkmes Groalei ir Jurui! 
TG/VR 

JAPONIJOS VYŠNAITĖS 
VILNIUJE 

JAV sostinė Vašingtonas 
didžiuojasi savo japoniškomis 
vyšniomis, kurių žydėjimas 
kiekvieną pavasari sutraukia 
daug turistų ne tik iš Ameri
kos, bet ir užsienio. Atrodo, 
kad japoniškomis vyšnaitėmis 
ne t rukus galės džiaugtis ir 
Lietuvos sostine, nes Vilniuje, 
dešiniajame Neries krante , 
numaty ta pasodinti 250 japo
niškų vyšnaičių. Medelius Lie
tuvai dovanos Japonija diplo
mato Sugihara gimimo 100-
osioms metinėms atminti . 
Vyšnaites numatoma sodinti 
š.m. spalio pradžioje. Į iškil
mes atvyks 300 asmenų Japo
nijos delegacija, susidedanti iš 
Tokijo mero, Japonijos vyriau
sybes atstovų, manoma, kad 
dalyvaus ir Sugihara sūnus. 

Šalia japoniško vyšnaičių 
sodo Vilniuje turėsiąs iškilti ir 
paminklinis akmuo arba len
ta. Projektą globoti sutiko Lie
tuvos prez. Valdas Adamkus. 
Projektas, kainuosiantis apie 
300.000 dol., jo išlaidas pa
dengs iš Japonijoje surinktų 
labdaringų lėšų. (Pagal Eit<* mfo.« 

Mažasis Jurgiukas Puodžiūnas su savo krikšto tėveliais — teta Ada ir 
dėde Stepu po Krikšto sakramento suteikimo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje š.m. vasario 4 d 

Pianistė Groalė ir dailininkas Juras Palukaičiai Clevelando Kultūri
niuose darželiuose prie Juro sukurto Maironio biusto. Nuotr. V. R. 
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Dailininkas .Juras Palukaitis prie jo sukurto Maironio biusto lietuvių Kul
tūriniuose darbeliuose. Clevelande Nuotr VI. Bacev ič iau* 
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Dabartinis Kauno-Klaipėdos automagistrales vaizdas. 

NUO ŽEMAIČIŲ PLENTO 
ATIDARYMO PRABĖGO JAU 

60 METŲ 
1939 m. buvo atidarytas pir

masis nepriklausomoje Lietu
voje savomis jėgomis ir lėšo
mis nutiestas „Žemaičių plen
tas, sujungęs uostamiesti 
Klaipėdą su laikinąja sostine 
Kaunu. 

Atgavusi nepriklausomybę. 
Lietuva paveldėjo 1,190 km 
karų nusiaubtų plentų. Pir
maisiais gyvenimo metais la
bai stingant lėšų, o vėliau dėl 
Europoje prasidėjusios ekono
minės krizės, nauji plentai ne
buvo tiesiami, pasitenkinta 
tik senųjų priežiūra bei smul
kiu jų remontu. 

Plento per Žemaitiją tiesi
mas tapo labai aktualiu, 1923 
m. atgavus Klaipėdos kraštą, 
nes Lietuva neturėjo tiesiogių 
ryšių su uostu. Tą klausimą 
spręsdama, Susisiekimo mi
nisterija sudarė, ir 1927 m. 
gruodžio 1 dieną patvirtino, 
naujų plentų tiesimo planą, 
kuriame pagrindinis dėmesys 
skirtas keliui iš Kauno į Klai
pėdą, neturėjusiems tarpusa
vyje tiesioginių ryšių. 

Žemaičių plento pagrindi
niai tiesimo darbai prasidėjo 
1930 m. Darbus organizavo ir 
jiems vadovavo Kelių valdybos 
vadovai, Lietuvoje įgiję satybi-
ninkų specialybę, inžinieriai 
L. Tuskenis ir J. Gabrys. Dar
bus rėmė tuo metu buvęs Su
sisiekimo ministras (1927-
1934) inž. J. Stanišauskas. 

Tuo metu automobilių eis
mas Lietuvoje buvo labai men
kas — 1934 m. jų buvo vos 
1.439. o 1939 m. padaugėjo iki 
3.014. Taupant lėšas, parinkta 
kukli plento konstrukcija: že
mės sankasos plotis atski
ruose ruožuose 8-9 m, skaldos 
dangos plotis 5-6 m, ją sudarė 
18 cm storio skaldos sluoks
nis, paklotas ant tokio pat sto
rio smėlio sluoksnio, 2 m plo
čio žvyruotas vasarkelis. o, 
kur jo nebuvo, 1,5 pločio kelk
raščiai. Plano kreivių spindu
liai 75U-l,OO0 m. Visose plen
to vietose užtikrintas 100-150 
m matomumas. 

Parenkant Žemaičių plente 
trasos padėtį, atskiruose ruo
žuose nagrinėta po 3-4 gali
mus variantus. Numatyta, 
kad Žemaičių plento trasa 
turėjo jungti Kauną - Babtus 
Ariogalą - Raseinius - Viduklę 
- Endrejavą ir Gargždus. Ty
rinėjimo darbams vadovavo 
technikai V. Zyzas ir A. Jazbu
tis, o plento tiesimui — inži
nieriai A. Barauskas, Č. Ta
mašauskas, K. Krulikas, I. 
Babkaitis, technikai S. Kava
liauskas, A. Žukas, S. Jerem-
bauskas. Darbams vadovavu
sieji inžinieriai buvo Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto, 
o technikai Kauno Aukštes
niosios technikos mokyklos 
auklėtiniai. 

Žemaičių plentas nutiestas 
žmogaus ir arkio jėgomis, tik 
skaldos danga tankinta gari

niais plentvoliais. Lietuvoje 
tuo metu nebuvo organizacijų, 
galinčių mechanizuotai atlikti 
kelių tiesimo darbus, todėl 
tam rankų darbo panaudoji
mas visai pateisinamas, — 
visi darbai atlikti savojo kraš
to pajėgomis ir ištekliais. Dar
bo gavo ne tik žmonės, gyve
nantys arti statybos vietų, bet 
ir atvykę bedarbiai iš tolimes
nių Lietuvos kampų. 

Kelio sankasai žemės buvo 
vežamos arkliniais vežimais, 
„kalamaškomis", „grabarko-
mis". Sutelktų žemės darbų 
vietose buvo tiesiami bėgiai ir 
žemės buvo vežamos rankomis 
stumiamais vagonėliais. Že
mės sankasa buvo pilama ar 
kasama visu pločiu. Šlaitai 
rengiami 1:1,5 nuolydžiu. 

Sunkiausios darbų vietos 
buvo ties Babtais, tiesiant ke
lią per Nevėžio upės slėnį ir 
Dubysos slėniu ties Ariogala, 
kur, kieto molio sluoksnius 
neįveikus kirtikliais, tekdavo 
sprogdinti-

Plento dangos ir tiltų kons
trukcijoms naudotas akmuo, 
smėlis, žvyras. Tų medžiagų 
randama Lietuvoje, bet ne vi
sada geros kokybės. Todėl ak
menis tekdavo vežti vidutiniai 
30 km, o žvyrą ir smėlį — 8-10 
km atstumais. Rūpintasi ga
minti tik labai geros kokybės 
skaldą. Jai gaminti naudoda 
tik tvirtas, nesudūlėjęs grani
tas. Visai nenaudoti smiltai
niai ir nuosėdinių uolienų ak
menys. Skalda buvo gamina
ma rankomis. Tai labai sun
kus, varginantis darbas. Ak
menskaldys (zimagoras), dirb
damas nuo aušros iki sutemų, 
per ilgą vasaros dieną suge
bėdavo pagaminti 1-1,25 m3 

labai aukštos kokybės skaldos. 
Skaldos dangą tankindavo 

atskiros grupės, turėjusios po 
2-3 garinius ir 1 arklinį plent-
volį. Tokia grupė per dieną su
tankindavo 5 m pločio 100-150 
m ilgio skaldos dangos ruožą. 

Duomenys tiltams ir pralai
doms projektuoti surinkti ty
rinėjimų metu. Projektuojant 
kelio statinius, skaičiavimai 
atlikti pagal vokiečių DIN rei
kalavimus. 

Nors eismas Žemaičių ir Pa
gėgių — Joniškio plentais ne
buvo intensyvus, atsižvelgiant 
l tai, kad eismas augo šių 
plentų sankryžoje, pastatytas 
23 m ilgio ir 4,5 m aukščio via
dukas. Kitaip tariant, įrengta 
dviejų lygių sankryža su ketu
riomis nuovažomis. Tai pirmo
ji Lietuvos plentuose įrengta 
skirtingo lygio sankryža. 

Vamzdinės pralaidos buvo 
daromos iš 0,75 ir 1,0 m skers
mens žiedų. Ten, kur vandens 
debitai didesni, pastatytos 
gelžbetonio daudos, o kur ir jų 
nepakanka buvo daromos 
gelžbetonio angų perdangos. 

Įdomesni tiltai, — gelžbeto
ninis trijų angų (26,1 

+32,9+62,1) su dviem gembė
mis (po 11,85) 108,8 m ilgio 
per Nevėžį ties Babtais. Trijų 
gelžbetonio arkų su stygomis 
(3 x 28,0) 84,0 m ilgio tiltas 
per Dubysą ties Ariogala, 80 
m ilgio trijų angų tiltas per 
Miniją ties Gargždais (21 
+24+21) su dviem gembėmis 
(po 7,0). Gargždų miestelyje 
ties klebonija buvo pastatyta 
21 m ilgio viadukas pėstie
siems. Jis jungė kleboniją su 
šventoriumi. 

Iš viso, plentą tiesiant, pa
statyta 11 tiltų (478 m), 5 per
dangos (38 m), 41 dauda (665 
m) ir 206 pralaidos (2,660 m). 

Per visą plento ilgį pastatyti 
reikiami kelio ženklai: kryp
ties rodyklės, vietovių pavadi
nimai ir atstumai iki jų, kilo
metriniai ir šimtinių ženklai, 
banketės, sargšuliai ir t.t. 

Viso Žemaičių plento ilgis 
siekia 193 km. Plento juosta 
užėmė 350 ha žemės. Tiesiant 
plentą, iškirsta 28,1 ha miško, 
atlikta 1,769,000 m3 žemės 
darbų, paruošta 211,600 m3 
skaldos, 77,200 m3 žvyro, 
166,500 m3 smėlio, išgrįsta 
155,800 m2 važiuojamosios 
dalies bei prievažų, įrengta 
177,300 m. drenažo. Pastatyta 
14,860 sargšulių, 1,759 ban
ketės, 977 piketų ir tiltų ženk
lai, 371 kilometrinis ir įspėja

masis ženklas. Pervažose pa
klota 5,435 m vamzdžių ir 
6,500 šaligatvių bordiūrų. 

Plento tiesimui panaudotą 
darbo jėgą, perskaičiavus į 1 
darbininko ir 1 vežimo darbą, 
susidaro apie 2.000,000 žmo
gaus darbo dienų ir 350,000 
vienkinkio arklinio vežimo 
darbo dienų. 

Viso plento tiesimo kaina — 
apie 13,5 mln. litų. Visos šios 
lėšos liko Lietuvoje ir didžioji 
jų dalis teko ūkininkams. 

Žemaičių plento tiesimui pa
žymėti Kauno pakraštyje ant 
aukšto šlaito, pakilus iš Vili
jampolės į kalną, buvo pasta
tytas paminklinis 6,5 m aukš
čio granito obeliskas. Laikas ir 
karai jo nepalietė, tačiau jis 
dabar sunkiau pastebimas, 
nes apaugęs medžiais. 

Granito obelisko viršūnėje 
esanti dekoratyvinė dalis vaiz
duoja dievo Perkūno galvą su 
žaibais ir dviejų jo valdomų 
žirgų galvomis. Ant kontra
forsų uždėti Kauno ir Klai
pėdos herbai. Obeliską nukalė 
tada Kauno meno mokyklos 
mokinys V. Kašubą 'pokario 
metais žymus skulptorius, ka
raliaus Mindaugo paminklo 
Druskininkuose ir kunigaikš
čio Gedimino paminklo Vil
niuje bei daugelio kitų darbų 
autorius), skulptoriaus J. Mi
kėno prižiūrimas pagal daili-
nino T. Kulakausko projektą. 

Respublikos prezidentas An
tanas Smetona 1939 m. liepos 
9 d. atidengė obeliską. Oficia
lus plento atidarymas ir pa
šventinimas, arkivyskupui 
metropolitui J. Skvireckui pa
geidaujant (ant obelisko nebu
vo krikščioniškųjų ženklų), 
buvo perkeltas į Raseinius. 
Raseiniuose pagrindinis plen
to tiesėjas inž. L. Tuskenis, 
dalyvaujant gausiai susirinku
siems Raseinių gyventojams ir 
atvykusiems svertams, per
skaitė Žemaičių plento atida
rymo aktą, kurį pirmasis pasi
rašė Respublikos prezidentas 
A. Smetona ir jo palydos daly
viai, o Kauno arkivyskupas 
metropolitas J. Skvireckas pa
šventino plentą. 

Pokario metais automobilių 
eismo intensyvumas nuolat 
augo, todėl reikėjo tobulesnio 
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kelio. Didelėmis lietuvių pa
stangomis, 1970 m. tarp Kau
no ir Klaipėdos buvo pradėtas 
tiesti modernus greitkelis. Jis 
baigtas tiesti 1987 m. Jį su
darė dvi plačios važiuojamo
sios dalys ir plati skiriamoji 
juosta. įrengtos 36 skirtingo 
lygio sankryžos, nutiesti 67 
viadukai ir tiltai, 30 trumpa
laikio poilsio aikštelių, auto
mobilių aptarnavimo punktai, 
valgyklos. 

Lietuvos svečiai jąja naudo
jasi, važiuodami į pajūrį ir tei
giamai apie ją atsiliepia. Atva
žiavę į Lietuvą, įsitikinkite 
patys. 

Doc. dr. Evaldas Palšaitis 

Šaltiniai: Lietuvos centrinis vals
tybinis archyvas; Lietuvos archyvų 
biblioteka; „Lietuvos aidas" 1939. 
07.10. Nr. 357; JQC Amžius" 1939. 
07.10. Nr. 153; .Lietuvos žinios" 
1939.07.10. Nr. 153; Kelių muzie
jaus Vievyje medžiaga; Autorių 
grupė „Žemaičių plentas"; S. M. 
Plentų ir vandens kelių valdyba. 
Kaunas, 1940. 

IŠLEISTAS PIRMASIS 
PATARLIŲ TOMAS 

Neseniai Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institutas 
išleido penkiatomio leidinio 
„Lietuvių patarlės ir priežo
džiai" pirmąjį tomą. 

„Lietuvių patarlių ir prie
žodžių" 11, aprėpia A-D raides 
imtinai. Jame pateikiama per 
3,000 patarlių ir priežodžių 
tipų, kurių kiekvienas turi net 
iki keliasdešimt variantų. Nu
rodomi šių variantų radimo 
šaltiniai ir vietovės, pateikia
mos užrašytojo (arba patei
kėjo) pastabos. Leidinyje 
spausdinami lietuviškų patar
lių ir priežodžių atitikmenys, 
jei tokių esama, rusų, lenkų, 
latvių, anglų ir vokiečių kalba. 
Didelę tomo dalį sudaro visų 
patarlių ir priežodžių tipų pa
žodinis vertimas į rusų ir vo
kiečių kalbą. 

Leidinio sistemą sudarė ir 
įvadą pirmajam tomui parašė 
darbo grupės vadovas prof. 
Kazys Grigas. Leidinį apipa
vidalino dail. Alfonsas Žvilius. 

(Elta) 

NAUJA KAMERINĖ SALĖ 
Vasario 25 d. Lietuvos val

stybinės operos ir baleto tea
tras atidaro naują kamerinę 
salę, kurioje tą dieną pirmąjį 
koncertą rengia kamerinio or
kestro „Kremerata Baltica" 
sekstetas. 

Naujoji salė įrengta buvusių 
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Tradicine Kaziuko muge Vilniuje š.m. kovo 4 ei. G. Žilinsko (Eita) nuotr. 

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 

Pl ius mokesčia i 
Nuola idos galioja i r iš k i tų JAV mies tų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 
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teatro bilietų kasų ir atviro 
koridoriaus vietoje. Salė turi 
250 vietų klausytojams, joje 
numatoma rengti kamerinius 
ir solinius koncertus, susitiki
mus su operos, baleto bei kitų 
Lietuvos miestų muzikinių 
teatrų artistais, užsienio sve
čiais. Taip pat numatoma ro
dyti mažus spektaklius, ope

ras vaikams ir pan. 
Pirmame koncerte orkestro 

„Kremerata Baltica", vad. 
smuikininke Gidono Kreme
rio, sekstetas atliko Johan Se-
bastian Bach ir šiuolaikinių 
užsienio kompozitorių kūri
nius. Sekstete griežia jauni 
lietuvių, latvių ir estų muzi
kai. (Elta) 

Kauno arkivysk. metropolitas J. Skvireckas Raseiniuose šventina Že
maičių plentą. 
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K Žemaičiu plento pastatymas 
m yra vienas didžiausių darbu. 
I atliktu mūsą nepriklausomo 
îį ^veninio metais 

\ A Smetona 
Ja 

ft^fl 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 
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Atsidarą taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimtį. 

Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui. 

Prez Antanas Smetona atidengia Žemaičių plentui skirtą obeliską. 

\ /-T—\VC± 
— Personai 

7 NB*nk 
BuiUing Personai Banking Reiationships** 

fii—MM 
6162 S. Archer Ave. 
Ottcago,IL 60638 
$mmmĖ Aimta aad McVfeker) 
(773) 767-5188 

ORIANPPAflK 
15014 S. LaGrange Rd. 
OrUnd Park, VL 60462 
(near Domjnick't aad W*jgreen't) 
(708) 226-2727 
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YMd (APY) to « f l K * * M of january 29. 2001 and is subjact to changa wHhout notto* 
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S i e t o d a r b ą 
Įvairus 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

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.carlislestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 
metų amžiaus darbininkai, 

sunkiam darbui Skokie 
kraustymo kompanijoje. 

Atlyginimas $8-$ 12 per vai. 
Tel. 847-675-6617, Alvidas. 
3555 VV. Howard, Skokie. 

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. 

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

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. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Window VVashers & Gutter 
Cleaners Needed! 

100 Teams Needed to star, NOW' 
Work Monday-Saturday 7a m - 4 p.rr.. 

Teams of 2-3 people 
men or women 

Mušt have own car &. 
speak some English 

No experience needed. will train. 
Make $500+ per week each person 

Come today — Start tomorrow 
2101 Ogden Ave, 

Downers Grove, IL 60515 
(Zierbert Building) 

Enter in back of buildini? 
630-737-0100. 

WindowWašneirelvee3ed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
have vahd driver's Ikrense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Netradiciniu būdu 
diagnozuoju ligas. Esu 

gydytojų asociacijos narė. 
Tel. 773-778-3563, Valerija. 

Reikalinga vidutinio amžiaus 
moteris, gyvenanti Marąuette 
Parko rajone ar netoli jo, dirbti 

namų valymo darbus pilną 
darbo savaitę. Anglų kalba 

nebūtina. Tel. 773-376-2723. 

: 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. 

Jei esate vienišas, pavargote 
nuo kasdieninės buities, o į 

senelių namus nesinori, 
kviečiu gyventi pas save. 

SkambinU tel. 773-581-8982. 

Parduoda 
. i — • . i , -

Ieško darbo 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

Tel. 847-928-1000, ext. 131. 
Adresas: 9755 W. Farragut, 

Rosemont, IL 60018. 

Ieškoma atsakinga moteris 
namų ir aplinkos priežiūrai 

geromis sąlygomis. 
Reikalingas darbo leidimas. 
Skambinti 860-928-5294. 

Ieškau darbo slaugyti senus žmones 
bet kurioje valstijoje, ypač Floridoje. 
Esu medikė, kalbu angliškai, turiu 
geras rekomendacijas. Tarpininkui 
gerai atsilyginsiu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 773-386-6588; 773-
476-1898, Emilija. 

Parduodami automobiliai: 
Mitsubishi „Diamante" — 93 m., 

visi privalumai, geras stovis, $3.700; 
Chevy Impalla — 96 m., buvusi 

policijos mašina, $4.650. 
Tel. 708-293-0501; 708-258-5947. 

Skambinti po 7 v.v. 

Ieškau b e t k o k i o d a r b o 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones. Galiu gyventi kartu, 
vairuoju. T e l . 7 7 3 - 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

fvarras 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 VV. Archer Ave. , C h i c a g o , IL 60638 
Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguol iai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų p r o d u k t u s UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

„ĮSI 
BAKE FOR 

ns? 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 6O610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

miesto centre 
Savai tga l į u ž d a r y t a 

Kaune nebrangiai parduodamas 
4 kambarių butas. 5 aukštų 
plytiniame name, su garažu kie
me. (Blokiniai namai sovietiniais 
laikais buvo statomi i i labai 
didelių, žemos kokybės cemento 
blokų su 25 metų garantija, todėl 
dabar reikalingas kapitalinis 
remontas, nes sienos skiriasi. 
Vienas blokas — tai viena buto 
siena su skyle langui ar durims. 
Toks blokas buvo atvežamas su 
specialia mašina.) 
Parduodamame bute naujai 
padarytas gražus remontas: 
parketo grindys, miegamuosiuose 
— brangi kiliminė danga, 
apšvietimas — šviestuvai su 
,,fan", sienos — tapetai arba 
dažytos, vonioje — vokiškos 
plytelės, nauja automatinė 
skalbimo-džiovinimo mašina, 
naujas šaldytuvas, nauji ndai. 
baldai, patalynė, naujas 
televizorius. Karštas vanduo — 
miesto arba savo iš 80 litrų talpos 
įrenginio, šildomo elektra. Yra 
apsauga, sujungta su policija 
(kainuojanti $120 metams), taip 
pat kabelinė (cable) televizija 
(kainuojanti $120 metams) ir t.t. 
Atvažiuok su asmeniniais rūbais ir 
gyvenk be rūpesčių. Teirautis tel. 
727-360-0421. 

1 

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

Ne one nakes rourd-trip travei to Lithuania easier anr! more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer claiiy service to Vilnius with a nassle-free connection via 
Stockhoim. When you>e ready to return. you'H enjoy same-day travei back to 
Chicago througr our Cooenhagen hub. Fmd out what a wor!c of difference SAS 
can -nake for your next tnp. Just cali your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our websi?e at www.scandinavian.net. 
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P a s l a u g o s 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AUTOMOBIJO.NN^ SVEIKATOS? 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Otf. Mgr Auksė 
S. Kane Kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weat95th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvai įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sofftts*, 'decks', 'gutters", plokšti 
ir "shingje" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benets, tol. 630-241-1912., 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

I).C. Medicar įc Transportation Co. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
MOsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo ištaigas, bažnyčias. 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smalkesnė informacija tel. 773-283-
6922. fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v j - , iki 7 v.v. 

Reikia automobilio? Neturite 
kredito istorijos? Neseniai iš 

Lietuvos? Ne problema! 
Surasime tinkamą finansavimą 

žemiausiais procentais. Tel. 773-
544-2062 arba 773-860-8810. 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

Qukk & Easy Bookkeeping Services 
•Tiksliai 
•Teisingai 
*Ir JUMS pelningai 

Apskaičiuosime Jūsų MOKESČIUS. 
Kreipkitės: RENATA BLIUMAITĖ 
TeL <30-848-0382;Fax. 630-848-0382 

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

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo ^ajamų mokesčių formas. 

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

INCOME TAX SERVICE 
Dabaniniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profe onaJiam. sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRAN VS G. MEILE, CPA 

5 5 1 6 W . 9 5 S t , 
Oak Lavrn, IL 60453. 

Tel. Kaltinė 708-424-4425. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 

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

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

mobilus 773-317-6965. 

Ka lame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambint i 

R o m u i tel. 630-774-1025 . 

HnoĮamasIs turtaT 
(A 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VokeMal:773«4-78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Moving! Profesionalus 
kraus tymas Čikagoje ir už 
jos r ibų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

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

S i u v u užuolaidas, stalt ieses , 
dekoratyvines pagalvėles , 
ta isau rūbus. Turiu darbo 

patirtį Amerikoje, galiu dirbti 
su dizainieriu. Tel. 708-749-

4 3 0 4 arba 708-261-4882, Zita. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Ssifr MIS 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 7T3-767-6655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
0CTC1773|2»-I7«1 

[ 7 0 8 | 4 S 7 1 « O 
(773ISSM2K 

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

GnMKL. . Accent 
- ^ T > A I . Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
BuainaM (708) 42M111 
Voioe Ma* (708) 2334374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
RM. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairiu, nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

O?5L 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-650-6878 

Pager 
773-260-3404 

CdLteL 
630460-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą runą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butų nuomą 
Išnuomojamas 

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

$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, 3 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

n a m ų tel. 708-612-9526. 

TeMu psstaugas perduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

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

ORA2INA JONAVlClENĖ 
708 -430 -1000 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonaviciu8 9homa.com 

Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo butas „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
Šildymą. Kaina $550 į mėn. 

Skambinti tel. 773-767-2400, 
First Rate Real Estate. kviesti 

Aušrą Padalino. 

Išnuomoju vieną atskirą 
kambarį ir vieno miegamojo 

butą prie 63 St. ir Archer 
Ave. Tel. 708-594-1184. 

V y r ų ir moterų kirpėja . 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambint i V a n d a i , 

tel . 7 0 8 4 2 2 - 6 5 5 8 . 

Nebrangia i atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

Išsinuomos 
Vidutinio amžiaus tvarkinga 
moteris išsinuomotų nebrangų 

vieno miegamojo butą. 
Tel. 773-778-8577. 

Skambinti nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v. 

tyhs ĄttijĄ 
EMĮSSM 

tiuntinys yra labai laukiamai Lietuvoje 
Jau pats metas pradėti rnoiUt tiai irtntti. 

2 7 1 9 W«*t 7 1 SU., Chicago, IL 6 0 6 2 9 
SSOl S. 7 8 th A M , Bridg*vi*w. IL 6 0 4 5 S 

l - 8 Q O - 7 7 » - 7 3 « 3 . l - 8 B B - a » . 2 1 4 « 

PRISTATOME | LIETUVA BALTARUSUĄ, 
IATVUĄ. ESTIJA, RUSUĄ IR UKRAINĄ. 
2719 West 71 Strtet, Chicago, IL, 60629 

TtL (800)-T75-7363, (773)434-7919 
8801 S. 78 Ave. Bridgenew. IL 60445 

Td. 708-599-9680. 888-615-2148 

mmmvoA 
Vetkktnuo 

1*21 m. 
8900 SO.TII AUCHKft R0/u>, W i n ^ r SPRINCS, 1LL»IOIS T a 708.839.1000 

Šeiiąa pokvlių salės -tinka įvairioms nraaoma 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

40 lt 60 tvačių 

tOO iki 136 svečių 

1 
0 0 M 

OOthi-'OOtvaclų 
A U O g 

Ar mėgstate tokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

NMVK«I 

i2S»kjl7S»vacių 

22SioS60tvack4 

N A U J I E N A ! 
LietnviSki Šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos! 

Tai pat Švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišraines, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodanti 

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; 

Munddein — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 
Ltncolnwood — Lincolnwood Produce; VVood Dale — Georgetown 

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

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

Milwaukee, Detroit, Geveland, New York, Denver, San Francisco, 
Los Angeles ir Mlami. 

Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 
parduotu Teae, paskambinkite mums h* mes 

pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų t e l e fonas : 847-327-9000 . 
F o o d D e p o t Internat ional 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN,IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

http://www.carlislestaffing.com
http://www.scandinavian.net
mailto:Pransee@aol.com
http://jonaviciu8
http://9homa.com
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Social inių Reikalų Taryba 

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

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

NURAŠYMAI, KURIUOS UŽMIRŠTA 
NAMŲ SAVININKAI 

Pildant mokesčius, visada 
ieškome įvairių galimų nura
šymų, kad galėtumėme savo 
pajamų mokesčius kaip gali
ma daugiau sumažinti. Tačiau 
dėl nežinojimo kartais nenu
rašome kai ką, kur galime nu
rašyti. 

Mokesčių mokėjimo specia
listai sako, kad yra 10 įvairių 
galimų nurašyti išlaidų, ku
rias namų savininkai gali nu
rašyti nuo mokesčių, bet jie 
apie tai nežino ar užmiršta. 

Šis dešimtukas yra: 
1. J ū s galite nurašyti pasko

los mokestį, kurį užmokėjote, 
kad gautumėte paskolą. Jei 
pirkote namus 2000 metais, 
tikriausiai gavote paskolą ir 
už tą paskolą užmokėjote pas
kolos mokestį, paprastai vadi
namą „points". Kiekvienas 
„point" yra lygus 1 proc. skoli
namos sumos. Paskolos mo
kestis, arba „points", kurį už
mokėjote, kad gautumėte pa
skolą iki 1 milijono dolerių, 
gali būti nurašomas nuo paja
mų mokesčių, kaip „itemized 
interest" Schedule A jūsų mo
kesčių mokėjimo formose. 

2. jei pakeitete darbą ir ke
liatės^ kitą vietą, persikėlimo 
išlaidas galite nurašyti. Jei 
jūs pakeitete gyvenamą vietą 
dėl to. kad pakeitete darbovie
tę, nepaisant, esate namo sa
vininkas, ar nuomininkas, ga
lite didžią dalį persikrausty
mo išlaidų nurašyti. 

3. Nusirašykite paskolos 
mokestį, kurį užmokėjote, no
rėdami gauti be kokią kitą, su 
nuosavybe susijusią, paskolą, 
paimtą tokiam pat laikotar
piui, kaip ir jūsų namo pasko
la. Jeigu perfinansavote savo 
namo paskolą 2000 metais ir 
užmokėjote mokestį, kad gau
tumėte tą paskolą, arba jeigu 
mokėjote namo paskolos mo
kestį už nuomojamą namą, to
kie paskolos mokesčiai gali 
būti tik amortizuojami — nu
rašomi per namo paskolos tu
rėjimo laikotarpį, pvz., 30 
metų. 

4. Galite nurašyti dar nenu
rašytus paskolos gavimo mo
kesčius už anksčiau perfinan-
suotą namų paskolą. Jei perfi
nansavote jau anksčiau perfi-
nansuotą namo paskolą 2000 
metais ir jei nenurašėte pa
skolos mokesčio už ankstyves
nes paskolas, tai galite pada
ryti, pildant 2000 metų mo
kesčių mokėjimo formas. 

5. Nurašykite „prorated" — 
iš anksto numatytus — nuosa
vybės mokesčius, užmokėtus 
tais metais, kada pirkote ar 
pardavėte namą. 

„Prorate" — jei pirkote ar 
pardavėte namą. tai nuosavy
bės mokesčiai gal buvo„ pro
rated" — iš anksto apskai
čiuoti ir parduodančio per
kančiam užmokėti. Nors jūs iš 
tikro ir nepranešėte tokių 
mokesčių čekio vietiniam mo
kesčių rinkėjui, jūs vis tiek 
galite nurašyti dalį tų „prora
ted" nuosavybės mokesčių. Na
mo pardavimo aktas turi paro
dyti jūsų dalį „prorated", nuo 
mokesčių nurašomą namo pa
skolos procento dalį. to mė
nesio, kada pardavėte ar pir
kote. 

6. Nusirašykite „prorated" 
— numatytus namo paskolos 
procentus tų metų, kada buvo 
parduotas ar pirktas namas. 
Kitas dažnai pamirš tamas 
nusirašyti yra „prorated tax 
deduction" taikomas tiems 
metams, kada namas buvo 

parduotas, jei jūs . ar kita pu
sė, perėmė egzistuojančią na
mo paskolą, nors tai buvo pa
daryta ir neformaliai. Jūsų 
namo pirkimo dokumentas 
(„closing settlement state-
ment") turėtų parodyti tą dalį 
„prorated" nuo mokesčių nu
rašomą namo paskolos pro
centą, tam mėnesiui, kada 
buvo parduotas namas. 

7. Nusirašykite namo pasko
los išankstinio užmokesčio pa
baudą (prepayment penalty). 
Je i jūs užmokate egzistavusią 
namo paskolą perfinansuojant 
a r parduodant nuosavybę, 
išankstinio paskolos užmokėji
mo pabauda senai paskolai 
yra nurašoma nuo mokesčių. 

8. Nusirašykite iš anksto 
užmokėtus nuosavybės mo
kesčius ir/ar namo paskolos 
procentus. Praeitų metų gruo
džio mėnesį milijonai namų 
savininkų išsiuntė jų iš anksto 
mokamus už 2000 m. nuosa
vybės mokesčius ir/ar sausio 
mėnesį paskolos, mokėjimus. 
Neužmirškite nusirašyti tų 
„tax prepayments". padarytų 
2000 metais, net ir tuo atveju, 
jei mokesčių rinkėjas — „tax 
collector" ir/ar jūsų paskolos 
davėjas neiškeitė jūsų čekio 
iki 2001 metų. 

9. Nusirašykite nuosavybės 
mokesčius, užmokėtus iš jūsų 
„escrovv impound account". 
Kiekvieną mėnesį jūs, mokė

dami namo paskolos dalį, mo
kate tam tikrą sumą, kurią 
paskolos davėjas sulaiko va
dinamoje „escrovv impound ac
count" sąskaitoje ir iš tos są
skaitos paskolos davėjas moka 
namo mokesčius. 

Milijonai namų savininkų 
moka 1/12 dalį jų nuosavybės 
mokesčių kiekvieną mėnesį 
kartu su mėnesiniais namo 
paskolos mokėjimais į „escrovv 
impound account", kurį tvarko 
apdraudos davėjas, bankas a r 
pan. Šitie mokėjimai nėra nu
rašomi nuo mokesčių tol, kol 
paskolos davėjas perduoda 
mokėjimą vietiniam mokesčių 
rinkėjui, paprastai tai daroma 
du kar tus metuose. Paskolos 
davėjas metų gale IRS Formos 
1098 pranešime, turėtų paro
dyti sumą. kurią galite nura
šyti. Bet tai nebus ta pati 
suma, kurią mokėjote į „es
crovv impound account". 

10. Žemės sklypo nuomavi
mo mokėjimai gali būti nu
rašomi nuo mokesčių. Milijo
nai JAV namų yra pastatyti 
ant nuomotos žemės ir namų 
savininkai moka mėnesinius 
ar metinius mokesčius už tą 
žemę jos savininkui. Internai 
Revenue Code 163(c) leidžia 
tuos žemės nuomos mokėji
mus nusirašyti nuo mokesčių, 
jei, a. jei žemės nuomavimas 
yra 15 metų su teise prailgin
ti; b. nuoma yra lengvai per
duodama jūsų namo pirkėjui, 
jei parduodate; c. savininko 
interesas yra išlaikyti tą že
mę, taip kaip ir namo pasko
los; d. ir jūs turi te galimybę 
dabar ar ateityje tą žemę nu
pirkti. 

Pildant federalinius mokes
čius, yra labai daug dalykų, 
kuriuos reikia žinoti. Jei neži
nosite, galite prarast i nemažai 
pinigų. 

Naudotasi įvairia spauda. 

A.tA-
ROMAS PAKALNIS 

Mirė 2001 m. vasa r io 15 d. rytą, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. 

Gyveno Waterbury , Connecticut. 
Nuliūdę liko: žmona Ona, duktė Rasa, sūnūs Linas ir 

Darius su šeimomis bei penki anūkai . 
Velionis pa la ido tas Lietuvių kapinėse Waterbury, 

Connecticut. 

L i ū d i n t i še ima. 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 3 d., šeštadienis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ENGELBERTAS ANDRIUŠIS 
Jau praėjo vieneri metai , kai mus paliko mylimas Vyras, 
Tėvas ir Tėvukas. 

Jį prisimenant šv. Mišios buvo atnašaujamos Lietuvoje, 
Kanadoje, Čikagoje bei Lemonte. 

N u l i ū d u s i ž m o n a Marija. 

Sunkios ir ilgos ligos iškankintam 

A. t A. 
PETRUI GRIGANAVIČIUI 

mirus, jo visapusiškai išsekusią ir išvargusią brangią 
žmoną DANGUOLĘ ir sūnų ŠARŪNĄ su šeima giliai 
užjaučiame ir liūdime. 

Vilius Juška 
Virginija Petitt su šeima 

Silvija Bukauskas su šeima 
Viktoras Juška su šeima 

Genovaitė Juškienė 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

r 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
V A ' . VM»*lief • w,.ocr 

" PMIaaga nq)jtw[«. p«fvw>jnt ptmgvi i Karna* 
T * * pM. p*i**i*M pinigu* <% IT»**»W Boston. 0«n»w Raiteli Durtam w t M M t 

Iki kovo 22, 201)1, jus galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekviena kurtą pervedant 
pinigus per VVesttm l'nion." 
Yiu-dukties preręa paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasaulyje. 

O ^udok i t r * VVcvttm l'nion putiaaga perriąsti 
pim&iu | M Wur už Junjjtmtų VrtttriK«* Vsltiiją ribq. 

fįl \n\\r%ik\><* rusiu ,itu k v i r • 

^*) NnudBfctto j>r«t£a patlamtonri ir hradnrati MI »«*•»*• 
atliflMikiai*. 

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER 

A. t A. 
LIDIJA KURAITYTĖ 

JAKOVICKIENĖ 
Mirė 2000 m. gruodžio 18 d., sulaukusi 90 metų. Gimė 

1910 m. kovo 16 d. Rusijoje. 
Velionė L ie tuvo je s tud i javo V y t a u t o Didžiojo 

universitete ekonomiką. Priklausė Varpininkų draugijai. 
A.a. Lidija buvo žmona a.a. profesoriaus, daktaro , 

inžinieriaus, Vytauto Didžiojo universiteto technologijos 
fakulteto dekano Vlado Jakovicko, mi rus io 1949m. 
Vokietijoje ir palaidoto Oberammergau kapinėse. 

Velionė paskutiniu metu gyveno šiaurinėje Čikagos 
miesto dalyje. Mirė Gleshire Nursing and Rehabilitation 
slaugos namuose. 

Nuliūdę liko giminės — Viktoras A. ir Vytenis P . 
Kuraičiai. Daugelį metų ją globojo artimi jos draugai 
Marga ir Mečislovas Butėnai , taip pat ją lankė ir prižiūrėjo 
Lietuvos Dukterų draugijos narės. 

Šv. Mišios už Lidijos sielą bus aukojamos kovo 6 d. 9:30 
v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Po Mišių jos palaikai, esantys Lietuvių Tautinių 
kapinių mauzoliejaus administracijos p a s t a t e , bus 
pašventinti. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose ir jos palaikų pašventinime. 

La ido tuvėmis r ū p i n a s i L i e tuvos D u k t e r y s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

A L W A Y S W I T H F L O V V E R S ! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai CQj 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 W. 79 St, Justice, IL 

UEIUVHJ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Dkactors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

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

5200W.95St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(A Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-623-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HTLLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

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. 
TTNLEY PARK, 16600 S OAK PARK AVE. 

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) 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 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Už a. a. Antan inos Mic
k ienės sielą penkerių metų 
mirties sukakties proga šv. 
Mišios bus aukojamos kovo 11 
d. 9 vai.r. Šv. Antano bažny
čioje. Cicero, IL. Gimines ir 
draugus prašome pasimelsti ir 
prisiminti velione. 

L. A. R. K. Brighton Parko 
moterų sąjungos 20-oji kuopa 
pietus ruošia kovo 1 1 d . Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo mokyklos salėje (4420 S. 
Fairfield Ave.). Pietūs prasi
dės tuoj po lietuviškų Mišių. 
Taigi tą dieną nevirkite, ne
varkite prie krosnies, o pasi
naudokite proga ir pasivaišin
kite skaniu lietuvišku maistu 
- dešromis su kopūstais, ba
landėliais, cepelinais bei visų 
mėgstamu kugeliu ir kavute 
su pyragais. Savo atsilanky
mu prisidėsite prie parapijos 
bažnyčios vitražų atnaujinimo 
ir padėsite Utenoje vargstan
čioms seselėms, kurioms labai 
reikalingas keltuvas, nes da
bar jos vargsta, ligonius nešio-
damos iš pirmo aukšto į antrą. 

Kaziuko mugėje , kuri vyks 
, kovo 4 d. PLC, Lemonte, veiks 

„Tauro rago" kavinė. Bus ro
domi seni filmai, iškabintos 
nuotraukos, kas pusvalandi 
vyks skautų pasirodymai. Vi
sus kviečiame užeiti kavinėn, 
pasižiūrėti ir pasigėrėti senais 
laikais, o jaunesnius ir naujus 
dalyvius, pasiruošusius skau
tiškam gyvenimui, kviečiame 
apsilankyti ir pasižiūrėti, iš 
ko kilo ši šauni organizacija. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
kviečia visus atvykti j Šam
pano priešpiečius, kurie vyks 
kovo 18 d. 1 val.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, Marųuette Parke. Norin
tys dalyvauti prašomi užsisa
kyti vietas skambinant Mary 
Banky tel. 708-499-4231. Savo 
dalyvavimu paremsite Lietu
vos Vyčių veiklą. Taip pat 
kviečiame ir naujai atvyku
sius lietuvius dalyvauti bei 
įsijungti į Lietuvos Vyčių veik-
lą. 

Atminimo koncertas 
„Tau, sese" įvyks kovo 11 d., 
sekmadienį, 4 val.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuet te Parke 
(6820 S. Washtenaw). J amži
nuosius Dievo namus išėjusios 
a.+a. sesers Zitos atminimui 
tą popietę po bažnyčios skliau
tais skambės tikroji dieviškoji 
Muzika: L. Cherubini „Re-
quiem", kiti religiniai kūri
niai. Šį koncertą atliks Park 
Forest Singers choras, dirigen
tas Ričardas Šokas. Kviečiame 
visus Gavėnios laikotarpio su
sikaupimui. 

Vnikai - t<i> mu*ų ateitin' ..Žiburė
lio" Mont<'s.son mokyklėles madų 
parodoj*' mndas df-monstravo Kris
tina Barovifiut*1 ..Žiburėlis' vel 
kviečia | madų paroda, kuri vyks 
kovo 1M d . sekmadienį. PLC Bilie
t u ir informacija skambinant In
drei Rudaitytci-.Je.skf> tel 630-54.1-
970.1 ar Audrai Daulienei tel H47-
328-94.19 

D a n u t ė Bindokienė , 
„Draugo" vyr. redaktore, bus 
pagrindinė kalbėtoja Ameri
kos Lietuvių tautines sąjun
gos ruošiamame Kovo 11-osios 
Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo minėjime. Minėji
mas prasidės kovo 11 d., sek
madienį, 10:30 vai.r. Pasaulio 
lietuvių centre vėliavų pakėli
mu prie paminklo ir vainikų 
padėjimu. Žodį tars Vaclovas 
Mažeika. 11 val.r. bus aukoja
mos šv. Mišios. Pamaldas lai
kys kun. A. Paliokas, SJ . 
12:30 val.p.p. vyks minėjimas 
didžiojoje salėje. Meninę prog
ramą atliks Stasės Jagminie-
nės vadovaujamas „Tėviškės" 
liaudiškos muzikos ansamblis. 

„Vaiko vartų į mokslą" 
būrelio padalinys veikia Phila-
delphijoje. Teresė Gečienė ša
lia daugelio darbų LB Krašto 
valdyboje stengiasi suaktyvin
ti Philadelphijos „Vaiko vartų 
į mokslą" būrelio veiklą. Jos 
dėka jau anksčiau „Vaiko var
tų į mokslą" darbuotojas Lie
tuvoje pasiekė 1,200 dolerių ir 
vertingi siuntiniai su higienos 
bei mokslo priemonėmis. Tere
sė įjungė į šį šalpos darbą ir 
savo buvusius mokyklos stu
dentus, kurie telkia lėšas ir 
per „Vaiko vartų į mokslą" 
būrelio darbuotojas Lietuvoje, 
stengiasi padėti apleistiems 
vaikams. 

Vytauto Didžiojo šaul ių 
r inkt inė š. m. kovo 4 d. 12 
vai. Šaulių namuose rengia 
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putvio minėjimą. Akademinė
je dalyje kalbės Šaulių sąjun
gos išeivijoje vadas garbės 
narys Mykolas Abarius. Me
ninėje dalyje gros Algimantas 
Barniškis. Bus ir pabendravi
mas prie kavutės. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

Pagrindinia i „Muzikos" 
kamerinio choro atlikėjai yra 
muzikos mokytojai. Susikūręs 
1992 metais ir koncertuoda
mas Lietuvoje, choras atkrei
pė užsienio vadybininkų dė
mesį ir vėliau buvo pakviestas 
koncertuoti įvairiose Europos 
šalyse. Greit pasipylė muziki
niai apdovanojimai. Įvairios 
premijos laimėtos chorų kon
kurse Švedijoje ir Vengrijoje. 
1998 metais Takarazukos 
mieste (Japonija) vykusiame 
chorų konkurse „Muzika" bu
vo apdovanota aukso medaliu, 
Grand Prix ir pagrindiniu spe
cialiuoju prizu. Tais pačiais 
metais Pasaulio lietuvių chorų 
konkurse šie dainininkai pel
nė pirmąją vietą. „Muzika" 
taip pat buvo kviečiama daly
vauti Lietuvos kultūros minis
terijos kūrybiniuose projek
tuose -„Baroko kelyje Lietu
voje" ir Pažaislio festivalyje 
Kaune. Šis choras atvyksta į 
Čikagą ir kovo 10 d., šeštadie
nį, 7 val.v. koncertuos PLC 
Lietuvių fondo salėje. Koncer
tą rengia PLC renginių komi
tetas. 

Kovo 18 d., sekmadienį, 1 
val.p.p. Beverly Shores, IN, 
Šv. Onos bažnyčioje bus laiko
mos lietuviškos pamaldos. Šv. 
Mišias aukos kun. Rimas Gu
delis. Po Mišių Tautos šven
tės proga ruošiamas minėji
mas ir programa, kurią atliks 
Meno mokyklėles dalyviai. 

Apie naująjį imigrac i jos 
į s tatymą (Life) bu? kalbama 
susitikimuose >u advokatais: 
kovo 10 d. 10 val.r. Daley Col-
Icge. 75 S. Pulaski Rd . kovo 
24 d. 10 val.r. West Sido T.-ch-
nical Institute. 2800 S. W>s-
tern Ave.; balandžio 7 d. 10 
val.r. Humbolt Park Field 
House. 1440 N. Sacramento 
Ave. Susitikimus organizuoja 
mero Richard M. Daley rašti
ne. Daugiau informacijos 
skambinant tel. 311 arba In
ternete www.cityofchicago.org 

Kur v i s u o m e t ske lb iami 
mūsų lietuviškųjų organizaci
jų renginių skelbimai? Kur vi
suomet išgirsite apie tai . ką 
rengia Lietuvos Vyčiai, Jauni
mo ir Pasaulio lietuvių cent
rai, Lietuvių Bendruomene. 
Lietuvių fondas. Vytauto Di
džiojo rinktines šauiiai , Čiur
lionio galerija. Lietuvių dailės 
muziejus, ..Dainava". ,,Gran
dis", Meno mokyklėle, „Sekly
čia" ir kiti lietuviški centrai? 
Žinoma, kad „Margutyje II"! 
Visas organizacijas kviečiame 
prisiminti ir paremt i „Margu
tį II", a tvyks tant į metinę lė
šų telkimo vakar ienę , kuri 
ruošiama kovo 10 d., šeštadie
nį, 6 val.v. J a u n i m o centre. 
Dainas apie gimtinę ir meilę 
dainuos ir gros „Tėviškės" 
liaudiškos muzikos kapela, 
vadovaujama Stasės Jagmi-
nienės, pietus ruoš prityrusios 
šeimininkės. Būt inai atvykite 
į šventę, kurią ruošia seniau
sia lietuviška radijo laida, sa
vo programas transliuojanti 
per VVCEV radijo stotį 1450 
kHz bangų ruože. 

Vyresniųjų l i e t u v i ų cent
re „Seklyčioje*' kovo 7 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo 
„Mūsų miesteliai" - „Palan
ga" I dalis. Tai - kurortų poil
sio kampelis, apie kurį svajoja 
poilsiautojai, ku r Baltijos jū ra 
ir smėlio kopos vilioja svetim
taučius. Kviečiame atvykti vi
sus, kuriems Pa langa yra mie
las prisiminimų miestelis ir 
kuriems tai gera proga su 
gražiąja dainose minima Pa
langa susipažinti . Bus ir bend
ri pietūs, kaip visada trečia
dieniais. 

Amer ikos l i e t u v i ų gydy
tojų są jungos medicinos se-
minaras-vakaronė ruošiama 
balandžio 6 d., penktadienį, 6 
val.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Atnaujinsime 
pažintis, p raneš imus skaitys 
gydytojai Eglė Beržinskas , Er-
landas Ulozas, Rena ta Varia-
kojytė Staniškienė, Arvydas 
Vanagūnas. Bus ir vakarienė. 
Informacija tel. 773-434-4545 
arba 708-386-3454. 

V y s k u p o M o t i e j a u s Va
lanč iaus minė j imą kovo 11 
d., sekmadienį, po 9 val.r. lie
tuviškų Mišių rengia Cicero 
LB ir LB Kultūros taryba. 
Minėjime pagrindinę paskaitą 
skaitys Titus Antana i t i s . Bus 
prisiminta Kovo 11-oji - Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo diena, ruošiama meninė 
dalis ir vaišės. Minėjimas 
vyks Šv. Antano parapijos di
džiojoje salėje. Parapijiečiai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti . 

#JT f j j r S ir r o # 7 " 
PAŽINKIME SAVO 

ŠVENTĄJJ! 
Šių metų balandžio 13 dieną 

sueina 130 metų nuo Palai
mintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio gimimo. Tai - mū
sų laikų žmogus šventasis. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys, lietuvių visuomenę 
norėdamos giliau supažindinti 
su Pal. J . Matulaičiu, į JAV 
kviečia seserį Albiną (Mariją 
Jurgą) Pajarskai tę , kuri įvai
riuose lietuvių telkiniuose po 
lietuviškų šv. Mišių kalbės 
apie Pal. J . Matulait į . Susiti
kimai vyks: kovo 1 1 d . Šv. An
driejaus parapijoje, Philadel-
phia, PA: kovo 18 d. Dievo Ap
vaizdos parapijoje, Detroit, 
MI; kovo 25 d. ryte Šv. Alfonso 
parapijoje. Balt imore. MD: ko
vo 25 d. 2 val.p.p. Epiphany 
bažnyčioje. VVashington. DC; 
balandžio 1 d. J a u n i m o centre, 
Čikagoje, per seselių rėmėjų 
vakarienę: balandžio 8 d. Ma
rijos Nepaliaujamos pagalbos 
parapijoje. Cleveland, OH. 

Sesuo Albina Pajarskaitė il
gai dirbo pogrindyje ir laisvoje 
Lietuvoje, turi daug žinių ir 
patyrimo. Nepraleiskite pro
gos daugiau sužinoti ir dva
siškai pra tur tė t i ' 

Naujojo šimtmečio pirmojo Draugo fondo pavasario vajaus laiškų siuntimo 
vidumi (kairėje1 ir DF pirmininku Broniumi Juodeliu (dešinėje). 

PRASIDEDA PAVASARIO VAJUS 
Pirmasis šio šimtmečio 

Draugo fondo pavasario vajus 
jau prasidėjo š.m. kovo 1 die
ną, visiems ..Draugo" dienraš
čio skaitytojams išsiuntus 
Draugo fondu laiškus. Nauja
sis, dvidešimt pirmasis šimt
metis „Draugi)" leidėjus pasiti
ko prenumeratų pajamoms 
mažėjant, jo seniems skaityto
jams iškeliaujant į amžinybę. 
Pradėtas naujų ateivių prenu
meratų vajus „Draugą" veltui 
siuntinėjant tris mėnesius ne
žinia kiek papildys prenume
ratorių eiles, kai praeis tie 
trys mėnesiai su papildomo
mis išlaidomis. 

Draugo fondo kapitalo inves
tavimų pelno sumažėjimas dėl 
JAV ekonominio nuosmukio 
reikalauja papildomo Draugo 
fondo kapita:.) sutelkimo ruo
šiant vajus šiame najajame 

šimtmetyje. Draugo fonde yra 
tik pusė „Draugo" skaitytojų. 
Jei jų pirmoji pusė sutelkė 
vieną milijoną, argi ne laikas 
antrajai pusei pradėti telkti 
antrąjį milijoną, kad jis atneš
tų papildomas investavimo pa
jamas, reikalingas „Draugo" 
leidybos paramai? 

Mūsų bendruomenė išlaiko 
savas bažnyčias, savas mokyk
las, savas organizacijas, kas 
sekmadienį, kas mėnesį, kas 
metus tam aukodama didesnę 
ar mažesnę pinigų sumą. Pa
vasaris ir ruduo visus kviečia 
paaukoti ir Draugo fondui, 
mūsų vienintelio dienraščio 
išeivijoje „Draugo" išlaikymui. 
Ne kiekvienas iš karto gali 
tapti Draugo fondo garbės na
riu su tūkstantine. Draugo 
fondas turi nemažai garbės 
narių, kurie aukodami po šim-

talkininkai su vadovu Antanu Vala-
J o n o Kuprio nuotr. 

tinę per dešimtį vajų tapo gar
bės nariais . „Našlės skatikas" 
Draugo fondui ne mažiau 
svarbus negu turtuolio stam
bus pinigas. Ne vien tik vyres
niosios ar vidurinės mūsų kar
tos reikia Draugo fondo toli
mesniam auginimui. Tam rei
kalinga mūsų jaunesnioji kar
ta, ta trečioji „banga", nes ne
tolima ateitis viską perduos į 
jų rankas . Jau šiandien jie 
turėtų būti „Draugo" prenu
meratoriais, bendradarbiais, 
Draugo fondo nariais-rėmė-
jais, kaip kad mes buvome 
prieš 50 metų, čia atvykę su 
mažyčiu lagaminu, kuriame 
tilpo visas turtas , o už juodus 
fizinius darbus per valandą 
mokėjo 80 centų ar vieną do
lerį. 

Kiekvieno „Draugo" skaity
tojo parama Draugo fondui pa
gal išgales yra labai svarbi, la
bai laukiama. 

Sią savaitę skaitytojus pa
sieks Draugo fondo šio pava
sario vajaus laiškai. Draugo 
fondo direktorių taryba visus 
labai prašo atsiliepti į fondo 
laišką, toliau auginant Drau
go fondą. 

Bronius J u o d e l i s , 
pirmininkas 

PAVASARIO TALKA 
DRAUGO FONDUI 

Svetingoje tėvų marijonų 
vienuolyno pastogėje š.m. ko
vo 1 dieną susirinkusi talka iš 
patyrusių, ilgamečių laiškų 
siuntėjų, vadovaujant Antanui 
Valavičiui, išsiuntė Draugo 
fondo pavasario vajaus laiškus 
„Draugo" skaitytojams JAV ir 
Kanadoje. 

Laiškų siuntinio talkoje da
lyvavo: Olimpia Baukienė, 
Mindaugas Baukus. Michali
na Bikulčiene. Valerija Čepai
tienė, Algirdas Čepėnas. Ona 
Gradinskienė, Aurelija Kriau
čiūnas. Elena Majauskienė, 
Kazys Majauskas, Vaclovas 
Momkus. Sofija Pleniene, Na
talija Sodeikiene, Aleksas 
Smilga, Aldona Totoraitienė, 
Pranas Totoraitis. Viktorija 
Valavičiene, Antanas Valavi
čius ir Stasys Žilevičius. Ska
niais priešpiečiais visus vaiši
no Ona Gradinskienė ir Vikto
rija Valavičiene. Joms pri
klauso didelė padėka už vai
šes, o visiems talkininkams 
nuoširdus ačiū. Visa talka lin
kėjo, kad jų nusiųstų laiškų 
vokeliai su čekiais sugrįžtų į 
Draugo fondą. 

Skelbimai 
• A l m o s fondas 

Veron ika Paovya, Grand 
Rapids, MI, atsiuntė Almos 
fondui $100. Almos ir Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! Tax ID 
# 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian Orphan Care", 
pažymint , k a d skirta Almos 
fondai . Siųst i: 2711 West 71 
St„ Chicago , IL 60629. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
k re ipki tės į INTER-VIDEO 
3533 S . A r c h e r Ave., Chi 
cago, IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Pe tras Bernotas. 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, jja-
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j i s padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

• „Saulute", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams.vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: a.a. Salomėjos 
Baltuškienės atminimą pager
biant, Danutė Korzonienė $75 
bei Ritonė ir Teodoras Rudaičiai 
$25; Robert Dūda $240 metams 
paremti berniuką; Vaiva Buč-
mytė $120 tęsiant mergaitės 
metinę pa ramą; Nijolė Kers-
nauska i t e $ 2 0 mergaitės pa
ramai; Zenonas Rekašius $200: 
dr. M e i l u t ė Biskienė $100 . 
Labai ači^! „Saulutė", 4 1 9 
Weidner Rd„ Buffalo Grove, 
IL 60089 Tel . 847-537-7949 
Tax ID#3t,-3O03339. 

• V e l y k i n i ų s i u n t i n i ų 
ta lp intuvas i švyksta kovo 6 
d., antradieni. BALTIA EXP-
RESS, 7269 S. Harlem Ave. 
Tel . 800-772-7624. 

• Mary Lee ir William De-
reske aukoja $100 jų vardu Jo 
ir Kip Winsett, Bellingham, 
WA, padėti še lpt i sunkiai 
sergančius ligonius Lietuvoje. 
Dėkojame! Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Boz 88, Palos Heights, 
DL 60463. Tel. 708-448-6173. 
Tax ID#36-3810893. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 West C e r m a k Road . 
Tel . (773) 847-7747. 

• Ieškome m ū s ų mamos 
Emilijos Gaška (Gaškienės), 
g y v e n u s i o s 5 1 5 4 S. Cali-
f o r n i a A v e . , C h i c a g o , IL 
6 0 6 3 2 , m i r u s i o s 1998 m. 
gruodž io 4 d., t e s tamento 
arba asmenų, liudijusių jį su
darant. Ką nors žinančius, 
prašome pranešti Da l ia i ir 
Kęstučiui Gaškams. TeL 734-
482-3699. 

• A.a . A l f o n s o G e r č i o 
atminimą pagerbdama, Dalia 
Grybinaitė-Lee, South San 
Francisco, CA, atsiuntė Lie
tuvos vaikams $25. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojai nuoširdžiai 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
č ių globos" komitetas , 2711 
West 71 Str . , C h i c a g o , IL 
60629. 

• 27 centa i skambinant \ 
Lietuvą, 5.6 c n t JAV, 24 vai . 
p e r parą, 7 d ienas per savai
t e , 6 sekundž ių intervalai . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patir t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei v isu pasauliui 
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• I e š k a u Danutės Arlaus
k i e n ė s , g i m u s i o s 1954 m. 
saus io 3 d. Gerai atsilyginsiu. 
Tel. 630-635-1066, Ed Moore. 

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

• K. J u r g a i t i s , Winter-
haven, C A Lietuvos vaikams 
aukoja $ 1 0 0 . Kapt. Albert 
Mikutis , Phi ladelphia, PA, 
atsiuntė $50 auką. Lietuvos 
naš la ič ių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• A . a . A n t a n o L e v a n o 
a tmin imą pagerbiant , Jani
na Levanienė atsiuntė Lithu
anian Mercy Lift $455, kuriuos 
suaukojo John ir Regina Con-
nolly, Kęstutis Dailidė, Klau
dijus ir dr. Birutė Pumputis, 
Vytenis Kirvelaitis , Shirley 
Ambroziak, Dalia ir Kęstutis 
Ječius, Jerome Gaižutis, Jus
tinas Kirvelaitis, Ginta ir Pra
nas Naris. Reiškiame užuojau
tą artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Li thuanian Mercy 
Lift, P.O. Boz 88, Palos Heights, 
IL 60463 . Tel . 708-448-6173. 
Tax ID#36-3810893. 

• D a u g Amerikos l ietuvių 
r ū p i n a s i L i e t u v o s v a i k a i s 
be i j ų vargais ir kas metai per 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą siunčia pinigus jiems 
padėti. Emile ir Claudia Lar-
ricq, Miami, FL, globoja tris 
vaikus ir atsiuntė jiems $450. 
Claire Mattis, Elmhurst, IL, 
globoja du vaikus ir atsiuntė 
j iems $ 3 0 0 . Vigalis Jus tas , 
Woodinville, WA, su „matehing 
fund" ats iuntė $285 vienos 
mergaitės paramai. Asmenys, 
globojantys po vieną vaiką, 
$150 — metinį paramos mo
kestį globojamiems vaikams 
a t s i u n t ė : Eva M. Federko, 
S c r a n t o n , PA; Ada Sutkus , 
Beverly Shores, IN; Arnold 
Grushnys, Wichita, KS.; Sigutė 
Mikrut, Lake Bluff, IL. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „L ie tuvos 
N a š l a i č i ų g lobos" k o m i t e 
tas , 2711 West 71 Str„ Chi
cago, IL 60629. 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzfe 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. 

• A . a . S t a s i o B a k u č i o 
atminimą pagerbdama, Laima 
Jurkūnienė, La Grange, IL, 
aukoja $25 padėti šelpti sunkiai 
sergančius ligonius Lietuvoje. 
Dėkojame! Lithuanian Mercy 
l i f t , P.O. Box 88, Palos Heights, 
I L 60463. Tel . 708-448-6173. 
Tax 10*36-3810893. 

• A.a. Walter Lendra ič io 
a t m i n i m ą pagerbdami , au
koja šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvoje: Valentina ir 
Al Kriščiūnai, Osterville, MA; 
Larry ir Maureen ONeill, Be
verly, MA; Talbots Sales Audit, 
Hingham, MA; Šarūnas ir Aud
ronė Užgiris, Highland Park, 
IL; Alton U. Farnsworth Middle 
School Teacher's Association, 
Guilderland, NY; Jurgis ir 
Viligailė Lendraitis, Palos Hts., 
IL. Iš viso $460 . Reiškiame 
užuojautą art imies iems , o 
aukotojams dėkojame! Lithua
n i a n Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-448-6173. Tax ID#36-
3810893. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SJ»uIaakiIU., Chicago,IL 60629 

TeL 773-562-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 83 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei nuo .Draugo") 
TeL 77S-S04-0100. 

TeL •S0-S574I00,1 — t , IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Cmtineair 
kriminalinei byloa 

«S47 8.KedaieA 
Chiemgo, IL 00000 
TeL 773-778-6700 

K-maiL GlbaitisftaoLcom 
Tofl free 24 hr. 666-776-0742 

Darbo vai. nuo 8 TJ. iki 6 v.v. 
SetUd.8vj.ikilv.p.p. 

http://Rudaitytci-.Je.skf
http://www.cityofchicago.org

