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Kalbininkai imasi taisyti 
parlamentarų kalbą 

Vilnius , kovo 16 d. (BNS) 
— Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija sutarė su Seimo Val
dyba nuo eilinės pavasario se
sijos pradžios pradėti klausy
tis parlamentarų kalbos ir ją 
taisyti . Apie tai komisijos 
pirmininkė Danguolė Miku-
lėnienė pranešė penktadienį 
Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje. 

Kol kas kalbininkai parla
mentarų daromų kalbos klai
dų neketina viešinti. Kalbi
ninkų rekomendacijos bus tei
kiamos kiekvienam parlamen
ta ru i raštu. 

Tačiau spaudos konferenci
joje dalyvavęs Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Rolandas Pavi
lionis sakė pradėjęs rinkti par
lamentarų kalbos „perliukus", 
kuriuos galbūt ateityje išleis 
a tskiru leidiniu. R. Pavilionis 
citavo tokius parlamentarų 
kalbos pavyzdžius: „Viskas su
j auk t a ir atjaukta", „bandy
sim sustrateguoti", „sėskim 
an t šitų klausimų ir baikim". 

Tačiau kalbininkai neturi 
galimybių bausti paralamen-
tarų už kalbos klaidas, nes 
tokias bausmes Administra
cinės teisės pažeidimų kodek
sas numato tik skiriamiems 
valstybės pareigūnams. 

Komisijos primininkės D. 
Mikulėnienės nuomone, Seimo 
nariai patys turė tų susi
rūpinti savo kalbos kultūra, 
nes tai kuria jų įvaizdį. R. 
Pavilionio nuomone, kalbinin
kai turėtų griežčiau reaguoti 
ir į akivaizdžias kalbos kul
tūros klaidas, pasirodančias 

cituojami reklaminiai šūkiai 
„Aug (turėtų būti „auk" — 
BNS) sveikas" arba „Grynink 
čipsus (turėtų būti „trašku
čius" — BNS). 

D. Mikulėnienė teigė, jog 
kalbininkų darbą pastaruoju 
metu trikdo planuojamas tam 
tikrų įstaigų pertvarkymas 
bei lėšų trūkumas. 

Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas Seimui pa
teikė įstatymo projektą, ku
riame buvo siūloma atskirti 
Valstybinę lietuvių kalbos ko
misiją nuo kalbos inspekcijos. 
Seimas šiam projektui nepri
tarė ir grąžino jį tobulinti. D. 
Mikulėnienė taip pat skep
tiškai vertina šį pasiūlymą, 
nes, jos nuomone, pertvarkius 
šias institucijas, reikės papil
domų lėšų jų veiklai finansuo
ti. 

Tačiau, jos teigimu, Lietuva 
skiriasi nuo Latvijos ir Esti
jos. „Mes vieninteliai iš Balti
jos šalių, kur visose gyvenimo 
srityse yra vartojama lietuvių 
kalba". D. Mikulėnienės teigi
mu, Estijoje vis labiau įsigali 
anglų kalba, ypač komercinėje 
raštvedyboje. Be to, Estijoje 
l inkstama taikyti dvigubus 
reikalavimus — vienus ES 
valstybių piliečiams, kitus — 
estams. 

Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkės teigi
mu, einant į atvirą visuomenę, 
kalbininkai turėtų kuo ma
žiau drausti , o daugiau leisti 
ir sakyti, kaip geriau vartoti. 
Tačiau ji pažymėjo, jog, „no
rėdami išlikti ir būti įdomiais 

spaudoje bei reklamoje. Kaip Europai, turime išsaugoti savo 
tokių klaidų pavyzdžiai buvo etninį ir kultūrinį savitumą". 

Kauno savivaldybė padės 
nukentėjusiems dėl sprogimo 
Kaunas , kovo 16 d. (BNS) ten budėti, siekiant išvengti 

— Kauno miesto Ekstremalių 
situacijų valdymo komisija 
nusprendė skirti laikiną prie
globstį per sprogimą Kauno 
gyvenamajame name nuken
tėjusiems asmenims. 

Penktadienį Kauno savival
dybėje posėdžiavusi komisija 
nukentėjusiems žmonėms ke
t ina skirti 2 arba 3 butus iš 
savivaldybės Manevrinio fon
do, o kai tik leis teisėsaugi
ninkai , ketina pradėti per 
sprogimą smarkiai suniokoto 
namo remontą. 

Sprogimas K. Petrausko gat
vėje esančiame 5 aukštų gyve
namajame name Kauno Žalia
kalnio rajone nugriaudėjo ket
virtadienį apie 9 vai. vakaro. 
Per sprogimą vienas žmogus 
žuvo, o dviem prireikė medikų 
pagalbos. Sužeistieji 10-metis 
berniukas ir 33 metų vyriškis 
gydomi Kauno medicinos uni
versiteto klinikose. Sužeistas 
vyriškis gali prarasti regėji
mą. 

Per galingą sprogimą laipti
nėje išvirto 1-4 aukšto butų 
durys su staktomis", sugriuvo 
laiptines aikštelė ta rp 1 ir 2 
aukš to bei išdužo apie 80 na
mo ir aplinkinių namų langų. 
Namo pirmajame aukšte kol 
kas neįmanoma gyventi. 

Kauno miesto ekstremalių 
situacijų valdymo centro sek
retorius Jonas Griškevičius 
sakė, kad savivaldybė namo 
remontui ketina skirti apie 
100,000 litų. 

Kol vyks remonto darbai, 
14-kai gyventojų laikinam 
prieglobsčiui bus suteikti bu
tai. Kauno miesto policija prie 

gyventojų turto išgrobstymo. 
Pasak nukentėjusių gyven

tojų, laiptinėje gyveno vyres
nio amžiaus ir daugiausia 
sunkiai besiverčiantys žmo
nės. Butai buvo nedrausti. 

Po sprogimo visi laiptinės 
gyventojai buvo evakuoti iš 
namo. Penktadienį po pietų jie 
vėl galėjo užeiti į savo butus. 
Savivaldybė po sprogimo siūlė 
laikiną prieglobstį, tačiau visi 
gyventojai atsisakė. Padėti 
nukentėjusiems gyventojams 
buvo pasirengę ir šalia namo 
įsikūrę 1-ojo Vidaus tarnybos 
pulko kariai. 

Pirmajame namo aukšte pa
talpas jau 2 metus nuomoja 
vaistais ir medicinine įranga 
prekiaujanti bendrovė „Sensa-
lė". Kaip sakė firmos direkto
rius Ričardas Nizevičius, , j a m 
niekas negrasino ir jie netgi 
nukentėjo mažiau nei kiti na
mo gyventojai". Sprogimo me
tu firma nedirbo. 

Dėl tyčinio nužudymo pavo
jingu daugelio žmonių gyvybei 
būdu Kauno miesto apylinkės 
prokuratūra iškėlė baudžia
mąją bylą. 

* Kauno savivaldybė, at
s ižve lgdama į gyventojų pa
geidavimus, nusprendė įsteig
ti 10 specialių aikštelių, kurio
se bus pardavinėjamos mal
kos. Prekiavimo diena tokiuo
se malkų turguose kainuos 4 
l i tUS. iKD-F.lta' 

* Du įgaliojimus Klaipė
dos mies to taryboje turėjusi 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) patyrė netikė
tą smūgį. Iš partijos gretų pa-

Lenkijos ir Lietuvos p a r l a m e n t ų vadovai 
t u r a s Paulauskas susitiko Varšuvoje 

Maciej Plazynski (kairėje) i r Ar-
EPA-Elta nuotr 

Lenkijoje — Lietuvos narystės 
NATO siekiai ir Punsko 

problema 
Varšuva, kovo 15 d. (BNS; 

— Lenkijos premjeras Jerzy 
Buzek patvirtino, jog jo val
stybė remia Lietuvos siekius 
įstoti į NATO ir Europos 
Sąjungą, be to, Lenkija yra 
pasirengusi pasidalinti su Lie
tuva savo patyrimu, pritai
kan t valstybinius į s ta tymus 
prie Europos teisės reikala
vimų. 

Lenkijos premjeras tai pa
reiškė ketvirtadienį per susiti
kimą su Varšuvoje viešinčiu 
Lietuvos Seimo pi rmininku 
Artūru Paulausku. Susi t ikime 
dalyvavęs Lenkijos viceprem
jeras , ūkio ministras J a n u s z 
Steinhoff sakė, jog tikisi akty
vesnio ekonominio bendradar
biavimo, ypač energetikos sri
tyje. 

Vakare svečio garbei Lenki
jos Seimo pirmininkas Maciej 
Plazynski surengė pie tus . 

Ketvirtadienį pokalbiuose 
su Lenkijos par lamento frak
cijų atstovais A. Pau lauskas 
prašė atsižvelgti į Lenkijos lie
tuvių siūlymus neplėsti Puns
ko valsčiuje įkurdintos užkar
dos ir perkelti ją šiek t iek to
liau. Lenkijos Seimo frakcijų 
atstovai prisipažino manę, 

kad šis klausimas jau turėjo 
būti išspręstas, bet, patikinti 
A. Paulausko, kad problema 
tebėra atvira, pažadėjo do
mėtis jos sprendimo spart ini
mu. 

1998 m. lapkritį Lenkijos 
pasienio apsaugos vadovybė 
priėmė sprendimą, kuriuo re
miantis, Punsko sveikatos 
centre buvo įkurdinta pasienio 
užkarda. Lenkijos pasieniečiai 
teigė, kad Punsko miestelio 
ruože padaroma maždaug 40 
proc. visų Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio pažeidimų. Puns
kiečiai t ikina, kac sveikatos 
centre užkarda įsikūrė ne
teisėtai, nes p a s t a u s stovi an t 
žemės sklypo, kt tns nupirktas 
už visuomenės lėšas. 

Apie pasienio užkardos iš
kėlimą iš Punsko jau dveji 
metai ka lbama įvairiu lygiu. 
Šį klausimą svarstė Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentai, prem
jera i , ne kar tą apie tai kalbė
ta abiejų valstybių Seimų 
Asamblėjos sesijose, tačiau 
problema liko neišspręsta. 

Daugiau kaip 80 procentų 
Punsko gyventojų yra lietu
viai. 

Lietuvos la isvės sąjunga nori 
užtverti svarbų greitkelį 

sitraukė tarybos narys Petras 
namo ketina įrengti postus ir Pareigis. <LRKD-REIU. 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 
— Policijos depar tamentas su
sirūpino Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) grasinimais už
tverti greitkelį Kaunas-Klai-
pėda, jei nebus sumažin tos 
dujų kuro automobiliams kai
nos. 

Pasak policijos pranešimo, 
transportininkai ir kiti pi
liečiai nerimauja, kad „tokie 
ekstremistiniai išsišokimai 
gali labai pakenkti jų intere
sams, nes "panašių piketų 
metu nukenčia nieko dėt i as
menys, verslininkai, vežėjai, 
autotransporto vairuotojai, di
delius nuostolius dėl to pat ir ia 
ir valstybė". 

Policijos generalinis komisa
ras Vytautas Grigaravičius 
raš tu kreipėsi į Lietuvos lais
vės sąjungos pirmininką Vy
tautą Šustauską ir šios sąjun
gos Tauragės skyriaus pirmi
ninką Saulių Oželį, a tkreipda
mas jų dėmesį į tai, kad pla
nuojamas renginys priešta
rauja Susirinkimų įs ta tymui , 
kuris draudžia susi r inkimus, 
jei jų dalyviai sudaro pavojų 
eismo tvarkai ir saugumui bei 
pažeidžia kitų asmenų teises 
ir laisves. 

Policijos generalinis komisa
ras įspėjo LLS vadovus, kad 
už grupinių veiksmų, kur ia is 
šiurkščiai pažeidžiama viešoji 
tvarka, organizavimą arba ak
tyvų dalyvavimą juose y ra nu

matyta baudžiamoji atsako
mybė. LLS vadovai paraginti 
atsisakyti savo ketinimų. 

LLS vyriausybei ir bendro
vei „Mažeikių nafta" šią savai
tę įteikė „ult imatumu" pava
dintą dokumentą, kuriame 
reikalaujama iki kovo 28 d. 
sumažint i dujų kuro automo
biliams kainas . Jei šis reika
lavimas nebus įvykdytas, kovo 
28 dieną žadama užtverti 
greitkelį Kaunas-Klaipėda 
ties Kryžkalniu. 

Nuo kovo mėnesio pradžios 
įvedus akcizą suskystintoms 
automobilių dujoms, litras 
dujų degalinėse pabrango apie 
10 centų. 

* P r e m j e r a s pavedė Že
m ė s ū k i o ministeri jai iš 
specialiosios kaimo rėmimo 
programos skirti iki 29 mln. 
litų žemdirbiams, kuriems įsi
skolino j a u nobevykdančios 
ūkinės veiklos įmonės. Toks 
sprendimas ministrui Kęstu
čiui Kristinaičiui buvo visiškai 
net ikėtas . Pasak jo, 2001 m. 
žemės ūkio rėmimo biudžetas 
yra griežtai suplanuotas, o pa
pildomų lėšų jame iš viso nė
ra. 'LR-EItal 

* Ž e m ė s ūk io rūmų pre
z i d e n t a s J o n a s R a m o n a s 
atsisakė būti premjero Rolan
do Pakso patarėju ir pavadino 
siūlymą eiti šias pareigas „šou 
elementu". IU-EIUI 

Tėvynėje 
pasižvalgius 

* S e i m o p i rmin inkas Ar
tūras Pau lauskas pasiūlė 
surengti trišali Lietuvos, Len
kijos ir Rusijos parlamentų 
vadovų susitikimą, kuriame 
būtų galima aptar t i Karaliau
čiaus srities perspektyvas ple
čiantis Europos Sąjungai. 

•LBLA-Elta) 
* Vyr iausybės protokol i 

niu sprendimu nutarta ieš
koti lėšų įgyvendinti naują as
mens dokumentų išdavimo 
sistemą. Toks pavedimas kovo 
14 d. duotas Finansų ir Ūkio 
ministerijoms, kurios yra įpa
reigotos numatyt i lėšas Vi
daus reikalų ministerijai 
(VRM) Asmens dokumentų iš
rašymo centro įsteigimui. 
VRM yra kreipusis į vyriausy
bę, prašydama suteikti ne 6.2 
mln. litų, kaip buvo planuota, 
o 10.9 mln. litų paskolą, nes 
asmens dokumentų išdavimo 
sistemos įrangai įsigyti numa
tyta nepakankamai lėšų. Lie
tuva yra patvirt inusi asmens 
dokumentų rengimo progra
mą, kurioje numatyta pakeisti 
seno pavyzdžio pasus j as
mens tapatybės korteles, tar
nybinius ir užsienio pasus bei 
ki tus dokumentus. IBNSI 

* R u k l o s m o k o m o j o pul
k o karia i J o n a v o s rajone 
ketvirtadienį surengė pietus 
Lietuvoje viešinčiai Latvijos 
prezidentei Vairai Vykei-
Freibergai. Užsienio valstybės 
vadovės ir jos delegacijos val
giai niekuo nesiskyrė nuo Lie
tuvos karių maisto. (LR-KD-EIU) 

* Vyr iaus ias i s eurodery-
b in inkas Europos komiteto 
direktorius Pet ras Aūštrevi-
čius viešosios įstaigos Verti
mo, dokumentacijos ir infor
macijos centro vadovu be kon
kurso paskyrė Seimo rinkimus 
pralaimėjusi konservatorių, 
43 metų Audronių Ažubalį. 
Prieš tapdamas Europos komi
teto vadovu P. Auštrevičius 
dirbo konservatoriaus And
riaus Kubiliaus vyriausybės 
kancleriu. <LR-Eita> 

* Anykšč ių rajono meras, 
soc ia ldemokratas Leonas 
Alesionka vienas pirmųjų pa
sinaudojo pernai vasarą Sei
mo priimtomis Biudžeto san
daros įstatymo pataisomis ir 
skurdžiame rajono biudžete 
numatė specialų valdybos 
(mero) rezervo fondą. LR-EIUI 

* N u t a r ė ats is tatydint i 
n e t 8 m e t u s d i rbės vyriausy
bės patarėjas religijų klausi
mams Pet ras Plumpa. Paragi
nęs Lietuvos vyriausybę pa
sekti Europos, kur valstybės ir 
religinių tikėjimų santykius 
palaiko ministerijos bei depar
tamentai ir siūlęs rinktis Re
ligijų depar tamento prie Tei
singumo ministerijos modelį, 
P. Plumpa išgirdo atsakymą, 
kad tam reikalingų pusės mi
lijono litų nėra. (LR-EIUO 

* L ie tuvos gyventoja i jau 
priprato prie pernai įvesto 
abonentinio mokesčio už du
jas , tačiau netrukus gali būti 
įvestas abonentinis mokestis 
ir už šaltą vandenį, elektros 
energiją bei šilumą. H O M 

* Vi ln iaus mies to taryba 
nutarė leisti savivaldybei 
už suteiktas paslaugas skolas 
grąžinti tur tu . VŽ-EIU> 

* Kad būtų i švengta kem-
pinl igės , Lietuvos skerdyk
loms nuo kovo 1 d. taikomi 
galvijų atliekų naikinimo ap
ribojimai, o ateityje planuoja
ma naikinti vyresnius nei 30 
mėn. galvijus. .vž-Eita. 

Lietuvių kilmės asmuo uždavė 
galvosūkį JAV teismui 

Vašingtonas-Vi lnius , kovo 
16 d. (BNS) — Ne kartą JAV 
įstatymus pažeidęs ir už ta i 
teistas Kęstutis Žadvydas 
uždavė r imtą galovosūkį JAV 
Aukščiausiajam teismui — jį 
norima deportuoti, tačiau ne
žinoma kur . 

Pokario Vokietijoje JAV oku
pacinėje zonoje perkeltųjų as
menų (DP) stovykloje 1948 
metais gimęs K. Žadvydas at
vyko į JAV šeštajame dešimt
metyje, būdamas aštuonerių 
metų. Visą gyvenimą pralei
dęs JAV, K. Žadvydas neįgijo 
JAV pilietybės, nors ir turėjo 
leidimą nuolat gyventi Ameri
koje. 

JAV spaudos pranešimais, 
jis yra te is tas už įsilaužimą, 
plėšimą ir narkotikų plati
nimą. Pastarąjį kartą jis nu
teistas praėjusio dešimtmečio 
pradžioje Virginia valstijoje, 
kai Fairfax apygardos teismas 
skyrė K. Žadvydui kalėti dve
jus metus už 474 gramų ko
kaino laikymą. 

Pagal JAV Federalinį įsta
tymą, kriminalinius nusikalti
mus padarę imigrantai privalo 
būti deportuojami. Todėl 1994 
m. JAV Imigracijos ir natū
ralizacijos tarnybai nuspren
dus K Žadvydą deportuoti, dėl 
narkotikų laikymo bausmę at
likęs lietuvis netrukus vėl at
sidūrė už grotų. Jis savo de
portacijos trejus metus laukė 
kalėjime Louisiana valstijoje. 
Tuomet JAV pareigūnai ir 

* B ū t i n g ė s terminalas p o 
savaitę t rukus ios pertrau
kos trečiadienį vėlai vakare 
atnaujino krovos darbus, ir 
buvo pradėtas krauti Norvegi
jos tanklaivis „Anna Knut-
sen", į kurį numatyta pakrau
ti 108,500 tonų Rusijos bend
rovės „Jukos" naftos. Krovos 
darbai terminale buvo sustab
dyti iš ka r to po to, kai kovo 6-
osios vakare nutrūko Norvegi
jos tanklaivį ir jūrinės dalies 
plūdurą jungęs tvirtinimo ly
nas ir į j ū r ą išsiliejo nafta.'BNS> 

* S e i m o opozic i jos vado
v a s V y t e n i s Andriukait is 
Seimo valdybai pasiūlė už
drausti žurnalistams fotog
rafuoti Seimo posėdžių salėje. 

M H 
* K e l e i v i ų patogumui 

Kaune į v e d a m i bendri vien
kartiniai autobuso ir troleibu
so bilietai, tačiau bendrovėms 
bus sunku dalytis gautas paja
mas. -KD-Elta' 

* Se imo liberalai prabilo 
apie tai, jog Socialdemokratų 
partijos vadovai siekia sau pa
lankių sprendimų, šantažuo
dami tuo, kad gali nepritarti 
trims vyriausybės pateiktoms 
svarstyti Konstitucijos patai
soms. J o m s priimti reikia 
dviejų trečdalių visų Seimo 
narių balsų, kurių Seimo dau
guma netur i . iLR-R-E!ta. 

* B e n d r o v ė „ L i e t u v o s 
draudimo" gyvybės drau
dimas ketvirtadienį kaupia
muoju gyvybės draudimu ap
draudė neseniai ketvertuko 
susilaukusią vilniečių Kristi
nos ir Ričardo Gancevskių šei
mą. Mažiesiems — Evelinai. 
Danieliui. Augustinui ir Ro
bertui Gancevskiams — su
laukus 18 metų, draudimo 
bendrovė išmokės 40.000 Lt 
sumą. AM 

Sutrumpinimai: KD • Kauno die
na". LA • ..Lietuvos aidas". LR 
..Lietuvos rytas". LŽ • ..Lietuvos imios". 
R • ..Respublika" 

susidūrė su rimta problema, į 
kurią valstybę jį deportuoti, 
nes, neturėdamas JAV pilie
tybės, K. Žadvydas nebuvo ga
vęs jokios kitos valstybės pilie
tybės. 

Vokietija, iš kurios prieš 
daugiau kaip keturis dešimt
mečius K. Žadvydas atvyko į 
JAV, atsisakė jį priimti. 

Įsijungus žmogaus ir kons
titucinių teisių gynėjams bei 
advokatams, K. Žadvydas 
1997 m. teismo sprendimu 
buvo paleistas iš kalėjimo už 
2.000 dolerių užstatą. Varžo
mas teisminių apribojimų, K. 
Žadvydas gyvena nedidelia
me miestelyje Texas valstijoje, 
kur įsidarbino kilimų išvežio-
toju. 

Pasak advokatų, K. Žadvy
das neskundžia JAV federa
linės valdžios teisės jį išsiųsti 
ir nesipriešina deportacijai, 
tačiau prieštarauja prieš Imi
gracijos ir natūralizacijos tar
nybos sprendimą laikyti jį 
kalėjime. „Išsiųskite mane kur 
norite, kad ir į Mėnulį", inter
viu dienraščiui „The New 
York Times" yra sakęs K. 
Žadvydas. Šiuo metu jo byla 
svarstoma JAV Aukščiausia
me teisme, kuris sprendimą 
paskelbs iki birželio. 

Amerikos spauda pranešė, 
kad JAV dėl K. Žadvydo de
portavimo kreipėsi ir į Lie
tuvą, kuri nesutiko jo priimti. 
Tačiau, BNS žiniomis, Lietuva 
nėra svarsčiusi galimybės 
priimti K. Žadvydą. Kaip BNS 
sakė Lietuvos VRM Migracijos 
departamento direktorius Al
mantas Gavėnas, 1997 m. 
birželį Migracijos departamen
to pilietybės reikalų skyrius 
gavo Lietuvos generalinio kon
sulo New Yorke paklausimą 
dėl K. Žadvydo pilietybės. Pi
lietybės reikalų skyriaus ži
niomis, K. Žadvydas dėl Lietu
vos pilietybės ir piliečio paso 
gavimo nesikreipė. Apie tai ir 
buvo informuotas Lietuvos 
generalinis konsulas. 

Tačiau, Migracijos departa
mento vadovo teigimu, į Lie
tuvą nebuvo kreiptasi, pra
šant priimti deportuojamą K. 
Žadvydą. 

Visgi K. Žadvydas gali kan
didatuoti į Lietuvos pilietybę, 
remiantis Pilietybes įstatymo 
nuostata, jog pilietybė gali 
būti suteikta asmenims, iki 
1940 m. birželio 15 -d. turėju
siems Lietuvos pilietybę, jų 
vaikams ir vaikaičiams. 

Teisingumo viceministras 
Gintaras Švedas teigė, jog 
..remiantis Konstitucija, lietu
vių kilmės asmeniui nėra 
jokių problemų tapti Lietuvos 
piliečiu". „Konstitucija ne
draudžia nė vienam lietuviui, 
nepriklausomai nuo piliety
bes, grįžti j Lietuvą", sakė G. 
Švedas. 

Vadinasi K. Žadvydas, kaip 
Lietuvos piliečių palikuonis, 
turi teisę kreiptis dėl Lietuvos 
pilietybes suteikimo. Bet ar 
Lietuva pageidautų priimti 
savo globon kriminalinį nusi
kaltėlį? 

i Pranešimui panaudoti _T"ne New 
York Times". JLos Angeles Times". .The 
Washin<rton Post" :r J?un Sentinel" 
straipsniai). 

KALENDORIUS 
Kovo 17 d.: Šv. Patr ikas: Gentvi

las. Gertrūda. Varuna. Vita. Vyte 
Kovo 18 d.: Gavėnios UI sekma

dienis Sv, Kirilas Jeruzalietis; Anzel
mas. Edvardas. Eimute. Eimutis . 
Gintare. Kirilas. Sibilė 

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas; Juo
zas. Nautile. Vilė. Vilvs. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DVASINIS SUSIKAUPIMAS 
„Kristus mums šviečia", — 

tai kunigo ištarti žodžiai bar
stant pelenus ant kaktos ti
kintiesiems Pelenų dieną. Su 
šia diena prasideda Gavėnia, 
kuri reiškia dvasinio susikau
pimo, maldos ir rimties metą. 
Ateitininkų namų valdyba ir 
Čikagos Akademinis Skautų 
sąjūdis surengė dvasinio susi
kaupimo dieną, 2001 m. kovo 
10 d., Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Šiai dienai labai entuzias
tiškai ir profesionaliai vadova
vo kun. dr. Kęstut is Trima
kas. Tema „Dievo akivaizdoje" 
buvo gvildenama per keturias 
konferencijas: „Ryšys su Die
vu", „Mano draugystė su 
gelbstinčiu Broliu", „Ryšiai su 
artimaisiais ir tolimaisiais" ir 
„Nutolus sugrįžtant". 

„Aš-Esu-Kurs-Esu" — Jis 
mano Dievas ir koks yra mano 
ryšys su Juo? Ar J i s palietė 
mano gyvenimą? Ar dėl Jo pa
sirenku savo gyvenimo kelią? 
Yra biologinis DNA ir yra 
dvasinis DNA — tai Dievo-
Norimas-Aš. Tai idealas, kurio 
Dievas trokšta, kad aš juo tap
čiau. J is mane paliečia įvy
kiais, kad J is yra, kad Jis yra 
geras, rūpestingas. Pokalbiuo
se su Kristumi J is mus įkve
pia ir pašaukia mus būti ge-

. resniais. Jis t r auk ia mus per 
Save pas savo Tėvą malda 
„Tėve, mūsų..." J i s kviečia 
mus melstis, kad ta Duona 
mus mait intų ir apsaugotų. 
Jėzus yra mūsų Brolis nužen
gęs iš Dangaus ir tapęs žmo
gumi, kad mes bū tume paimti 
į Dangų pas Tėvą. J i s už mus 
nusidėjėlius kentėjo siela ir 
kūnu ir net mirė už mus, kad 
būtume paimti į dangų pas 
Dievą Tėvą. Duonos pavidale 
Jėzus yra pasilikęs Eucharis
tijoje, tabernakulyje ir ar mes 
Jį aplankome, pagarbiname? 
Ar bendraujame su savo Bro
liu pasist iprindami šv. Komu
nijoje, Susitaikymo sakramen
te? 

„Ką padarėt vienam iš ma
žiausiųjų brolių, tą padarėte 
man..." skamba giesmės žo
džiai. Dievo įsakymas yra my
lėti visus žmones ir kiekvieną 
žmogų, kaip patį save. Pasisa
vinkime Jėzaus žvilgsnį kaip 
Jis žvelgė į kitus. Žvelkime 
teigiamai, ne neigiamai, be 
išskaičiavimo. Atjauskime ir 
įsijauskime į kitą. DNA — 
„Dievo-Norimas-Aš"_ turi sąry
šį su art imaisiais ir tolimai
siais. Atleiskime. Melskimės 
už kitus, už mirusius, už blogą 
darančius.. . 

Mylėkime Viešpatį Dievą 
visu protu ir dėkingumu, visų 
DN'A. Dievas mus myli įvai
riai: mus palytėdamas, mus 
t raukdamas prie Šv. Sakra
mentų. Kristus yra šv. Trejy
bės paslaptyje. Marija įeina į 
šv. Trejybę kaip Kristaus — 
Dievo Motina ir per savo sūnų 
ji veda mus pas Dievą. 

Visiems šio susikaupimo da
lyviams buvo taip miela ir ge
ra atsinaujinti ir klausyti kun. 
dr. Kęstučio Trimako konfe
rencijų, ir kiekvienai konfe
rencijai pasibaigus giliai pa
galvoti, apmąstyti praeitį ir 
dabartį, ir pasiryžti. 

Dienos programos eigą labai 
sumaniai organizavo Aldona 
Kamantienė, į t raukdama gies
mes, skaitinius, Kryžiaus ke
lius ir maldas. Atsinaujinę ir 
pasiryžę, šv. Mišių auka už

baigėme šį susikaupimą. 
Ateitininkų namų valdyba ir 

Akademinis Skautų sąjūdis 
labai organizuotai visus daly
vius sotino kava, pyragais ir 
skaniais pietumis. 

IK 

MINTYS 
GAVĖNIAI 

Vieną rytą, važiuodama \ li
goninę chemoterapijai, radijo 
bangomis išgirdau žodžius, 
kurie rado gilų atgarsį mano 
širdyje: „kančia yra noras tu
rėti, ko neturi, i r turėjimas to, 
ko nenori". Kasdien prisimenu 
tą girdėtą mintį ir manau, kad 
ji labai tinka gavėnios apmąs
tymams. 

Yra daug labai mažų da
lykų, dėl kurių kasdien ken
čiam: aštrus žodis, laiškas, ku
rio nesulaukiam iš mylimo 
žmogaus, tamsi, lietinga die
na, kai tikėjomės saulės... Bet 
yra ir didelių: vaikas, kuris 
palieka tėvų namus net neat
sisveikinęs, ar t imo žmogaus 
mirtis, sunki liga... 

Ko a š neturiu, arba ką tu
riu, k a s sukelia skausmą ma
no gyvenime? Mano atsaky
mas labai aiškus: vėžys . Ne
turiu sveikatos, kurios trokštu 
ir tur iu vėžį, kurio nenoriu. 

Sakoma, kad Dievas mus 
moko per nelaimes ir sunku
mus, kuriuos gyvenime sutin
kame. Nežinau, kada aš paga
liau supratau, kad kančia, tai 
dovana, kurią Dievas leidžia 
man patirti. Kančia — tai la
bai svarbi mano gyvenimo da
lis, kančia dėl mažų dalykų ir 
dėl didžiojo — vėžio. Aš taip 
pat supratau, kad galiu kovo
ti, nepriimti, spirtis prieš kan
čią sukeliančius dalykus ir bū
ti nuolat nelaiminga, arba ga
liu priimti tai, ką kiekviena 
diena atneša, i r gyventi ramy
bėje. Tai įmanoma tik gyve
nant po vieną dieną... Kiek
vieną dieną tur iu sau primin
ti, k a d galiu pakelti bet ką 
(net chemoterapiją) dvylika 
valandų, ko negalėčiau, jei 
galvočiau, kad t a i viso gyveni
mo dalia... 

Anne Morrow Lindbergh ra
šė (laisvas vertimas): „aš neti
kiu, kad vien t ik kančia mus 
moko. Jei užtektų tik kančios, 
tai visas pasaulis būtų išmin
tingas, nes visi kenčia. Dar 
reikia ir supratimo kitiems, 
kantrybės, meilės ir atvirumo 
žmonėms". 

Viešpatie, Velykų belau
kiant, mokyk mus priimti 
kančią — didelę ar mažą. Pa
dėk mums atsiverti Tavo mei
lei. 

Dėkoju Tau, Viešpatie. Kan
čia ir vėžys mano dvasios 
nesužlugdys, kol turėsiu Tavo 
Ramybę — Ramybę, kurią su
teikti gali tik mylintis Tėvas... 

Dal ia S t a n i š k i e n ė 

REIKALINGOS 
NUOTRAUKOS 

Prašome dabart inės ateiti
ninkų veiklos nuotraukų. Ge
ra kai atsiunčiamus straips
nius lydi ir nuotrauka ar dvi. 
Renginiuose fotografuojančių 
nestinga. Pasidalinkite jomis 
ir su šiuo puslapiu. Nuotrau
kos grąžinimas siuntėjui pas-
partfja jei pridedamas sau 
adresuotas vokas. Lauksime! 

Žiemos ideologinių kursų dalyviai 
futbolą. 

moksleiviai ir vadovai per pertraukas sniege smagiai žaidė amerikietišką 
Nuotr. Vi jos S i d r y t ė s 

DURYSA^ARTAI/KELIAS JUBILIEJINIAIS 
METAIS NAUJI HORIZONTAI! 

2000 M o k s l e i v i ų A t e i t i n i n k ų Ž i e m o s i deo log in i a i k u r s a i : 

(Tęsinys) 

T r e č i a d i e n i s , g r u o d ž i o 27 
d. 

D u r y s — „ P e r ž e n k i m e 
d u r ų s l e n k s t i , i r nau ja i 
a t r a s k i m e save !" 

Turbūt nereikėjo taip ilgai 
vakar naktį šnekėt is , nes tik
rai labai sunku buvo atsikelti 
šį šaltą rytą! O kiek sniego! 
Visą naktį snigo! Bus smagu 
po pietų sniege pažaisti. Po 
pusryčių, išgirdome pirmas 
kalbas — drąsuolių, kurie ne
bijo pirmieji atsistoti prieš 
mus, ir penkias minutes pa
kalbėti apie j iems rūpimą 
temą. Visi ne t ik labai įdomiai 
kalbėjo, bet ir geri oratoriai! 
Giedrė Kazlauskaitė savo kal
ba uždegė visus — visi kur
santai pasiryžę išmokti dainą 
„Trys milijonai" ir siekti gyve
nime aukštų idealų! 

Šios dienos pirma paskaita 
buvo d r . Vėjo L i u l e v i č i a u s : 
„Aš, m a n o a p l i n k a i r idea
lai". J i s audringoje paskaitoje 
iškėlė klausimus: „Kas aš esu? 
Ko aš siekiu" Kur aš einu? 
Kaip aš ten pateksiu?" Savo 
kalboje išryškino, kad savęs 
supratimas reikalingas, kad 
galėtume drąsiai žengti pir
myn. Po dr. Vėjo paskaitos, 
visi jautėmės, kad galime nu
versti aukščiausius kalnus! 
Bus įdomu jo s ta ty tus klausi
mus padiskutuoti su draugais 
vėliau po pietų. 

Po rytinės paskai tos, išbėgo
me į lauką su komendantu 
Paulium, pusvalandį pasi
mankštinti . Po mankštos, ska
niai pavalgėme pietus. 

Po smagaus laisvalaikio lau
ke, atvyko popietinis paskaiti
ninkas — Dar ius Udrys iš 
Kalifornijos. Darius Udrys la
bai įdomiai pr is tatė paskaitą 
apie inteligentą ir jo savybes. 
Paskaitos metu, Darius Udrys 
davė mums progos gyvai pa
diskutuoti jo pateiktas mintis 
— ir tai darėme su dideliu įdo
mumu ir užsidegimu. Per grei
tai baigėsi labai naudinga pa
skaita. 

Po skanios vakarienės, dr. 
Vėjas pravedė dienos santrau
ką. J is suvedė visų paskaitų 
pagrindines mintis, uždavė 
mums po tr is klausimus dis
kusijoms, ir pasidalinę į tris 
grupes, tarpusavyje valandą 
diskutavome svarbius klausi
mus. Po valandos sugrįžome, 
ir pasidalinome savo išvado
mis su visais. 

Vakare buvo Dainų ir Lietu
viško žodžio vakaras , kurį ve
dė vadovė Lina, bet mes visi 
atlikome. Visi buvome pada
linti į skirtingų stilių muzikos 
grupes — ir pagal savo pateik
tą stilių, turėjome sukurti ir 
atlikti dainas! Buvo labai 
linksmas vakaras ir daug juo
kų' 

Po vakarines maldos, ratu 

sustoję ir padainavę „Kaip 
grįžtančius namo paukščius", 
pavargę nuslinkome link mū
sų kambarių, ir j au šiandien 
greitai užmigome saldžiu mie
gu! 

A u š r a G a l k y t ė i r 
B r i g i t a P a n t e l ė j e v a 

(Bus daugiau) 

STOVYKLOS D A I N A V O J E 
2001 METAIS 

B i r ž e l i o 16 - 23 d. —Det
roito skau tų ir skaučių stovyk
la. 

B i r ž e l i o 24 • l i e p o s 7 d . 
— Moksleivių ateit ininkų sto
vykla Dainavoje. 

L i e p o s 8 • 20 d. — Jau 
nučių ateitininkų stovykla. 

L i e p o s 22 - 29 d. — Ateiti
ninkų sendraugių stovykla. 

L i e p o s 29 • r u g p j ū č i o 5 d . 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla. 

R u g p j ū č i o 5 - 12 d. — Li
tuanist inių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

R u g p j ū č i o 12 - 19 d. — 
Lietuvių taut inių šokių moky
tojų savaitė. 

R u g p j ū č i o 19 - 26 d. — 
Lietuvių Fronto bičiulių sto
vykla. 

R u g p j ū č i o 31 • r u g s ė j o 3 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. 

L i e p o s 29 d . — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašoma kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

A T E I T I N I N K U RENGINIAI 

Č i k a g o j e 

B i r ž e l i o 3 d., s e k m a d i e n į 
— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė ir Ateitininkų namų 
gegužinė Lemont, IL. 

D e t r o i t e 

B i r ž e l i o 3 d. — Detroito 
ateit ininkų Šeimos šventė 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
parapijos salėje. 

K e n n e b u n k p o r t , M E 

R u g p j ū č i o 11-18 d. — 
Ateitininkų sendraugių poilsio 
savaitė Tėvų Pranciškonų va
sarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

ČIKAGOS 
SENDRAUGIU 

DĖMESIUI 

Formuojasi Čikagos ateiti
ninkų sendraugių koordina
cinė grupė. Ši grupė tikisi su
burti Čikagoje gyvenančius 
ateitininkus sendraugius ir 
palaikyti ryšius su kitais Či
kagos ir apylinkių vienetais. 
Lauksime ateitininkų sen
draugių minčių ir pritarimo 
tolimesnei veiklai. Prieš pra
dedant, reikia patikslinti są
rašus, kuriuos iki šiol yra su
rinkusi Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų taryba. Jei jūsų 
adresas yra pasikeitęs per 
paskutinius porą metų, prašo
ma pranešti savo naują adre
są, telefono numerį, fakso nu
merį ir elektroninio pašto ad
resą (jeigu turite) šiuo adresu: 
Juozas Polikaitis, 1209 Coun-
try Lane, Lemont, IL 60439. 
Tel. 630-257-2022, faksas 630-
257-8441, ei. paštas: 

jpolikaitis@aol.com 
Pirmame pasitarime dalyva

vo Ramunė Kubiliūtė, Grasil
da Petkuvienė ir Juozas Poli
kaitis. 

STOVYKLŲ R E N G Ė J U 
DĖMESIUI 

Kaip matote, stovyklų Dai
navoje datos jau paskelbtos. 
Tuoj laikraščio redakcijon pa
sipils informacijų apie stovyk
las besiteiraujančių asmenų 
skambinimai. Trukdomas tų 
informacijų neturinčių žmonių 
darbas. Todėl prašome visus 
suminėtų stovyklų rengėjus 
atsiųsti šio skyriaus redakto
rei pavardes ir telefonų nu
merius stovyklos rengėjų ar 
vadovų, kurie galėtų tas infor
macijas suteikti. Būtų gerai ir 
platesnė informacija, kurią 
galėtume šiame skyriuje iš
spausdinti ir, reikalui esant, 
periodiškai pakartoti: Lauk
sime greito atsiliepimo, p , 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikugydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773P582-8500 

DR. RUSSELL MLER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626W.C«rmakRd., 

Bemryn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545. 

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

7915 W. 171 St 
TWtyPark.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikugydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

D R DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
VatondMMtarut 
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DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDVVAYCLINIC.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 LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfleid Ave., Suite 113. 

Jo8et.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hk5koryH«e 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUSMIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.Y MEOtCAL CUMC 
10811W. 143 St Onand Park, B. 80487 

Priklauso Pato* Communtty Hospital 
Sitver Cross HospKal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 70*400-2500 

CmnMmc Dimgnoeis, LTD. 
6417 W. 87 Str. 

Oak Lawn.IL 60463 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, 
vietųskausmo gydymo apeoaistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

826 S. Mannheirn Rd. 
Weetcheeter.IL 60164 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAUIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valendos pagal susitarimą 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-736-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medfeal Center 
10400 75 SLKenoaha,W153142 

( 2 6 2 ) 6 9 7 6 9 9 0 

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 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

9525 S.7901 Ave., Htekory HOe, IL 

Tel. (706) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

D R L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hilb, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTZHAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus figų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3236 W. 111 St. Chicago. IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Putaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU. PŪSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTĖ LPUMPtmS, M.D. 
FeHow: American Academy oi 

Famify Practtc0 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) S47-5279 
«(219) 947-S238 

320 W. 6 1 * Ava. 
Hobert. IN 46342 

M. VILUA KEBELYJE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra 
7271 S. Hariem, Brtdgevtcv, I L 

ftMSS. TcL 706-S*< 04—. Kalbame 
lietuviškai Valandas susitarm 

mailto:jpolikaitis@aol.com
http://TWtyPark.IL
http://Jo8et.IL
http://Lawn.IL
http://www.illinoispain.com
http://Weetcheeter.IL


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

ŠVEICARIJA EUROPAI — NE 
„Europos Sąjungos narystės 

atsisakydami, šveicarai paro
dė, kad politinės abejonės 
reiškia daugiau, negu įkalbi
nėjimai apie ribotus ekonomi
nius laimėjimus", — teigia po-
litikos-ekonomikos žurnalas 
„The Economist" kovo 10 d. 
laidoje, stebėdamasis šveicarų 
galvosena. Žurnalui keistai at
rodė, kad Europos kalnų vir
šūnėse įsispraudusi 7 milijonų 
gyventojų valstybė, priklau
santi daugeliui didžiųjų tarp
tautinių organizacijų, priglau
dusi ne vienos jų centrinę va
dovybę, tarp jų — ir Raudono
jo kryžiaus, sporto, kai kurias 
Jungtinių Tautų įstaigas, be
sididžiuojanti milžiniška ban
kininkyste, net 77 nuošimčiais 
piliečių balsų pasisakė prieš 
įstojimą į Europos Sąjungą. 
dar keisčiau, kad referendu
mo norėjo „eurofilai", žinoda
mi, kad ir vyriausybė, ir dau
gumas politikų, verslininkų, 
inteligentijos bei daugumas 
gyventojų taip pat priešinasi 
ir jų naudai nenubalsuos. Ta
čiau ES narystės siekiantieji 
teigia norėję reikalą laikyti 
„karštą", kad idėja visiškai ne
sužlugtų iki kito referendumo 
kažkada 2004 metais. 

„Kodėl šveicarai taip pasi
elgė?" — klausia „The JEcono-
mist", primindamas aiškiai 
suvokiamus narystės patogu
mus. Juk ir dabar apie 70 
nuoš. jų prekybos %'yksta su 
ES narėmis. Praėjusiais me
tais taip pat referendumais 
šveicarai pritarė daugeliui su 
jomis sudarytų ekonominio 
bendradarbiavimo sutarčių, 
žada įsivesti ir bendrą pinigą 

" — euro. tad kodėl nebūti viso 
to sūkurio viduje ir Briuselyje 
turėti balsą? Bet šveicarai ma
no kitaip. Su Europos Sąjunga 
prekiauti, bendrauti, aptar
nauti čia iš jos besilankančius 
atostogautojus, pardavinėti 
laikrodžius, kompiuterių pro
gramas jie gali ir be to balso, 
todėl ir nėra reikalo už tą 
balsą atiduoti dalį šimtme
čiais kruopščiai tausotos savo 
nepriklausomybės. Jeigu jų le
gendinis William Tell, ginda
mas 1291 metais išsikovotą 
nepriklausomybę, rizikavo sū
naus gyvybe, kodėl jie dabar 
turėtų atiduoti ją Briuselio 
malonei už kelis grašius? Be 
Europos Sąjungos malonės, 
nors ir jos narių apsupta, 
Šveicarija išgyveno 45 metus 
ir ne tik elgetomis neišėjo, bet 
dar ir praturtėjo, tad kodėl ji 
taip pat negali gyventi toliau? 
Kanada, sako šveicarai, gal 
irgi būtų buvusi turtingesnė, 
jeigu būtų prisijungusi prie 

JAV, o airiai net daug turto 
prarado, skirdamiesi nuo Di
džiosios Britanijos, bet šie 
kraštai pasirinko geriau būti 
laisvesni, negu turtingesni. Ir 
„The Economist" su tokiu sam
protavimu sutinka. Nepritaria 
žurnalas teigiantiems, kad 
toks nusiteikimas pasenęs, o 
dar daugiau — nacionalistinis 
ar fašistinis. „Kodėl įžeidinėti 
tautų jausmus, kurios ir savo 
tautybę, ir laisvę bei nepri
klausomybę sveria savais 
svertais. Ar ne geriau nekliu
dyti joms elgtis taip, kaip jos 
nori? Be to, dar nėra įrodymų, 
kad taip besielgdamos tautos 
būtų daug praradę arba dėl to 
daug kentėję?" 

Estija — taip 

„Estija yra pati mažiausia iš 
visų, iš sovietijos išsilaisvinu
sių valstybių, tačiau jos pa
veikslas yra šviesus", — rašo 
tas pats „The Economist" 
(2001.2.24) apie kitaip negu 
Šveicarija narystę Europos 
Sąjungoje vertinantį kraštą. 
Estijos ekonominis pajėgumas 
didėja 7 nuoš. per metus, tarp
valstybinė prekyba. — 25 
nuoš., investuotojai norūs, mo
kesčiai maži, infliacija žema, 
valstybės turtas parduotas 
pelningai. Politika jau net 
nuobodžiai pastovi ir užtikrin
tai atvira. Užsienio verslinin
kai Estiją laiko mažiausiai 
sukčiaujančiu iš visų buvusių 
sovietinių kraštų. Dėl tokių 
dorybių lojalūs Estijai darosi 
ir 400,000 rusų, pasilikusių 
čia gyventi po Sovietų Sąjun
gos žlugimo, dabar jau pasi
vadinusių garbingais estais. 
Dėl to Estija yra pirmoji ES 
narystės siekiančių kandi
dačių sąraše, o jeigu Amerika 
išdrįs tvirčiau paremti, tokia 
ji taps ir kandidačių į NATO 
sąraše. 

Neturime pagrindo įrodyti, 
kad, Estiją taip girdamas, 
„The Economist" perdeda, juo 
labiau, kad žurnalas nurodo ir 
tokios mūsų šiaurės kaimynės 
pažangos priežastį. Ji yra 
„Mart Laar, smūgiuojantis Es
tijos ministras pirmininkas". 
Tokia antrašte pradėtu raši
niu „The Economist" nepa
prastai išgiria Vakarams mie
los „Estijos muzikos" dirigen
tą, jau antrą kadenciją pradė
jusį premjerą, kurio kabinetas 
posėdžiuose užuot popieriaus 
naudoja „kelinius" kompiute
rius, atsigabentus net iš Aust
ralijos. Pagal žurnalą, nors es
tai dar negyvena kaip vaka
riečiai, tačiau lyginant su ru
sais, jie spindi kaip žvaigždės. 
Estijos sienas saugo suomių 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 17 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Ir džiūgauja, ir dūsauja 

Dalis pabaltiecių prie JAV Atstovų rūmų Vašingtone JBANC konferencijos metu kovo 11 d., prieš lankantis se 
natorių įstaigose. ALTo info nuotrauka. 

išmiklinti mandagūs pareigū
nai, užsienio reikalų ministe
rijos tarnautojai ir paties mi
nistro pirmininko patarėjai 

ŠVENTO PATRIKO 
DIENA VILNIUJE 

pasigėrėtini, nors žemesni 
provincijos pareigūnai ir kai 
kurie ministrai dar visgi so
vietiniu tvaiku padvelkia. Bet 
Laar ir čia nelinkęs pasiduoti. 
Guvus 40 metų istorikas nori 
ne tik Vakarams prilygti, bet 
juos pralenkti. Jis drąsiai, bet 
išmintingai pertvarko val
džios sąrangą. ŽymiaLsumaži-
no policiją, tačiau likusiems 
pakėlė atlyginimus ir reika
lauja daugiau pareigingumo. 
Jam pasisekė sumažinti vals
tybės išlaidas, pertvarkyti 
verslo mokesčius, tačiau visgi 
sunkiai sprendžiasi sveikatos, 
socialinio draudimo ir pensijų 
klausimai. Bet, pagal „The 
Economist", daug kalbančiam 
tylios estų tautos vadovui ge
riau sekasi Estijos įvaizdį pa
gerinti užsienyje negu susi
kalbėti su savaisiais, kurie jį 
laiko sąmojingu, bet ir labai 
slidžiu. Pats Laar pripažįsta, 
kad iki šiol pirma nutardavo, 
o paskui kalbėdavo, bet dabar 
jis jau pasikeitęs: kalba, kal
ba, o tik paskui nutaria. Jam 
dar pora sunkumų — prisitai
kyti prie Europos Sąjungos 
sudėtingų smulkaus verslo 
reikalavimų ir pašalinti blogai 
dirbančius valstybės tarnauto
jus, kurių, pagal premjerą, Es
tijoje daugiau negu kur nors 
kitur. Premjerui yra bėdų ir 
vedant Estiją į NATO. Jis tiki
si stiprios Amerikos paramos. 
Laar mano, kad naujoji vado
vybė lyg ir bandys „prastum
ti" bent vieną Baltijos valsty
bę, tačiau baiminasi Vokieti
jos pasipriešinimo, kuri, „The 
Economist" teigimu, siekdama 
Rusijos palankumo, į NATO 
nenori įsileisti nė vienos Balti
jos valstybės. Taigi žvalusis 
Estijos ministras pirmininkas, 
laisvai kalbąs rusiškai, suo
miškai, vokiškai, angliškai, 
šiek tiek švediškai ir besimo
kąs prancūziškai, skaitantis 

Airijos globėjo švento Patri
ko diena buvo pažymima ir 
Vilniuje. Kovo 16-19 dienomis 
sostinėje šiai progai buvo ski
riama keletas muzikos ir teat
ro renginių. 

Žaibiškai išgarsėjusi grupė 
„Skamp" kovo 16. dieną savo 
gerbėjams rengė nemokamą 
koncertą sostinės „Pergalės" 
kino teatre. Grupė „Skamp", 
kurioje dainuoja airių tauty
bės dainininke, atstovaus Lie
tuvai šių metų „Eurovizijos" 
dainų konkurse Kopenhagoje. 

Kovo 17-osios vidurdienį iš 
Nepriklausomybės aikštės Ge
dimino prospektu patraukė ei
sena. Vakare baruose „Prie 
Universiteto"" ir „Prie Parla
mento" vyko airiškos muzikos 
sesijos. 

Kovo 18 dieną Lietuvos na
cionaliniame dramos teatre 
buvo rodomas režisieriaus Gy
čio Padegimo spektaklis „Lug-
nazado šventės šokiai" pagal 

garsaus airių dramaturgo 
Brien Friel pjesę. Airių muzi
kinei kultūrai buvo skiriamas 
kovo 19 dienos „Aukuro" choro 
koncertas Šv. Kristoforo or
kestro klube (Šv. Ignoto g. 6). 
(ELTA) 

* Narkūnų kaime šalia 
Utenos pradėjo veikti bend
ra Lietuvos ir Vokietijos įmo
nė ,,ZLU Thermoinsulation 
Materials". Įmonė gamins ter-
moizoliacines medžiagas, iš
tveriančias iki 1,800 laipsnių 
karštį ir turinčias paklausą 
pasaulio rinkose. 'LR-EIU> 

* Apie 8 mln. litų Lietu
vos miestų vandenva los 
įrenginių statybai yra numa
čiusios panaudoti Suomijos 
gamtosaugos institucijos. Suo
mijos gamtosaugos specialis
tai jau padėjo įgyvendinti 
Šiaulių, Kauno, Klaipėdos 
vandenvalos įrengimų staty
bos projektus, jų statybai sky
rė po keletą milijonų litų. (Eitai 

->~r 
knygas ir pats rašantis vieną 
apie estą prieškomunistą par
tizaną August Sabe, prieš akis 
turi statų kalną, bet visgi tiki
si jį įveikti. Linkėkim, kad 
jam padėtų ir „The Econo
mist" pagiriantis įvertinimas. 

Pagirkim Mart Laar ir mes, 
lietuviai, imkim jį pavyzdžiu, 
ypač jeigu jam pasiseks pert
varkyti Estijos valstybės są
rangą. Tik ne taip jau lengva 
bus įvesti Estiją į Europos 
Sąjungą, nors estai dėl jos da
bar maždaug „50-50". Bet gal 
vis tiek lengviau negu Paksui, 
nes už narystę jis teturi tik 
29.4 nuoš* „tikrų" ir 12.4 
„svyruojančių" balsų („Lietu
vos rytas", 2001 sausio 3 d.). 
Į NATO vidaus paramą Laar 
jau užsitikrinęs, už tai pasisa
ko net 59 nuoš. Estijos pilie
čių, kai, Briuselio raštininkų 
duomenimis, Paksas gali gau
ti tik 42 nuoš. balsų. Bet dar 
blogesnius duomenis skelbia 

„SIC rinkos tyrimai". Pagal 
juos, Lietuvos narystei į 
NATO besąlygiškai pritaria 
tik 26.2 nuoš. ir „svyruoja" 
12.7 nuoš. Tačiau „The Econo
mist" skelbiamos žinios irgi 
rodo, kad Baltijos valstybių į 
NATO įstojimą lems visgi ne 
tų kraštų pasiruošimas ir pi
liečių apsisprendimas, bet ki
ti veiksniai. Žurnalo paskleis
ta užuomina apie Vokietijos 
tokį kategorišką nusiteikimą 
— mums (bent man) iki šiol 
negirdėta staigmena, tačiau 
visgi galima. O prie kitų, 
NATO nares veikiančių, 
mums nepalankių priežasčių 
pridėję jau pasaulyje išryš
kėjusią chaotišką Lietuvos po
litinę bei ekonominę padėtį, 
nusikaltimų siaubą, ko gero 
turėsim pradėti kalti karstą 
narystės laidotuvėm. Arba, ge
riausiu atveju, guldyti ligonį į 
ligoninę ir gydyti iki kito 
plėtros tarpsnio. 

Jau plačiai sklinda žinia, 
kad balandį prasidės Lietuvos 
gyventojų surašymas. Bus 
naudinga turėti tikrus duome
nis apie gyventojų etninę su
dėtį, amžių, socialinę padėtį ir 
kitą būtiną statistiką, kuri 
kiekvienai valstybei labai 
svarbi. Dabar tvirtinama, kad 
Lietuvoje yra 18 nuoš. vadi
namųjų tautinių mažumų — 
rusų (apie 8 nuoš.), lenkų, vo
kiečių, žydų ir kitų. Reikia 
tikėtis, kad tie nuošimčiai per 
daug neauga, nes tikrųjų lie
tuvių tautos vaikų „nutekė
jimas" į užsienį ir gimstamu
mo sumažėjimas gali sukelti 
rimtą pavojų išnykimui. 

Pernai buvo atliktas ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
gyventojų surašymas, papras
tai vykdomas kas 10 metų 
(paskutinis prieš tai buvo 
1990 m.). Tačiau dar tik dabar 
pradeda pasirodyti tikresni 
duomenys apie šios didžvals-
tybės gyventojų sudėtį, pasi
keitimus, ateities perspekty
vas. Tiesa, dar teberegime tik 
statistikos nuotrupas, kol vi
sas milžiniškas šios informaci
jos kiekis rūšiuojamas, įrašo
mas į kompiuterius ir kitaip 
suskirstomas. 

Pasibaigus surašymui (o ir 
jo metu) pasigirdo nemažai 
kritikos balsų dėl kai kurių 
klausimų ir apskritai šio pro
jekto atlikimo bei patikimu
mo. Buvome ir mes, lietuviai, 
gerokai nusivylę, nes tikėjo
mės pagaliau gauti tikresnių 
duomenų apie savo tautiečių 
skaičių šiame krašte, bet dau
gelyje klausimų formų (vadi
namųjų „trumpųjų) net nebu
vo vietos įrašyti savo tau
tybės. Tik maždaug kas aš
tuntas šio krašto gyventojas 
gavo išsamesnius klausimus, 
todėl mūsų viltys nepasiteisi
no. Galbūt JAV Lietuvių Ben
druomenė ar specialiai suda
ryta komisija turėtų imtis šio 
darbo? Mėgstame pasidi
džiuoti, kad Amerikoje yra ne
toli milijono lietuvių kilmės 
žmonių. Kažin, kiek tokie' 
spėliojimai turi tiesos, imant 
dėmesin ir mirtis, ir gimimus, 
ir ypač išsiskyrimą iš lietuvių 
visuomenės dėl vedybų su ki
tataučiais ar kitų priežasčių. 
Be to, pastarasis dešimtmetis 
mums dovanojo daug tau
tiečių, atvykusių iš jau nepri
klausomos tėvynės. Kadangi 
jų įsijungimas į lietuviškąją 
bendruomenę gali būti vienin
telis lietuvybės šiame krašte 
išlikimo laidas, svarbu žinoti 
ir jų skaičių, ir kitus duome
nis, kuriais jie sutiktų pasida
linti. 

Antra vertus, ar Lietuvos 

gyventojų surašymo metu bus 
bent kiek dėmesio skiriama ir 
tiems emigrantams? Juk tai 
esamoji ir būsimoji lietuvių 
išeivija, kuri visais laikais Lie
tuvai taip buvo naudinga bei 
reikalinga. Reikia tikėtis, kad 
tėvynė jų neatsisakys ir nedel
siant priims įstatymą, sutei
kiantį šiems savo vaikams tei
sę į dvigubą pilietybę. O už tą 
malonę jie, be abejo, neliks 
skolingi: kiekviena proga 
stengsis propaguoti Lietuvos 
reikalus, padėti, kur ir kaip 
įmanoma (juk taip visuomet 
elgėsi ir ankstesniųjų bangų 
lietuviai imigrantai). 

Kai kuriais atvejais sura
šymo duomenys, atrodo, su
kėlė nemažai nusistebėjimo ir 
Amerikoje: vienur džiaugia
masi, kitur dūsaujama. Visų 
pirma dėl pasikeitimų gyven
tojų tautinės-rasinės sudėties 
atžvilgiu. Dar prieš dešimt 
metų (paskutiniojo surašymo 
laiku) „didžioji mažuma" buvo 
sudaryta iš Afrikos ameri
kiečių, arba — populiariai va
dinamos juodosios rasės. Šiuo 
metu jau matyti, kad dauge
lyje vietovių su šia „mažuma" 
susilygino ispaniškai kalban
tieji ir ypač pagausėjo imi
grantų iš Azijos kraštų. Į ispa
niškai kalbančiųjų tarpą 
įskaičiuojami ne vien imigran
tai iš Meksikos (žinoma, pavy
ko suskaičiuoti tik legaliuo
sius, manoma, kad bent kita 
tiek, o gal dar daugiau, yra 
nelegalių), bet apskritai visi, 
kurių gimtoji kalba yra is
panų. 

Ypač šių imigrantų pa
gausėjo didžiuosiuose mies
tuose, tad nereikia stebėtis, 
kad Amerika pamažu tampa 
dvikalbe valstybe — kone vi
sose valstybinėse bei savival
dybės įstaigose, daugelyje ver
slo įmonių, parduotuvių, ban
kų ir kitų, įvairias paslaugas 
teikiančių įstaigų jau matyti 
užrašai, kad klientams gali 
patarnauti ir angliškai, ir is
paniškai. Kalifornija ir kitos 
Meksikos „pasienio" valstijos 
tebesvarsto dvikalbių mo
kyklų sistemos klausimus, pe
riodiškai pasisakant ir už, ir 
prieš. 

Kai kurie didieji miestai 
džiaugiasi gyventojų pagau
sėjimu. Ypač tuo patenkinta 
Čikaga ir New Yorkas (jau 
peršoko 8 mln.). Apskritai 
žmonės jau taip gausiai ne
bėga į priemiesčius ir pirmą 
kartą miesto gyventojų skai
čius paaugo. Be to, jaučiamas 
tam tikras miestų „atgimi
mas", ypač jaučiamas pačiose 
skurdžiausiose apylinkėse. 

! 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Ištraukos 
(Ką Simutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 

Nr.14 
Pažadėjo jos duoti Kers-

teno komitetai. Svarbu, kad 
turi Lietuvos laikraščių (1940) 
komplektus. 

-

1953 lapkričio 3 d. Antra
dienis 

Will Allen, žinomas komu
nistas ir Kersteno komiteto 
publikacijos vedėjas, skambi
no iš Palmer House viešbučio 
ir norėjo, kad atvyktume pasi
kalbėti. Nevykau. Nes laiko 
nebuvo. „Draugo" redakcijoj 
dirbau iki 7 vai. v. 

1953 lapkričio 4 d. Tre
čiadienis 

Will Allen ir šiandien pa
skambino. Sutarėm rytoj susi
tikti. Tuo reikalu kalbėjau su 
Grigaičiu ir Rudžiu, ir Talala. 

1953 lapkričio 5 d. Ketvir
tadienis 

Palmer House viešbuty pie
tavau drauge su Will Allen, 
Vaidyla ir Grigaičiu. Kalbėjo
mės Kersteno komiteto darbų 
reikalais, kurie yra dideli ir jų 
yra daug. Beje, šį rytą Grigai
tis paslydęs ir dešinę ranką 
susižeidęs. Atrodo, kad per 
mėnesį negalės plunksnos į 
ranką paimti. 

1953 lapkričio 13 d. Penk
tadienis 

Grigalius ir kitas FBI agen
tas buvo pas mus redakcijoj ir 
pavežėjo mane į miestą, į Pal
mer House, kur pietavau su 
Will Allen, Grigaičiu, Vaidyla, 
Trečioku, Talala ir Jančium. 
Tarėmės Kersteno rezoliucijos 

vydymo reikalu. 
1953 lapkričio 25 d. Tre

čiadienis 
Redakcijoj labai daug darbo 

turėjau, nes 12 vai. dieną jau 
reikėjo būti Illinois Athletic 
Club, kur Grigaitis, Rudis, Ki-
žytė turėjoifie pasikalbėjimą 
su „Daily News", „Chicago 
American" dienraščių atsto
vais apie Amerikos Lietuvių 
kongresą ir Kersteno rezoliu
ciją. Šis pasitarimas buvo la
bai naudingas. 

1953 lapkričio 26 d. Ket
virtadienis 

Vakarieniavau su Sidzikaus
ku, prof. Krivicku, kun. Bali, 
Kvetkum, dr. Trimaku ir k., ir 
tariaus Kersteno rezoliucijos 
reikalu. 

1953 lapkričio 28 d. Šeš
tadienis 

Kongresinis banketas (Vi
suotinis Amerikos Lietuvių 
kongresas) buvo šaunus. Kal
bėjo dr. B. Lurie, Kersten. 
Madden, Daužvardis. Kalbė

jau ir aš. Kalbėjau smarkiai. 
Valatkaitė dainavo Leonardo 
dainą („Palikta šalis"). Jis dai
nininkei akompanavo. 

Po banketo Rudžių kamba
riuose buvo Laurie, Kerstenų 
ir kitų aukštų svečių pri
ėmimas. 

1953 lapkričio 30. Pirma
dienis 

Kersteno kongresinis komi
tetas šiandien pradėjo liudi
ninkų išklausinėjimus Wa-
shingtone. Pirmuoju liudinin
ku pakviestas Valstybės sek
retorius John Foster Dulles. 
Kiti liudininkai — Pabaltijo 
valstybių pasiuntiniai JAV. 
Apie tai skelbia spauda, pra
neša radijas. 

1953 gruodžio 1 d. Antra
dienis 

„Chicago Tribūne" šiandien 
įdėjo labai gerą ir gana platų 
reportažą iš Washingtono apie 
Kongresinio Pabaltijo komite
to liudininkų išklausinėjimą. 
Kiek plačiau liudijęs gen. 
Musteikis. 

„Chicago American" kolum-
nistas Brown parašė gerą edi-
torialą apie Pabaltijos padėtį 
ryšium su Kersteno komiteto 
išklausinėjimais Washingto-
ne. Sostinės dienraščiai pir
muose puslapiuose garsinę ko
misijos tyrinėjimo pasekmes. 
Grigaitis mums prisiuntė 
daug medžiagos, bet, deja, ne
pajėgėme jos sunaudoti. 

1953 gruodžio 2 d. Tre
čiadienis 

Grigaitis, grįžęs iš sostinės, 
padarė man pranešimą apie 
pirmąjį liudininkų išklausi
nėjimą Kongresiniame Pabal-

. tijo komitete. 

1953 gruodžio 3 d. Ketvir
tadienis 

Kelionė nebuvo bloga. Paki
lęs prieš septintą, pusryčiavau 
traukiny. Pennsylvania stoty 
užsisakiau vietą traukiny at
gal į Čikagą. Iš čia skubėjau į 
Statler viešbutį kambarį užsi
registruoti. Pavyko. Kiek per
sirengęs, skubėjau į U.S. 

Court, Foley Sqr., kur vyko 
Kersteno komiteto išklausinė
jimai pakviestų liudininkų. Jų 
tarpe buvo dr. Mykolas Deve-
nis. Jisai liudijo gerai. Sukėlė 
savotišką sensaciją. Pasima
čiau su visais Kersteno komi
teto nariais ir jo techniškojo 
personalo žmonėmis. Sutikau 
ir lietuvių veikėjų visą būrį-
Sutikau ir iš Europos tik ką 
atvykusį jauną lietuvį Stankų, 
kuris turbūt bus vienas iš liu
dininkų. 

1953 gruodžio 4 d. Penk
tadienis (New York) 

Neblogai išsimiegojęs, apsi
tvarkęs ir čia pat viešbutyje 
papusryčiavęs, vykau į Foley 
Sq. U.S. Court Bldg., kur Pa
baltijo komiteto nariai tęsė 
liudininkų apklausinėjimus. 
Liudijo keli estai, latviai ir du 
lietuviai — dr. Trimakas, An
tanas Dičmanas. Gerai savo 
pareigą atliko dr. Trimakas. 
Aš jo parodymus pavadinau 
paskaita apie Lietuvos ekono
minį gyvenimą ir rusiškojo 

bolševizmo kėslus. Visi kiti 
liudininkai, mano manymu, 
buvo gana silpni. Beje, ir pat
sai Kerstenas, pripažino, kad 
Trimakas gerai liudijo. 

Pietų metu užėjau į LALC. 
Iš čia telefonu perdaviau re
portažą „Draugui". Čia man 
esant, paskambino iš Čikagos 
Grigaitis. Pasitarėm apie kai 
kuriuos liudininkus. 

1953 gruodžio 5 d. Šešta
dienis 

Ne taip jau labai ramiai 
miegojęs, papusryčiavau vieš
buty, peržiūrėjau Washingto-
no, Philadelphijos ir Bostono 
laikraščius (nes NY laikraš
čiai dėl streiko neišeina) ir vy
kau į U.S. Court rūmus sekti 
Kersteno komiteto darbą. 

Buvusis prez. Herbert Hoo-
veris buvo apklausinėjimas. 
Jis padarė gerų pareiškimų 
apie Pabaltijo valstybių pa
žangą. Užsiminė apie dabarti
nę jų tragedįją, pranašauda
mas, kad jos sukils laisvam 
gyvenimui. (B.d.) 
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DOVANA LIETUVOS VAIKAMS — 
DAKTARŲ KELIONĖ LIETUVON 

Š. m. vasario 2-11 d. Shri-
ner's ligoninės Čikagoje vy
riausio chirurgo dr. John Lu-
bicky ir Lietuvos Vaikų vilties 
komiteto buvo suorganizuota 
10-toji mokomoji kelionė Lie
tuvon Šioms kelionėms, ku
rios prasidėjo 1993 m., papras
tai rengiamasi beveik visus 
metus. Dr. J. Lubicky nustato 
datą (kuri jau keleri metai vi
sada būna vasario mėn.), atsi
renka daktarus, kuriuos vešis 
kartu, seselė Norene atsiren
ka medicinos seseles ir taip 
pat renkami įvairūs, operaci
nei riekalingi, reikmenys. Ta
riamasi su Lietuva, kur ši 
grupė gyvens, ką darys ir t.t. 

Šiais metais j Lietuvą va
žiavo: dr. John Lubicky, dr. 
Terry Litght, dr. Gregory Bre-
bach, dr. Paul Lamberti, dr. A. 
Čepulis, dr. Arvydas Tamose-
vičius, gailestingos seselės — 
Norene Jamieson, Regina Klju-
caric. Melissa Redmond, Kath-
leen Fclena ir Liana Chotikul 
iš Baltimorės. Lietuves vaikų 
vilties komitetui atstovavo 
Marija Kriaučiūnienė. O sa
vaitės viduryje atvažiavo 
„Sun-Times" koiumnistas-re-
porteris Neil Steinberg ir foto
grafas Robert Davis. 

Vasario 2 d., penktadienį, 
visi turėjo būti oro uoste 2 vai. 
p.p. Grupė vežėsi 39 dėžes — 
tai 37 dėžės įvairių operacinei 
reikalingų reikmenų, instru
mentų, „implants" ir t.t., o dvi 
dėžės — Shriner's ligoninės 
operacinės instrumentai, be 
kurių dr. J. Lubicky neoperuo
ja ir kurios turės grįžti 
Čikagon. Tas dėžes reikia 
įkainuoti, inventorizuoti, pa
sverti. Su Norene pagalba tai 
padaroma: 37 dėžės dovana 
Lietuvai — -įkainuojama 
210,000 dol., o Shriner's in
strumentų dvi dėžės, kurios 
grįš atgal — 100,000 dol. Nu
siuntus įkainuotą inventorių 
Lietuvon, ten su Lietuvos mui
tine susitvarko Lietuvos Vai
kų vilties Lietuvoje skyrius. 
Amerikoje muitinėje padeda 
susitvarkyti American Travel 
Agency Vytas Lauraitis. O tas 
visas didžiules dėžes nuvežti 
iš Norene namų į O'Hare oro 
uostą padeda R. Pūkštys — 
Transpak, kuris duoda sunk
vežimį su priekaba ir du ap
sukrius vyrukus. 

Nuvažiavus su dėžėmis į oro 
uostą, jau randam Vytą Lau
raitį. Dėžės atsiranda prie 
SAS stalo, kur jos surūšiuo
jamos, sunumeruojamos, su
skaičiuojamos ir Norene pri
siekus, kad niekas kitas į jas 
nieko kito neįdėjo, tik tai, kas 
surašyta, nuvežamos į lėktu
vą. Antrą valandą visa grupė 
susirinkusi, susitvarkiusi bi
lietus eina į lėktuvą, o mes. 
t.y. Kęstutis Paulikas ir Bi
rutė Jasaitienė, atsisveikinę 
važiuojam namo. 

Vilniuje šią grupę labai 
gražiai su gėlėmis oro uoste 
pasitinka Lietuvos Vaiku vil
ties Lietuvos skyriaus nariai, 
Lietuvos daktarai ir Ameri
koje anksčiau gydyti vaikai. 
Visi nuvežami į Naručio 
viešbutį, kur susitvarkę, ve
žami į ligoninę darbui. Ne vi
sos dėžės iš Stokholmo at
važiavo į Lietuvą kartu, nes 
lėktuvan netilpo— jis buvo 
per mažas, tik kitą dieną vis-
kas atvyko ir Lietuvos komite
to vyrai viską augabeno į li
goninę. 

Visą savaitę buvo dirbama: 
konsultuojami vaikai, operuo
jama. Viena diena buvo skirta 
paskaitoms. Kai atlieka pa
rodomas — mokomas operaci
jas, tik keli daktarai tai gali 
stebėti, o paskaitų klausyti 
prisirenka pilnos auditorijos 
daktarų iš visos Lietuvos. 
Daktarams paskaitas skaitė 
dr. J. Lubicky, dr. Terry 

Light, o gailestinga sesuo Re
gina Kljucaric skaitė paskaitą 
gailestingom seserim apie po
operacinę priežiūrą Ameri
koje. Buvo padaryta 19 ope
racijų, konsultuoti 176 vaikai. 
Grupę priėmė ir visiems pa
dėkojo už jų darbą, už pagalbą 
Lietuvos vaikams, ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas. 

Paskutinę dieną, penkta
dienį, SantariŠkių Vaikų ligo
ninės direktorius Genadijus 
Dolženko ir visas ligoninės 
štabas su atvažiavusiu Svei
katos viceministru padėkojo 
Amerikos daktarų ir sveikatos 
darbuotojų grupei, įteikė pa
žymėjimus, dovanėles ir atsi
sveikino su jais iki kitų metų. 
Penktadienio vakare Lietuvos 
Vaikų vilties Lietuvos skyrius, 
kuriam pirmininkauja Elena 
Gervickienė, surengė, jau tra
dicija tapusiu, atsisveikinimo 
vakarą Krašto apsaugos mini
sterijos rūmuose. 

Vasario 10 d., šeštadienį per 
pietus, Vilniaus oro uoste gru
pę išlydėjo Lietuvos daktarai, 
Lietuvos komiteto nariai. 
Tačiau čia grupę lydėjo ne
sėkmė, lėktuvas pavėlavo į 
Kopenhagą: kai skrydis iš Vil
niaus leidosi Kopenhagoje, 
lėktuvas Amerikon jau kilo. 
Tuo būdu visa grupė šešta
dienio popiete ir naktį pralei
do Kopenhagoje, o ryte buvo 
nuskraidinta į Stokholmą, iš 
kur skrido į Čikagą, kurią pa
siekė tik sekmadienį po pietų. 

Daktarai ir gailestingosios 
seserys, vykdami į Lietuvą, 
aukoja savo laiką, sugebėji
mus Lietuvos vaikams. Ta 
savaitė darbo Lietuvoje — tai 

Gydytojų ir medicinos personalo grupė O'Hare oro uoste Čikagoje prieš išvykstant į Lietuvą Iš kaires dr Gregory 
Brebach, dr. Terry Light, dr. John Lubicky, dr. Paul Lambtrt, o priekyje —gail. sesuo Norene Jamieson. 

jų atostogos. Už jų kelionę ap
moka Amerikos lietuviai per 
Lietuvos Vaikų vilties komi
tetą, o jų pragyvenimą Lietu
voje apmoka SantariŠkių ligo
ninė — Lietuvos valdžia. 

Dr. John Lubicky asmenyje 
Lietuvos vaikai turi draugą, 
kuris rūpinasi jų sveikata, o 
Lietuvos ortopedai chirurgai 
turi mokytoją, kuris, lyg tė
vas, rūpinasi jų pasiekimais 
medicinoje. 

Lietuvos Vaikų vilties komi
tetas dėkoja visiems dakta
rams, seselėms ir visiems, ku
rie prisidėjo prie kelionės, 
kurie aukojo savo laiką ir su
gebėjimus padėti Lietuvos vai
kams. Dėkojame American 
Travel Service, Transpak. 
Ypatinga padėka Lietuvos 
Vaikų vilties Lietuvos komite
tui su pirmininke Elena Ger
vickienė, kuri: įdeda daug 
darbo, priimdama svečius iš 
Amerikos, juos važinėja, rū
pinasi, kad jų viešnagė Lietu
voje būtų maloni. 

Birutė Jasaitienė 

IkTCJS IIŠEJIJVTOSE 

Dabartine „Grandinėles" vadovė ir šokių grupes mokytoja Renė Mo-
tiejūnaitė-Booth (kairėje) su „Grandinėlės" įkūrėja ir mokytoja Aleksan
dra Sagiene (ji „Grandinėlę" įkūrė su savo vyru, dabar jau a^a Liudu Sa
gių) Nepriklausomybės šventės paminėjime, vykusiame Clevelando Dievo 
Motinos parapijos salėje š.m. vasario 17 d. Lino Johansono nuotr 

Kard. Audrys Juozas Bačkis ruošiasi prie šv. Kazimiero karsto pakabinti 
popiežiaus Pijaus XII bulę, kuria šv. Tėvas paskyrė šį šventąjį Lietuvos 
jaunimo globėju. Šį vertingą dokumentą į Lietuvą atvežė ir kardinolui 
padovanojo Maria ir Antanas Rudžiai. Jdomu ir tai, kad dokumentą 
meniškai įrėmino Regina ir Leonas Narbučiai, Lionframe galerijos savi
ninkai Lemonte. V. Gulevičiaus nuotrauka 

PINIGAI LIETUVOS VAIKAMS 
Tarp laiškų, kuriuos gauna 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, mažas vokelis — 
jame 10,000 dol. čekis ir 
laiškas: „Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukakties 
proga siunčiame 10 tūkstan
čių dolerių padidinti Geno
vaitės ir Kazio Trečiokų fondą 
ir paremti vargšų našlaičių 
šalpą". 

Tai ne pirmas toks laiškelis 
ir čekis. Pirmas čekis 25,000 
dol. buvo G. ir K. Trečiokų 
atsiųstas 1952 m. su prašymu 
atidaryti Genovaitės ir Kazio 
Trečiokų fondą, kurio pagrin
dinis kapitalas būtų nejudo-
mas, o procentais būtų remia
mi Lietuvos vaikai — 
našlaičiai. Po to kasmet Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo proga, ateidavo čekiai, tai 
1996 m. — 15,000 dol. 1997 m. 
— 10,000 dol. 1998 m. — 
15,000 dol. 1999 m. — 15,000 
dol., 2000 m. — 10,000 dol. ir 
šių metų 10,000 dol. čekis jau 
sudaro labai didelę 100,000 
dol. pagrindinę fondo sumą. 

Šis G. ir K. Trečiokų fondas 
palengvins gyvenimą dauge
liui Lietuvos vaikų-našlaičių. 
Trečiokai, neturėdami patys 

savo vaikų, rūpinasi lyg tėvai 
Lietuvos vaikais, nori, kad jų 
gyvenimas būtų lengvesnis, 
kad jų ateitis, o kartu ir visos 
Lietuvos, būtų šviesesnė. 

Genovaitė ir Kazys Tre
čiokai, kaip ir daugelis kitų 
Antrojo pasaulinio karo metu 
pabėgusių iš svetimųjų dras
komos Lietuvos, gyvenę Vokie
tijoje, vėliau atblokšti Ame
rikon, įsikūrė Union N. J. 
Šiandieną savo uždirbtais ir 
sutaupytais pinigais stengiasi 
kiek galima padėti Lietuvai — 
padėti Lietuvos vaikams, kad 
užauganti karta Lietuvoje bū
tų gera, kad ja mes visi ga
lėtumėm didžiuotis. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos vaikų var
du dėkoja Genovaitei ir Ka
ziui Trečiokams už didelę 
auką — už fondą — už didelę 
pagalbą Lietuvai ir jos vai
kams. Taip pat komitetas 
jaučią didelę atsakomybę, ad
ministruodamas šį didelį 
fondą ir pažada tiek G. ir K. 
Trečiokams, tiek Lietuvos vai
kams, tai daryti sąžiningai ir 
atsakingai. 

Buvęs Lietuvos kariuomenes generalinis inspektorius pik. Algimantas 
Garsys su šeima Lietuvos Nepriklausomybės šventėje St. Petersburg, FL, 
Lietuvių klube vasario 17 d. 

Danguolės Cibienės nuotr. 

BALFo centre, valdybos pirrriin;r.k!> Mar:.! Rudiene :r snz Antanas Rudis 
buvo š m kov pradžioje ni;vvke ; Lietuva pasveikint; kardinolo Audrio J. 
Backio ir įte;K:i popiežiau:- Pijaus XII Imies onmnaia. kuris, bus saugo
mas šv Kazį:- a r o kopl\ti..;< \ :ir.:v.is arkikatedroje Tai tikrai vertingas 
dokumentas ir 'abai įvertinama M I n-i A. Kadžių dovana Lietuvai 

V. Gulevičiaus (Elta) nuotrauka 

Danute F.idukiene su dukra Dalia Fanelli ir dvynukėmis anūkėlėmis 
šiemetinėje Kaziuko mugėje I^emonte Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

ifija Kriaučiūnienė, „Lietuvos Vaikų vilties' komiteto narė. su Gintaru 
Valentukoniu, kuris buvo operuotas Čikagoje 1995 m. 

Lietuvos gf-n garlK'S konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza su žmona Asta ir 
anūkėliu. Pasirodo, kad jam tinka ir senelio vaidmuo 

I. Tijūnėlienės nuotrauka 

Čikagos Lietuvių operos choro nare Nelia Paulauskaite ir muz Manigir-
das Motekaitis smagiai sukasi ..Blynų baliuje", kurį Užgavėnių proga 
(02.25 d I suruošė .Healthy Food" restoranas Bridgeporte, Čikagoje. 

Grai ino* Bičiūnaitės nuotrauka 



Sis ias apie madas 
NlįoH 

PAVASARIS — VASARA 2001 
Kas madinga, nebūtinai skoninga 

Sakoma, kad mados dik 
ta tūra pasibaigė. Dabar mes 
pačios ją valdome. Perkame — 
arba ne! Kad tu rė tumėm pasi
rinkimą ir p i rk tumėm, m u m s 
buvo pateiktas tiesiog visas 
madų „švediškas stalas". Dau
giau laisvės ir patogumo negu 
bet kada! Visa tai man pri
minė iš vėžių nuriedėjusią 
rytų demokratiją, kai madų 
kūrėjai galvoja, kad kas ką 
nori, tas tą daro. M u m s 
prikūrė įvairiausių galimybių, 
kurių įvaizdžius čia pateikiu. 

Ka r i šk ių , s k a u t u i r s a f a r i 
apranga. Neutralios, smėlio, 
kareiviškos žalsvos ir rusvos 
spalvos. Įvairūs kariški prie
dai, kaip diržai ir sagos. Mas
kuojantys raš ta i iš minėtų 
spalvų derinių — kaip mūšio 
uniformos. Prie maskuojančių 
raštų tur iu priskirt i ir visus 
gyvūnų bei gyvulių raš tus , 
kaip zebrą, čitą, tigrą, smauglį 
ir t.t. 

Susimildamos, neikite gry
bauti su tokia apranga, kad 
neatsitiktų, (kaip žiniose skai
tėme), kaip Lietuvos valdžios 
vyrams, kurie užuot zuikio 
nušovė krūmuose judančią se
nutės karve... 

Jei norėsite eiti uniforminiu 
keliu, patarčiau įsigyti t ik 
vieną tokios uniformos dalį, 
pvz., tik diržą a rba tik 
švarkelį, kad neat rodytumėt , 
jog jau žygiuojate į kovą. 
Švarkelių išvaizda gera ir 
praktiška iš „poplin" (medvil
nė?, vilnos a r šilko, vidutinio 
storio, t ruput į rupliuotas au
dinys). J i s gali j ums t a rnau t i 
ne vienerius metus . Moderni 
„poplin" medžiaga savyje tur i 
tamprumo, tad guli geriau ir 
glamžosi mažiau. 

Čia prikabinsiu ir motocik-
listų švarkus. Oda. Metali
niai pagražinimai. Švarkuose 
odos (iš įvairių spalvų) įs tatai . 

G r a i k u i r r o m a n t i k u - Čia 
persvara šifono. Šifonas sluoks
niuojamas įvairiais ilgiais. 
Sumetimai. Suraukimai . Rau
kiniai („kvalboniukai"). Už-
dribimai („blousons"). Įstriži 
kirpimai. Vienpetinės — tik 
vieną petį dengiančios, suk
nutės, megztiniai, palaidinu
kės, marškinėliai ir 1.1. 

Graikišku įvaizdžiu naudo
jasi „klasikai", „pankai" ir „či
gonai". 

A p a t i n i ų r ū b u i r g o r s e -
tė l ių į t a k a . 

Kai kada ne visai aišku, a r 
apsirengusi, a r nusirengusi? 
Gorsetėliai grąžina mums 
įspaustą liemenį, t ik šį kar tą 
jie dėvimi išorėje! 

Šį sezoną, labiau negu bet 
kada, reikės kreipti dėmesį į 
mūsų apat in ius rūbus. Je igu 
perkame permatomą palaidi
nukę, tai nereiškia, kad visą 
save tur ime parodyti . Yra apa
tinių, kurie puikiai prigula 
prie kūno ir prisiderina prie 
kūno spalvos. Galim gauti puikių 
„body stockings" (panašiai, 
kaip balerinos dėvi, šokdamos 
nuogas fėjas). Dėvint pridera
mus apat inius rūbus po per
matomom medžiagom, arba 
kūną glostantį, prigludusį ši
foną — išvengsite daug nero
mantiškų įvykių. Išvengsite 
tam tikrų kūno dalių „vir
pėjimo", kaip šaltienos dre
bučiai, pateikt i s talan. Arba, 
jei tur i te puikiai su tvarkytas 
kojas: be plaukelių, be nuo
spaudų, gražiais nageliais, ir 
nutarėte nedėvėti pėdkelnių 
(„pantyhose") — atsargiai! Ne 
kartą esu mačiusi bažnyčioje 
ir restorane atsistojančią da

mą; bet suknu tė lieka įstri
gusi.. . Kreipiant dėmesį į pri
deranč ius apat inius, taip ne
a ts i t ik tų . Šioms romantiš
koms madoms reikės daug lai
ko skir t i , renkant is „padorius" 
apa t in ius įvairioms paskir
t ims . 

K a u b o j ų . Dabar, kai tu r ime 
prezidentą iš Texas, šis 
įvaizdis da r sustiprės, nes pre
z identas mėgsta savo ūkyje 
svečius vaišinti BBQ sti l iumi, 
ku r tokia apranga pr idera . 
Mes gal ime prisitaikyti, jei ne 
visą aprangą, ta i bent kai ku
rias detales , pvz., „kaubojišką" 
skrybėlę, vinelėmis i šmuštą 
džinsinį švarkelį ar net džin
sus , pala idinukę su kutosė-
liais a r kutosuotą sijoną. 

P a n k ų („punk"). Grandinės , 
nuplėš imai , įplyšimai, skylės, 
iškarpos, kur pridera ir ne
pr idera . Naujieji pankai tur i 
moter iškumo linkmę, pvz., 
įvedamos švelnios medžiagos, 
klosteliai. Marškinėliai („T 
Shirt") su gyvulių ar žmonių 
por t re ta i s , reklaminio pobū
džio paveikslais arba grafiti 
raš ta i s . 

Apskr i ta i , šia vasarą išra
šinėti marškinėl iai dėvimi ir 
su konservatyviomis eilutė
mis , tad , kodėl nepabandyt i 
„Draugo" marškinėlių?! 

Č i g o n ų . Siuvinėtos didelės 
skaros . Siuvinėti mezginiai. 
„Brangakmeniai" įsiūti r a š 
tuose, mezginiuose, diržuose. 
Rinkės ausyse ir an t rankų . 
Pe rmatomos čigoniškos palai
d inukės . Jos yra lengvai pri
ta ikomos prie j au turimos ap
rangos , tuo sumoderninant 
j a u tu r imą rūbą. 

A t l e t ų į taka sugrįžo. Olim
piniai švarkeliai. Apšilimui 
kelnės . Sportinės kelnai tės . 
Nuogos nugaros su sukryžia
vimais per mentes kaip plau
kikių. 

B a l t o s e i l u t ė s (kostiumė
liai). Ypač baltos k e l n ė t o s e i 
l u t ė s . Klasines eilutes keičia 
netradiciškų medžiagų deri
niai , pvz., švarkelis su šifoni-
niu sijonėliu. Arba tiesus si
jonėlis su „marškininiu" švar
keliu. Šiam švarkeliui y ra 
„nukal tas" net naujas vardas: 
„Shirket" (nuo vardo „shirt-
jacket" — kažkas panašaus 
t a r p marškinių ir švarkelio). 

K e l n ė s : Tiesios. Be klostų 
priekyje. Žemiau liemens. 

S h i r t v v a i s t suknutės . Kaip 
pa t s va rdas sako, tai klasiškų 
maršk in ių suknutė su lieme
niu. Kadaise tokia suknu tė 
būdavo nepamainoma namų 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 17 d., šeštadienis 

Kas madinga, nebūtinai skoninga, sako Nijolė savo straipsnelyje apie šio pavasario ir vasaros madas. Beje, šios 
merginos nereklamuoja drabužių, o šukuosenas iš kovo 3-4 d Vilniuje vykusio penktojo Lietuvos kirpėjų 
čempionato. Gedimino Žilinsko (Elta> nuotrauka. 

šeimininkių apranga. Dabar 
jos padėtis visai pasikeitė. J i 
vis tebeturi tą patį įvaizdį, bet 
pristatoma įvairiausiomis me
džiagomis ir įvairioms pro
goms. J i gali turėt i klostytą, 
platų, tiesų, ilgą ar trumpą 
sijonėlį. Gali būti šilkinė ar 
„poplin". Gali net „kariškai" 
atrodyti. Vienu žodžiu, šiam 
stiliui nėra ribų. Tai šio sezo
no stipriausias siluetas! 

P l a t ū s s i j onė l i a i grįžta 
kartu su „swing" (svingo) šo
kiu. Prie plačių sijonėlių iš
ryškinamas liemuo. Jis dar 
paryškinamas diržu, gorsetė-
liu, juosta, perjuostu ar įimtu 
švarkeliu. Pamažu atsiranda 
ir krinolino apatinukai. Rei
kės didesnių rūbinių... 

Naujausias ilgis — apie 
kelią arba ties blauzda. 

T r u m p i sijonėliai sugrįžo. 
Šį kartą „micro" vardu: prade
dant nuo 7 colių virš kelių iki 
pat ten... Jie būna nukapoti, 
klostyti, apkarpyti arba buvu
sių „hot pants" (trumpiausių 
kelnaičių) pobūdžio. Tokios 
kelnaitės dėvimos su ryškių 
pečių švarkais, kur kelnaičių 
lyg ir nelieka. Micro sijonė
liai derinami su neapnuogin
tais marškinėliais, megztinu
kais, palaidinukėmis. Kojos 
yra dėmesio centre. (Čia dėl 
visa ko, žvilgterėkite į savo gi
mimo metrikus). Nepatarčiau 
eiti ieškoti darbo su tokia 
apranga. Nepatarčiau ir sė
dėti... Tinkamiausia vieta — 
judėti naktiniuose klubuose. 
Tai populiariausia šio sezono 
vakarinė apranga. 

Spalvos. Ryškios. Citri
ninės. Violetinės. Rožinės. 
Įvairūs žalumai. Žinoma — 
juoda ir balta! 

Citrininė, nors ir labai graži, 
bet gali būti krit iška kai ku

rioms veido odos spalvoms. 
Nebūtinai ją palikti ties veidu. 
Sunormuokite jos kiekį. Ne
pirkite ryškios, visos citri
ninės, kelnėtos eilutės, kad 
neatrodytumėt kaip milžiniš
ka kanarėlė. 

Medž iagos . Šifonas. „Pop
lin". Trikotažas. Glotni oda. 
Didžiausia šio sezono staigme
na, tai „shearling" (skustas 
ėriukas). Glotnios odos ypač 
mėgstamos — moliūgų, alyvų, 
citrininių, mėlynų spalvų; bet 
be — sezoninės spalvos būtų: 
konjako ir natūralios odos 
spalva. Tų spalvų odinis rūbas 
jums tarnaus bet kurio sezono 
metu. 

Medžiagos su įaustu tam
prumu (su lycm, spandex ir 
t.t.) dažnai mažiau glamžosi ir 
geriau guli, tik žiūrėkite, kad 

tiktų taip, lyg jos neturėtų 
tamprumo. Aptemptas rūbas 
priduoda pigumo. 

Galite žydėti įvairiausiomis 
egzotiškomis g ė l ė m i s . Žiedai 
dideli, spalvingi — Azijos įta
ka — ne tik žieduose, bet ir ki
mono pobūdžio kirpimuose. 

Dėvint tokias žydinčias me
džiagas, geriau įstaigoje dir
bančiai ten nesirodyti. Įstai
gos labiau įvertina gyvų gėlių 
puokštes. Išravėkite gėles iš 
plaukų; nors dabar jos laiko
mos puikiais plaukų papuo
šalais. 

Graf i t i . Dryžiai bet kuria 
kryptimi. Geometriški raštai. 
Klostytos — čia vėl graikų 
įtaka. Tokios medžiagos gali 
būti žavios, moteriškos, bet 
tuo pačiu ir pavojingos. Pri
klauso nuo klostų platumo, 

medžiagos storumo, ties kuria 
vieta klostąs guli, ar jis nepra
sižioja netinkamoje vietoje ir 
t.t. Pigesnių medžiagų klostai 
ne visada išsilaiko, tad pasi
t ikr inki te savo valyklose, ką 
su ja is daro. Kai kur. tiesiog 
už kiekvieną klostą paskai
čiuoja. Je i pačios juos lygin
site, tai nesitikėkite didelio 
malonumo. Jei jau esate 
išsikapsčiusios iš paauglystės, 
tai kJostus laikykite ne aukš
čiau kelių. 

D i r ž a i . Pagrindinis šio sezo
no priedas! J ie dėvimi žemiau 
liemens pakibę; arba liemens 
išryškinimui. Medžiaginiai. 
Pinti. Metaliniai. Su rinkių 
sagėmis. Odinės juostos. 

A v a l y n ė . Populiariausia 
batelių spalva — violetinė ir 
įvairios metalinės spalvos. 
Aukštis įvairus. Sandaliai ir 
bateliai atviromis nosimis pui
kuojasi įvairiausių formų 
švelniais ir pleištiniais kulne
liais. Medžiaginiai bateliai. 
Gėlėti. Raštuoti. Pinti. Pa
gražinti prisegtomis gėlytėmis 
arba kaspinėliais. Pankams 
yra batai, kurie primena botus 
iki kauliukų, su stiletinėmis 
kulnimis, bet jie turi iškarpas, 
būdingas sandaliams. 

Kaip žinome, balti batai ir 
rankinukai dėvimi t ik nuo 
„Memorial Day" (gale gegužės) 
iki „Labor Day" (rugsėjo pra
džioje), bet patar t ina iš viso jų 
vengti — mada ar ne.Taip pat 
venkite ir baltų kojinių! 

R a n k i n u k a i . Geometriškų 
formų. Medžiaginiai. Brezento 
ir odos derinių. Dažytomis 
gėlėmis. Su grafiti. Dygsniuo
tos lakinės odos. 

P a p u o š a l a i . Stambūs. Ap
valiai išbaigti šviesūs akme
nys, kaip opalas, perlas, ža
das. Emalis. Stambūs žiedai. 
Skaidrios plastmasės („luci-
te"). Apskritimai ausims ir 
rankoms. Azijietiškos puošme
nos. 

Plaukams: Odiniai. Plunks
niniai. Gėlės. 

Jei norite papildyti savo tu
rimą aprangą ir atrodyti šiuo
laikiška, tai pritaikykite .šio 
sezono bent vieną šių: spalyą-
violetinę. Raštą-gėlėtą. Me
džiagą „poplin". Palaidinukę 
— permatomą, čigonišką* Jei 
visą siluetą — suknutę. Batus 
— pleištinius sandalius. 
Priedą — diržą. Papuošalą — 
stambius žiedus. Rankinuką 
— brezento ir odos derinį. 

Visgi tą nuriedėjusią madų 
demokratiją — laisvę, vertėtų 
kaip nors įrėminti ir laikytis 
buvusių gairių. Taip, nauja 
mada, tai taisyklių laužymas, 
bet pirma reikia suvokti, ko
kios tos taisyklės? Taigi, li
kime prie klasiškumo, nei
kime į kraštutinumus. Atsijo
kime pelus nuo grūdų ir — 
atrodykime šiuolaikiškai. Vi
sos siekiame elegancijos, bet 
elegancija yra nenuperkama 
— ją reikia pačiai sukurti! 

* Vi ln iaus m i e s t o v a l d y b a 
n u s p r e n d ė skirti 5,000 litų 
vienkartinei pašalpai ketver
tuką kovo pradžioje pagim
džiusiai Kristinai Gancevskai. 
Pinigus išmokės Vilniaus savi
valdybės Socialinės paramos 
centras. Kartu su šia šeima 
bus svarstoma, kaip ją dar pa
remti. Ketvertuko mamos dar
bovietė — bendrovė „Vilniaus 
vingis" — jau yra pareiškusi, 
kad 2 metus kiekvienam kū
dikiui skirs po 5,000 litų. Taip 
šeima dvejus metus turėtų 
gauti po 20,000 litų. Vilnietė 
K. Gancevska kovo 6 d-, pa
gimdė tris berniukus ir mer
gaitę. Ketvertukas — trečia
sis pokario Lietuvoje. 1998 m. 
Vilniuje gimė Latukų ketver
tukas, prieš tris dešimtmečius 
Šilutėje — Čeponių ketvertu
kas. 'BNS 

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

Tai pat Švieži, natūralūs ir skanus grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišrainės, salotos bei padažai ii Lietuvos jau parduodami 

Čikagoje bei Jos priemiesčių parduotuvėse: 

Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresh Fanus, taip pat Čikagoje — 
Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakcry, Talman Delicatcsscn. 

Baltic Bakery, Harves Time Foods. The Produce Center. Windy City 
Produce Mart, GilMart. Ukrainian Village Groceries, Genc's Sausage 

Shop and Deli, Joe and Frank's, Three Sisters. Ted's Fruit Market, 
Happy Foods; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL 
European Deli; Darien — Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J 
Meats, Berwyn — Berwyn Foods, Berwyn Fruit and Vegetable Market, 
Long Grove — Ambcrland Artisants: Lake Zurkh — Natūrai Foods; 
Palatine — Eurofresh; M t Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — 

Greenwood Fruit Market; Morton Grove — Produce World; Skokie — 
Village Place, European Style Deli. Market Place on Oakton; Schiller 
Park — BB's Produce and Meat; Mnndelein — ALEF Sausage and 

Deli; Lincolnwood — Lincolnwood Produce; Wood Dale — 
Georgetown Foods and Helen's Delicatcsscn; Wheeling — Garden 
Fresh; Bloomingdale — Springbrook Market: Mclrose Park — Caputo 

Foods; Hinsdale — Wild Oats Market; Niles — Alpine Dellicatcssen. 
ArHngton Heights — Valli Produce ir kt. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

Milwaukee, Detroit, Clevetand, New York, Denver, San Frandsco, 
Los Angelės, Atlantoje, Indianapotyje ir Miami. 

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

pristatysime produktas |jutų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų telefonas: 847-327-9000. 
Food D e p o t Internat ional 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
" *I«I*HĮ« fMcjtioi*. pervM»nrt piMgu* i K«i»dą 

T§i» p*. ptrv«d»ot pinigu* >: mrntų B*st*n, Otnutr. Kaht^h OurtMMt m 

Iki kovo 22,2001, jQ$ galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefonu 
pokalbiu, kiekvieną karta, pervedant 

SIRISUS per Westem l nion. 
auookttės proga paskambinti savo 

artimiesiems bet kur pasaulyje, 
O Naudokite* VVrvtrm t.'niitn patiaaga |XT»iu*ti 

pinigui | bet kur u/ Juit«lmiu Aatcrikos Vslstijų riba. 

Q Instrukcija mite iru k» ito. 

c ) Naudokite* proga paikarahmn ir bendrauti m tavo 
animaiiiait. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

(• / • / / ; \ / i / \ i'iin:;il j' ./»»»(• į^mnih / r 
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S i ū l o d a r b ą 
Mechanic/Fabricator 

Elgin contractor seeking 
expenenced Mechanic/Fabncaior 

To maintain contractors iruck 
mounted equipment. 

|Tel. 847-622-0020; Fax 847-622-1087 

Housekeeper full time. Mušt 
communicate in English. live in 

preferable. Choise downtown 
location, mušt have dependable 
references. Tel. 312-255-1197 

or 312-255-1919. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-

panijonėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Reikalinga angliškai kalbanti 
kompanjonė visai darbo dienai 

Privalo turėti geras 
rekomendacijas. Puiki vietovė. 

Tel. 312-255-1197 arba 
312-255-1919 

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. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Masssachusets 

arba Tennessee valstijose. 
Atlyginimas S1.500 —S 1.800. 
Dokumentai ir kalba nebūtini. 

Te l . 901-240-5544. 

Reikalinga tarnautoja 
advokato raštinei. 

Privalo gerai mokėti angliškai 
ir lietuviškai bei naudotis 

kompiuteriu. 
Tel . 773-284-0100. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) Įvairiems darbams 
Dovvners Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai S7r 

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. a' 
Būtini legalūs dokumentai. | 
Skambinti: 630-920-0238; s 

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

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marele 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

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

Rosemont, IL 60018. 

Ieškoma atsakinga moteris 
namų ir aplinkos priežiūrai 

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

Perka Ieško darbo 

Pirksiu naudotą 
nešiojamą personalinį 

kompiuterį. 
Tel. 773-386-2607. 

Gydytojas gali slaugyti 
sergančius arba senyvo amžiaus 
žmones. Už darbą, kaip dovaną, 

skirsiu vieno mėnesio atlyginimą. 
Skambinu iki balandžio 5 d. 

Tel. 319-233-6884, Kazimieras. 

Ieškau darbo. Galiu išleisti 
i 

2-3 savaitėms atostogų, galiu 
pavaduoti savaitgaliais. 

Te l . 773-581-8982. 

Elektrikas, turintis didelę 
patirtį, ieško darbo. 

Siūlyti ir kitus variantus. 
Turi nuosavą automobilį. 

Tel. 708-423-0075. 

Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius ir sergančius 

bei gyventi kartu. 5 metus 
dirbusi amerikiečių šeimose. 

Kalba angliškai. 
Tel. 708-422-2710, Andžela. 

įvairus MH&iši £w . *$$ * "OS 
Butai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 
gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Villa Maria, P. O. Box 155. 
Thompson, Ct. 06277. 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės , 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
Tel. 630-365-1066, 

Ed Moore. 

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. 

Išnuomojamas mūrinis 
garažas dviems automobiliams 

Archer Ave. ir W. 62 St. 
Skambinti tel. 708-594-1184. 

Jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdieninės buities, o į senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi 
Į savo namus šeimoje. 

Tel. 773-581-8982, Loreta. 

Parduoda 
Parduodu ar i šnuomoju 

dviejų kambarių, 74 m2 butą 
Vilniaus senamiestyje..Puiki 

vieta, prieškarinė statyba. 
Tel. 202-484-2107. 

Kaune parduodamas 3 kambarių 
butas Kęstučio gatvėje, prie teatro. 
4 aukšte, 5 aukštų mūriniame name. 
Bendras plotas 66 m2. Virtuvė 10 m2, 
su naujais virtuviniais baldais ir 
iranea. Kaina $25.800. Tel. Kaune 
220-566 arba 229-750. 

„Townhouse" pardavimui! 
O a k L a w n 

Kaina $155.000. (Sumažinta $10,000). 
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių. 
Didelis 2 automobilių garažas. 
Arti mokyklos, parko, baseino. 

Ramioje ir gražioje vietoje. 
Skambinti 773-767-2400, 

First Rate Real Estate. 
Kviesti Aušrą Padalino. 

Parduodu 1990 m. 
automobili H o n d a Civic. 

Dvejų durų, gerame stovyje. 
Skambinti vakarais 

773-776-9801. 

•fcnMi M k M 
±s, ̂ • ^ K t i r ^ l M K n . 

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

Mo one makes round-tno travel to Lithuania'ėasier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daiiy service to Vunius with a hassle-free connection via 
Stockholrr.. When you're ready to ret'jrn. you ' i l enjoy same-day trave! oack to 
Chicago through our CoDenhagen hub. Fmd out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just can your Travel Agent or SAS at i-80O-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavan.net. 
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M O V I N G 
I lgamet i s profesionalus 
kraus tymas Čikagoje ir 

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

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AuTOMOBtJO.NAMUSVEraTi3^ 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank ZapoKs ir Off. Mgr. Auksė 

S. Karte Kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 i /2Wes t95 th Street 
Tek (706) 424-8654 

(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skJings", 

•somts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

iS .SeneoS, tel. 630-241-1912., 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS tR TAISYMAS 

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

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

^Telegroup/isterra 
VtLNKJS 2SC UfTJVA 28c KANADA 8C USA 6e. 

IŠSAMESNE NFCfiMACUA IR UŽSAKYMAI 
TEL1-88M15-2148,1-706-599-9680 

KVESTIERKĄ 
PAB0U0OAME TELEFONHES KOBTHES. 

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

E-mai l įJ franwe®aoLcom 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

Virgb Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
P R A N A S G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 S t , 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 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. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

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

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. 

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

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarka plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, ' 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

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

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

D.C. Medicar i Transportation Co 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius 
Mūsų transportas pritaikytas pervežt 
žmonėms su invalidų vežimėliais 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias. 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė informacija tel. 773-283-
6922, fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 r.r. 

5lls to LITHUANIA 
q,$0.21 

Gntt ratao to tha I M I of tn#wortd - flp <»«* «V tSrae. 
for hfformmtion catt Long Distunce Port 

^00-449-04451 
wiw6mok 

Veftfenuo 
1921 m. 

8900 SOUTH A»CHKR ROAU, WiitjtTar SPMNGS, l u n o i s TEk 708.839.1000 

dfey DokyUv aalai - tinka įvairiom* pregomt 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

Bordėtucnoom 

40 ik; 60 avscių 

A t K > * T t O O M 
60ik i10Q«y9f lų 

100 iki 13S svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

mm futKcmm. 

125 iki 176 svečių 

muiflUMi 
22516 SS0 gyčių 

r® 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke\«4773«4.78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

4W8U 

Atatander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

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

Faz 773-767.9618 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

0FfC.(773)22»-roi 
(7MI42S-71M 

17731! 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis o * - / 
Tel.: 630-660-5988 _^=rr2L 
Pager. 773-260-3404 s^r-nc. 
E-mail: amikulisOusa.com 
(vairus ne4dlno$arna« turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GznfcjK-. Accent 
- ^ T T - Z I . Hornefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
BualnMa (708) 4 2 M 1 1 1 
Voice Mal (708) 2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Re*. 706-423-0443 —S' 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 rrueg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773^134-4543 

TeHu 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
įkalnoju nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine, 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 . 

Kompanta pagal )Oaų užsakymą 
stato nauka namus. 

G R A 2 I N A J O N A V l C l E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
lonsvlclusOhoms.com 

Brookf i e ld i š n u o m o j a m a s 
atskiras kambarys. Kaina 2 

asmenims $ 3 2 0 , v ienam 
$ 2 5 0 . TeL 7 0 8 ^ 8 5 - 8 2 7 6 . 

Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
Šildymą. Kaina $550 į mėnesi. 
Skambinti teL 773-767-2400, 

F i rs t Rate Real Estate, 
AuSra Padalino. 

Tai-Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

OPEN HOUSE SUNDAY 1-4 p.m. 

O A K L A W N 
4 2 0 7 - 1 5 W . 9 5 S t 

N e w condo convers ion from 
l B d . - $ 5 9 , 9 0 0 ; 2 B d . - $ 6 9 , 9 0 0 

A N G I E 7 0 8 - 2 2 0 - 0 4 0 0 ; 
7 0 8 - 4 5 6 - 4 0 4 0 . 

COLDUJCI .L 

Jij 
= . 

L^LU 
ASTARYTEL 

Bus. 773-775-8800 
Fax. 773-775-9872 

Home 773-282-4456 
5321 N. Hariem Ave. 

Chicago, IL 60656 
Ruošiatės pirkti ar parduoti namus Čikagoje ar 

priemiesčiuose? 
Jums profesionaliai patars ir sąžiningai patarnaus 

ASTARYTEL 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 773-581-8500 
• LietuviSka d u o n a ir raguol ia i 
• V e s t u v i n i a i ir įva irus tortai 
• Lietuviukas m a i s t a s — " c a t e r e d " 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

K A V I N E 
350 N . Clark, Chicago, II 60610 

Tel . 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i 

m i e s t o centre 
Savaitgalį uždaryta 

4738 W . 103 rd S T 
O A K L A W N , I L 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWJVIAZEIKA.COM 
******************************************************* 

4315 W . 63 rd S t , C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 
7 7 3 - 7 3 5 - 3 4 0 0 

4738 W . 103 rd S T . , O A K L A W N , I L 6 0 4 5 3 
7 0 8 - 4 2 2 - 3 9 2 2 

D R A U D I M O AGENTAI 

http://www.carlislestaffing.com
http://www.scandinavan.net
http://amikulisOusa.com
http://lonsvlclusOhoms.com
http://WWWJVIAZEIKA.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

NELAUKIAMI TELEFONO SKAMBUČIAI 
arba 202-326 Pareini iš darbo namo ir tau 

kažkas skabina, siūlo kažką 
pirkti, įsigyti, pakeisti telefo
no bendrovę ir t.t. Ir per va
karą tokių paskambinimų su
lauki ne vieną, bet kelis, o, jei 
esi pensininkas, ar dienos 
metu būni namie, tai skambi
nimai tęsiasi visą dieną. Ir 
galvoji, iš kur jie — tie skam
bintojai sužino, kad esi namie! 

Žmonėms yra iki gyvo kaulo 
įkyrėję bet kuriuo dienos 
metu, o ypač vakarienės laiku, 
telefono skambučiai su įvai
riausių patarnavimų pasiūla 
— tai „telemaketers". Ir kaip 
jų atsikratyti? Atrodo, kad pa
galba ateina iš įvairių Ame
rikos valstijų valdžios. Jau 13 
Amerikos valstijų turi įstaty
mus, įgalinčius jų gyventojus 
įsirašyti į sąrašą, kurio „te
lemarketers" negali naudoti, 
nerizikuodami pabauda. Dar 
20 valstijų planuoja tai pada
ryti greitu laiku. Tas įvyko 
daugybei žmonių skundžian
tis dėl labai agresyvių „tele
marketers" skambinimų. Ypač 
daug tuo reikalu pasidarbavo 
vyresnieji. Valstijos, turinčios 
gyventojų sąrašus, kurių „tele
marketers" negali naudoti 
yra: Alabama, Alaska, Arkan-
sas, Connecticut, Florida, 
Georgia, Idaho, Kentucky, 
Maine, Missouri, New York, 
Oregon ir Tennessee. 

Patekti į tokį „neliečiamų
jų" sąrašų dažnai yra gana 
lengva — užtenka tik paskam
binti. Firmos ir įvairios orga
nizacijos, kurios siūlo savo pa
tarnavimus telefonais tose 
13-je valstijų turi nusipirkti 
„no-call" sąrašus, t.y. sąrašus 
žmonių, kurie nenori, kad 
jiems būtų skambinama. Tie 
sąrašai periodiškai patikslina
mi. Tų valstijų gyventojas, ku
ris sulaukia nepageidaujamo 
skambinimo, gali pasiskųsti 
valstijos prokurorui (statė at-
torney general), kuris gali nu
bausti tokius „telemarketers". 
Kai kurios valstijos ima mažą 
mokestį, jei nori žmogus į tą 
sąrašą pakliūti. Kai kuriose 
valstybėse šis įstatymas įsi
galios tik vėliau šiais metais. 

Čia pateikiami telefonai tų 
13-os valstijų, norint gauti 
daugiau informacijos, arba no
rint įsirašyti į sąrašą: „no-
call", „no-sales" ar „black dot". 
Šios valstijos jau yra priėmę 
įstatymus ir turi žmonių, ku
rie nenori būti trukdomi „tele
marketers", sąrašus. Alabama 
— 877-727-8200, Alaska — 
paskambinkite savo vietinei 
telefono bendrovei, Arkansas 
— 877-866-8225 arba 501-682-
2007, Connecticut — 860-713-
6300, Florida — 850-410-
3808, Georgia — 877-426-
6225, Idaho — Boise area 208-
334-2424; likusis Idaho 800-
432-3545; Kentucky — 888-
432-9257 arba 800-671-7701; 
Maine — 212-768-7277, ext. 
1888 (direct Marketing Asso-
ciation list); Missouri — 866-
662-2551; New York — 800-
697-1220; Oregon — 877-700-
6622; Tennnessee — 877-872-
7030. 

Jei norite patekti į „Direct 
Marketing Association's Tele-
phone Preference Service" 
„no-call" sąrašą, rašykite — 
P.O. Box 9014, Farmingdale, 
N.Y. 11735-9014. O jei norite 
skųstis Federal Communica
tions Commission apie jūsų 
reikalavimo pažeidimus (dėl 
no call), skambinkite 888-225-
5322. 

Jei norite skųstis „Federal 
Trade Commission" dėl pažei
dimo „no-call", skambinkite 

877-382-3857 
3128. 

Tie telefonai tinka valsti
joms, kurios turi priėmę „no-
call" įstatymą. Jei valstija ne
turi įstatų, tvarkančių „no-
call" sąrašus, gyventojai pa
prastai turi kalbėtis ar rašyti 
individualiems verslininkas ar 
jų draugijoms (associations) ir 
prašyti, kad jiems nebūtų 
skambinama. Bet tokios vers
lo grupės retai baudžia „te
lemarketers", kurie nesilaiko 
„no-call" reikalavimų. 

Daugelis žmonių nežino, kad 
kai kurios minėtos valstijos 
turi „no-call" sąrašus, o kai 
apie tai sužino, labai pritaria. 
Tai parodė įvairios pravestos 
apklausos. 

„The National Conference of 
State Legislatures" pranešė, 
kad dar apie 12 valstijų plana
vo išleisti „no-call" įstatymus, 
bet joms nepasisekė, nes 
stiprūs „telemarketers" drau
gijų (associations) ir kitų vers
lų pasisakymai prieš sutruk
dė. Jie sako, kad „no-call" 
įstatymai kenktų prekybai. 

„Direct Marketing Associa-
tion" (DMA), stipri valstybinė 
prekybos grupė, sako, kad jo
kia prekyba nenori skambinti 
žmonėms, kurie nepageidauja, 
bet, jei valstija turi „no-call" 
sąrašą, tada nebėra jiems kam 
skambinti. 

Du federaliniai įstatymai, 
vienas vykdomas „Federal 
Trade Commission" ir kitas — 

„Federal Communications Com
mission", suteikia vartotojams 
teisę pasakyti individualiems 
„telemarketers", kad daugiau 
nebeskambintų. Vartotojai tu
ri tai daryti kiekvienam jiems 
skambinančiam „telemarke-
ter", o dar reikia turėti ome
nyje, kad daugeliui firmų yra 
padaryta tuo reikalu išimtis. 

Kritikai sako, kad tai sunku 
įvykdyti — atsikratyti neno
rimų paskambinimų, ir visa 
našta tuo reikalu griūva ant 

vartotojo pečių. Duomenys 
rodo, kad apie 40 proc. varto
tojų, kurie yra prašę „te-
lemarketer's", kad jie būtų 
„no-call" sąraše, vis tiek susi
laukia paskambinimų iš tų 
pačių „telemarketers". 

Kai kurie kritikai sako, kad 
valstijų „no-call" sąrašai irgi 
nėra labai veiksmingi, ypač 
kai skambinama iŠ kitų val
stijų, ir tada sunku ką nors 
sukontroliuoti. Yra firmų, 
kurių „telemarketers" visai 

nekreipia dėmesio į valstijos 
„no-call" sąrašus. Visų valstijų 
„no-call" sąrašai turi išimčių. 
Paprastai jos daromos poli
tinėms partijoms, nepelno sie
kiančioms organizacuoms ir 
formoms, su kuriomis žmogus 
— tos valstŲ'os gyventojas, jau 
yra daręs verslą. 

Kai kuriose valstijose „no-
call" sąrašų įstatymą tebuvo 
galima pravesti, tik padarant 
minėtas išimtis. 

Naudotasi įvairia spauda. 
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NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius— 

Atsidarę taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimtį. 
Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui. 

— Personai 
' X43ank 

Buildmg Personai BaukmgRstmtionshifn^ 

GARFIFiID RTFMTF 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, JL 60638 
(between Auttta and McVfcket) 
(773) 767-5188 

15014 S. LaGruige R4-
Orland Pade, U. 60462 
(near Dommkfc't and Wa%«ea'*) 
(708)226-2727 

AnnuaiPercentageYi^(APY)Be«e<^easo<|anuaiy», 
Minimum deposit of $100 » r«quir«d to obtain tha APY. 

mmm SS 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 
Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikiu, 
nes meilė nemiršta. 
Šv. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir 
kovo 25 d., sekmadieni, 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 

Žmona Sabina. 

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

ALVVAYS WITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės * * 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

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

Sutikime pavasarį kartu su LOT 

15% sumažintos visos kainos 
Tiktai internete svetainėje 

www.lot.com 

GAIDAS — DAIM1D 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

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

5200 W. 95 St. 
O a k L a w n , I L 

9900 W. 143 St. 
O r l a n d Park, I L 

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

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

miestų, 
uoseJcnkų 

Sis pasiūlymas apima visas kainas skrendant j daugeli 
iškaitant Vilnių. Skristi galima iŠ daugelio Arnerikjs oro uoatų, 

IX>f oro linija bendradarbiauja $u Atnelikos oro lini 
Išvykimo laikas nuo 2001 m. kovo 3 d uti gegužes 24 d v 

BILIETAI SU SIA NUOLAIDA GALIOJA TIKTAI IKI 2001 mkovo 2* d 
- PIRMOSIOS PAVASARIO BffiNOS> \ 

^Nedelsiant apsilankykite internete wwwJotxom Ir pasinaudokite 
/ mošų žemoms kainoms ir specialia 151 nuolaida. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S ROBERTS ROAD 

MARO.UETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos mi« 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

POUSH AIRLINES Užsakymai: 
wwwJot.com 

Papildoma informacija: 
800-223-0593 

tar. 
TlCKETSONL INE * 

i 

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.lot.com
http://wwwJot.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

DRAUGO F O N D A S 
4545 W E S T 63rd S T R E E T 

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

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

JAU PAJUDĖJO PAVASARIO VAJUS 
Draugo fondo pavasario va

jaus laiškų atkarpos su če
kiais vokeliuose jau grįžta į 
Draugo fondo raštinę. Jau at
siliepė senieji Draugo fondo 
nariai ir rėmėjai. Atsiliepė ir 
nauji, nors ir kukliais čekiais. 
Svarbu, kad atsiliepė. Svarbu, 
kad susipažinimui siunčiamas 
^Draugas" (nemokamai nau
jiems skaitytojams) rado at
garsį jo tolimesniame išlai
kymui per Draugo fondą. 

Voke su stambesniu čekiu, 
atėjo ir laiškas, skatinantis to
liau auginti antrąjį milijoną, 
kad jo uždarbis daugiau pa
remtų vienintelio lietuviško 
dienraščio už Lietuvos ribų 
leidybą. Atėjo ir vokas čekio, 
su karčių žodžių laišku, kodėl 
Draugo fondas renka lėšas, 
kai yra žmonių Lietuvoje, ku
rie neturi pinigų duonai nusi
pirkti. Jei ta laiško autorė 
paskaitytų skelbimus „Drau
go" paskutiniame puslapyje, 
— pamatytų, kad 90 nuošim
čių surenkamų aukų JAV eina 
įvairiausiai labdarai Lietu
voje. 

Ne vien duona žmogus gy
vas. Rašytas lietuviškas žodis, 
kaip ta duona kūnui, yra labai 
reikalingas mūsų lietuviškai 
dvasiai palaikyti. Be tos dva
sios nebus jokios labdaros Lie
tuvai ir jos žmonėms. 

— Nepavarkite ir nepra
raskite entuziazmo Draugo 
fondo auginime, — rašo vienas 
Draugo fondo garbės narys. 
Jo žodžiais mes sakome 
JDraugo" skaitytojams: 

— Nepavarkite ir nepra
raskite entuziazmo Draugo 
fondo paramai, kuri eina 
,JJraugo" leidybai. Jai reikia 
daugiau lėšų, Draugo fondo 
auginamų. 

Pavasario vajus įnašai 

Su 1,000 doleriu: 
Danutė Mačernienė, a.a. 

Prano Mačernio atminimui, 
garbės nariai, iš viso 3,000 
dol., Chicago, IL. 

Su 300 dolerių: 
Dr. Žibutė Zapareckas, gar* 

bės narė, iš viso 1,150 dol., 
Chicago, IL. 

Dr. Augustinas Laucis, gar
bės narys, iš viso 3,100 dol., 
Mt. Olive, IL. 

Dr. Nellie ir Gerardas Juš-
kėnas, garbės nariai, iš viso 
3,400 dol. Cleveland, OH. 

Marija Remienė, garbės 
narė, iš viso 2,200 dol., Wes-
chester, IL. 

Su 100 doleriu: 
Raimundas Grigaliūnas, 

garbės narys, iš viso 1,600 
dol., Forest Park, IL. 

Bronius Juodelis, garbės 
narys, iš viso 1,500 dol., Wil-
lowbrook, IL. 

Ada Sutkuvienė, garbės 
narė, iš viso 3,650 dol., Bever-
ly Shores, IN. 

Anastasia Sema, garbės 
narė, iš viso 1,400 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Elena ir Boleslovas Novic
kis, garbės nariai, iš viso 
1,105 dol., Westmont, IL. 

Henrikas Paškevičius, gar
bės narys, iš viso 1,600 dol., 
Thunder Bay, Canada. 

Antanina Repšienė, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., Chica
go, IL. 

N. N. (pavardės prašė ne
skelbti), iš viso 200 dol., Mc-
Lean, VA. 

Stasys Daržinskas, iš viso 
225 dol., Ponce Inlet, FL. 

Kun. K Kaknevičius, iš viso 
200 dol., London, Ont. Cana-
d a Fondo iždininkas 

GinUire 
Gintarė Skėrytė - spalvin

ga asmenybė. Ji Lietuvos mu
zikos akademiją baigė du kar
tus - 1983 m. fortepijonu. 
1987 m. - dainavimo specialy
bę. Dainininkės repertuare vy
rauja baroko epochos ir šių 
laikų kūriniai. Kasmetiniuose 
Vilniaus senovinės muzikos 
festivaliuose Gintarė atliko 
pagrindinius vaidmenis C. 
Monteverdi operoje „Orfėjas ir 
Euridikė" ir H. Purcelli ope
roje „Dido ir Enėjas". 1998 m. 
Vilniaus festivalyje dalyvavo 
Mozart operos „Cosi fan tutte"' 

Skėrytė 
(Despina) pastatyme. Ji pa-
ruo.-t> ir solinę H. Purcelli 
dainų ir arijų programą ir atli
ko koncertuodama Olandijoje. 
G. Skėrytė koncertavo su žy
miais orkestrais (BBC Man-
chester. Lietuvos valstybiniu 
ir kt..), ji yra unikalaus šiuo
laikinės muzikos ansamblio 
,.Ex tempore" nare. 1993 m. 
koncertavo šiuolaikinės muzi
kos festivalyje Lucernoje, 
1997 m. išleista solinė komp. 
F. Bajoro kūrinių plokštelė, 
1998 m. - komp. B. Kutavi
čiaus audio kasetė ir t.t. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 21d.. 
trečiadienį, 2 vai. p.p.. bu? 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Petras Kisielius, tema: 
„Plaučių ligos senatvėje". Visi 
maloniai kviečiami atsilanky
ti. Nepraleiskite progos įsigyti 
daugiau žinių sveikatos klau
simais. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

Įdomios mados ir įdomi 
popietė! „Žiburėlio", Montes-
sori mokyklėlės metinė madų 
paroda įvyks sekmadienį. 
kovo 18 d., 12 v.. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

Anoniminiu alkoholiku 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kas antradienį, 7:30 
v.v.. Lemonte. Skambinkite 
Linui 630-533-0658 arba Ma
tui 630-964-1826. 

Valdovu rūmai: ar juos at
statyti, ar ne? Visi kviečiami 
pasiklausyti Edmundo Kuli
kausko pranešimo apie šį pro
jektą po 11 vai. Mišių (apie 12 
vai.';. kovo 25 d., didžiojoje Pa
saulio lietuvių salėje. Po 
pranešimo dar pakaks laiko 
nuvykti į V. Juozapaičio, G. 
Skėrytės ir M. Kuprienės kon
certą Jaunimo centre. 

Vytautas 
Vytautas Juozapaitis, jau 

pažįstamas Čikagos klausyto
jams, nes yra dainavęs Lietu
vių operoje. Savo koncertinę 
veiklą jis pradėjo dar studi
juodamas Lietuvos muzikos 
akademijoje, kurią baigė 1989 
m. Tais pat metais jis tapo 
prof. V. Prudnikovo klasės 
asistentu-stažuotoju. Stažuotę 
baigė pelnydamas pirmąją 
vietą Lietuvos vokalistų kon
kurse (1992). Po to - vasaros 
stažuotės Belgijoje (1992-
1993), Europos operinio voka
linio meno centre. J is dainavo 
Čekijos nacionalinėje operoje 
Prahoje. 1993 m. dainavimo 
studijas pratęsė Niujorke pas 

Juozapaitis 
Marleną Malas. Dainininko 
biografijoje reikšmingas ir dar 
vienas laimėjimas - diplomas 
Luciano Pavarotti konkurse 
Philadelphia. Vytautas Juoza
paitis yra paruošęs ir atlikęs 
daugybę vaidmenų, koncerta
vo su puikiais dirigentais ir 
orkestrais. Išvažinėta ne tik 
Lietuva ir Pabaltijis, bet ir 
Belgija. Olandija. Austrija. In
dija, Nepalas, Japonija, Nor
vegija, Lenkija, JAV, Ispanija, 
Vokietija, Rusija... Metus V. 
Juozapaitis dirbo Lietuvos 
operos direktoriumi, aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, yra Lietuvos muzi
kos akademijos profesorius. 

i 
St. Petersburgo, Juno 

Beach ir kai kurių kitų vieto
vių lietuvius užpuolė keista 
negalia: jie vos pašneka ir vi
siems labai skauda delnus, 
tiesiog net sveikintis negali... 
Kodėl? O dėl to. kad taip 
karštai plojo Vytauto Juoza
paičio, Gintarės Skėrytės ir pia
nistės Melitos Kuprienės 
koncerte, taip garsiai šaukė 
„bravo". Čikagoje šiuos dainos 
ir muzikos menininkus išgir
sime kovo 25 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. 

Ridge Mali apsipirkimu 
centro automobilių pastaty
mo aikštėje rastas labai 
svarbus asmeninis doku
mentas (savininkas lietuvis, 
adresas yra iš Milwaukee, 
WI). Galima atsiimti „Drau
ge". Būtina asmeniškai: turėti 
tapatybės įrodymą. 

Sekmadieni, kovo 25 d., 
10 vai. r., Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte, didžiojoje sa
lėje ruošiamas susitikimas su 
A.P.P.L.E. bendrijos darbuoto
jais. 

VESTUVINE 
FOTOGRAFIJA 

Kovo 23 d., penktadienį, 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje atidaroma fotografijų 
paroda „Vestuvės". Jos auto
riai - Jonas Daniūnas ir Lai
ma Geležiūtė, prieš kelias die
nas atskridę iš Kauno, tikisi 
mus nustebinti senos kaip pa
saulis temos neįprastu, ne
tradiciniu traktavimu. Baltų 
kultūros tyrinėtojai ves
tuvėmis apvainikuoja svar
biausią virsmą žmogaus gyve
nime - perėjimą iš žydėjimo į 
žiedėjimą (nokimą). Be liūde
sio, graudžių dainų, nuotakos 
liejamų ašarų mūsų protėviai 
neįsivaizdavo atsisveikinimo 
su jaunyste, nerūpestingu gy
venimu. 

Linksmai ir be nostalgijos 
pro fotoobjektyvo akį pa
žiūrėjo į jį Laima ir Jonas. 
Abu fotomenininkai jūsų 
lauks nusiteikę rimtai disku
sijai. Jų supratimu, vestuvinė 
fotografija turi ir gali būti 
meniška. Nors nėra lengva 
būti išradingu, kas savaitgalį 
fiksuojant to paties proceso 
tokius pat dalyvius, tik kitais 
veidais. Pasak J. Daniūno, 
svarbiausia yra iš anksto pa
dirbėti su jaunaisiais, įkvėpti 
jiems dvasios, kad „pasijaustų 
artistais ir gerai suvaidintų 
savo gyvenimo pradžios spek
taklį". 

L. Geležiūtė savuosius dar
bus pavadino komerciniais, 
padedančiais išgyventi, o jų 
ekspoziciją - spektakliu. 
„Atlikau nepriekaištinga tech
nika, kokybiškai, žaisdama 
šviesomis, nevengdama reži
sūros, komedijinių momentų. 
Turiu Lietuvoje klientų ratą. 
kuriems patinka tai, ką darau 
studijoje. Jonas paprastai foto
grafuoja lauke - todėl mes ne 
konkurentai, o vienas kitam 
padedantys ir vienas kitą pa
pildantys kolegos. Dažnai da
linamės tomis pačiomis ves
tuvėmis", sakė ji. 

Jonas Daniūnas ir Laima 
Geležiūtė yra Lietuvos Foto
menininkų sąjungos nariai, 
surengę personalinių parodų 
Lietuvoje, dalyvavę grupinėse 
tarptautinėse parodose, pelnę 
apdovanojimų. 

Regina Oraitė 

• RALTIC 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. Vytauto Šumskio 
atminimą pagerbdami, jo gi
minės, draugai ir pažįstami 
aukoja Lietuvos vaikams: Geor
ge ir Nancy Meyer, Loretta 
Geštautas, Dina ir Dino Sa-
batino, Mary Custardo, Ken-
neth ir Marisa Denis, Nemira 
Šumskis, Rūta ir David Berner, 
Vilija ir Casey Krajewski, Dai
va ir Gil Kairytė Robertą, Sih/ia 
ir Frank Foti, Donald ir Ann 
Custardo, Žibutė Kairys Lapp 
ir Greg, Nijolė Kairienė, Adelė 
Vismantienė, Kęstas ir Dalia 
Jodwalis, Petras ir Ilona Dap-
kai, Rita ir Raimis Lubiai, 
Salomėja ir Antanas Astraus
kai, Juozas ir Eva Patkflnai, 
Marija Kapačinskienė, Edis ir 
Laura Mikalūnai, Birutė ir 
Saulius Butėnai, Emilija Pakš
tienė ir sūnus, Aurelija Kriau
čiūnienė, Aurelija ir Bronius 
Polikaičiai, Birutė ir Romas 
Butkūnai, Stasė Mikelevičienė, 
Vita Mikelevičiūtė, Andrius ir 
Alice Rasutis, Irena Meilienė, 
Viktoras ir Ale Jonikai, Melone 
family, Ralph ir Nancy Hug-
gins, Vitas ir Audra Kubiliai, 
Dana Kapačinskienė. 18 viso 
suaukota $1,985.00. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaič ių globa" , 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 
60829. 

• A.a. Emil i jos Valan-
tinienės atminimą pagerb
dama, Verutė Ringutė aukoja 
Lietuvos vaikams $20. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaič ių 
globos" komite tas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Mirus a.a. R i m a n t o 
Genčiaus draugui a.a. Vy
tautui Šumskiui, pagerbdami 
jo atminimą, užjausdami jo 
Mamą ir Sesute, skiria Lietuvos 
našlaičiams $50 auką Adelė ir 
Kazimieras Genčiai, Seminole, 
FL. Reiškiame užuojautą ve
lionio artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! „Lie tuvos 
Našlaičiu globoa" komitetas, 
2711 West 71 Str„ Chicago, IL 
60629. 

• Labai daug Amerikos 
l ietuvių padeda Lie tuvos 
žmonėms-vaikams. Aldona 
Bradley, Nevrport Beach, CA, 
remia du vaikus Lietuvoje. Jų 
paramai atsiuntė $800. As
menys, kurie remia po vieną 
vaiką, atsiuntė po $150. Tai: 
Vincas Skladaitis, Waterbury, 
CT; American Lithanian Senior 
Club of Baltimore, per Aldoną 
Marciukiene, Barbara ir Ray-
mond dow, Middletown, CT; 
Robert Norbut, Colorado 
Springs, CO; Rita Sauers, Le-
vittown, PA; Bemadine ir Ant-
hony Bolinsky, Frackville, PAV 
Viktoria Zakaras, Santa Bar
bara, CA. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globa", 2711 West 718tr„ 
Chicago, IL 60629. 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

ChriHnteir 
kriminaline* bylos 

6347 8. Kedsie Avenoe 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-maiL* GibaitisOaoLcom 
ToOfree 24 hr. 888-778-6742 

Darbo vai. nuo 8 v j . iki 5 v.v. 
šeiUd.8 v.r. iki 1 v.p.p. 

• A.a. Jono Pe traške 
vičiaus atminimą pagerb
dama. Genovaitė Budraitienė, 
Herbert, MI, aukoja $30, kū
nuos velionio sesuo Ona Gu-
tauskienė prašo perduoti Pane
vėžio našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SHMBJ RA, Oifcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Straet 
Chicago, IL 60639 

(Skersai gatvės nuo JDraugo*) 
TeL 773-284-0100. 

TeL 830-257-0200,Ii—ont,IL 

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

• A-a. Vytauto Grudzins-
ko, kuris mirė š.m. vasario 22 
d., Australijoje atminimą pa
gerbdami, aukoja Lietuvos 
našlaičiams Rima ir Antanas 
Gudaičiai ir duktė Jolita Jack 
Haigis. U viso $75. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60829. 

VELYKINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

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

1. Kiaulienos kumpis 
2. Kiaulienos šoninė 
3. Kiaulienos išpjova 
4. Lašiniai .Naminiai" 
5. Dešros: Šalto rūkymo 
6. Dešrelės: Karšto rūkymo 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos 
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos 
tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGI-
NEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

$110.00 
12A-12 kg. 

3 kg. 
2 kg. 
lkg. 
lkg. 
3 kg. 
2 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$97.00 
110A-10 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
l k g 
lkg. 
2 kg. 
2 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

$80.00 
8A-8kg. 

lkg. 
2 kg. 

-
lkg. 
2 kg. 
2 kg. 

8 kg. 
17.6 lbs 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę , 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPC4NT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Dėmesio lietuviai, gy
venantys Cicero, Berwyn, 
Riversidel Prašome apsilan
kyt i B e r w y n Piner Food 
parduotuvėje, 6323 W. Cer-
mak Rd., Berwyn, IL. Sa
vininkas Joe Gulbinas. Pre
kiaujame marinuotais grybais, 
salotomis, kopūstais, saldai
niais bei šokoladu iš Lietuvos, 
uogienėmis ir padažais — iš 
Latvijos. 

• A.a. H e l e n Sutkus 
atminimą pagerbdami, aukoja 
Lietuvos našlaičiams: Carol A. 
Bodimer, Media, PA; Bertha ir 
William Tareila, Lincoln Uni-
versity, PA; Anthony ir Barbara 
Pastore, Maple Glen, PA Iš viso 
$300. Reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• Narnama pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• A.a. Kazimieros Žemai
t i e n ė s , mirusios Kansas 
City, KA, atminimą pagerb
dami, aukojo Lietuvos vai
kams: Porterfield ir Rau šei
mos, Deanna M. Renko, Jean E. 
Marmon, Kay Snow, Dorothy 
Coakley, Mary Sue ir Stan 
Severance, Karen D. Roettele, 
Raymond ir Paulą Simonich, 
Steven irPatti Nierman, Susan 
ir Gregory Addison, Kathy ir 
Richard Hazlewood, Susan ir 
Toni Hertz, Mary Kelly ir Chris 
Wright, Bill ir Sandra Kelly, 
Joseph ir Nancy Stegeman. Iš 
viso suaukota $645. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 West71Str., 
Chicago, IL 60829. 

•DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3S33 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Ca.umir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
2334336. 


