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Kaina 75 c. 

Krikščionys demokratai kalba 
apie bendrystę su 
socialdemokratais 

V i l n i u s , kovo 23 d. (BNS) 
— Krikščionių demokratų 
sąjungos (KDS) vadovas Ka
zys Bobelis mano , jog susivie
nijusios KDS ir Lietuvos 
krikščionių demokra tų parti
jos (LKDP) galėtų bendradar
biaut i su socialdemokratais . 

„Jeigu krikščionių demo
kra tų partijos susijungtų, tai 
jos būtų vienos iš stipriausių 
dešiniųjų jėgų, socialiniuose 
klausimuose labai ar t imos so
cia ldemokratams. Mūsų pa
žiūros skiriasi kai kuriais 
moraliniais, pavyzdžiui, abor
tų a r privat izavimo klausi
mais, bet mes galė tume su jais 
bendradarb iau t i bendram Lie
tuvos interesui", penktadienį 

Praėjusių metų kovo mėnesį 
vykusiuose savivaldybių rin
kimuose KDS dalyvavo koali
cijoje su kairiąja Lietuvos 
valstiečių partija. 

K. Bobelio nuomone, į susi
vienijusias KDS ir LKDP ga
lėtų įsilieti kitos mažesnės 
partijos — buvusios Europos 
reikalų ministrės Laimos 
Andrikienės vadovaujama Tė
vynes liaudies partija, Demo
kratų partija, Nepriklauso
mybes partija, Tautininkų 
sąjunga. J is neatmetė bendra
darbiavimo galimybės ir su 
Nacionaldemokratų partija, 
jeigu ji atsisakytų savo radi
kalumo. 

K Bobelis atmeta galimybę 
spaudos konferencijoje Seime derėtis dėl vienijimosi su Mo-
sakė K. Bobelis. 

Pasak jo, šiuo metu KDS 
vienija apie 3,000, o LKDP — 
apie 7,000 nar ių . 

K. Bobelis pažymėjo, jog tei
giamai ver t ina šią savaitę 
pr is tatytą opozicinės Socialde
mokrat inės koalicijos frakci
jos, kurią sudaro Lietuvos so
cialdemokratų part i ja (LSDP) 
ir Lietuvos rusų sąjunga, 
šešėlinės vyriausybės prog
ramą. 

„Iš principo jų programa yra 
nebloga ir ja i gal ima pritarti", 
sakė K. Bobelis, pabrėžęs, jog 
palaikytų šią programą ir tuo 
atveju, jeigu socialdemokra
t a m s tektų sudaryt i ministrų 
kabinetą. 

dėmiųjų krikščionių demo
kratų sąjunga (MKDS). „Jie 
išdavė katalikiškos, krikš
čioniškos pasaulėžiūros princi
pus", teigė jis. Tačiau jis teigė, 
jog „durys lieka atviros" atski
riems MKDS nariams. 

LKDP valdybos pirmininkas 
Algirdas Saudargas atsisakė 
komentuoti pasiūlymus. Jo 
teigimu, bendradarbiavimas 
priklausys nuo konkrečios po
litinės situacijos. Tačiau A. 
Saudargas pripažino, jog šiuo 
metu krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai vienodai 
kritiškai vertina kai kuriuos 
liberalius dabartines vyriau
sybės socialinės politikos 
sprendimus. 

Paske lbtas teisėtai užsienyje 
ga l inč iu įdarbinti įmonių 

V i l n i u s , kovo 23 d 
— Reaguodama į spaudoje pa
dažnėjusius pas iū lymus neva 
legaliai užsidirbt i užsienyje, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) paskelbė 
įmonių, tur inčių leidimus bei 
galinčių legaliai įdarbinti už
sienyje, sąrašą. 

Pasak SADM pranešimo 
spaudai , pas taruoju metu su
sigundę legalų darbą užsie
nyje siūlančiais skelbimais, 
žmonės dažnai y ra pagaunami 
bei nukenčia finansiškai. 

Penktadienį išplat intame 
pranešime te igiama, jog tarpi
n inkavimas dėl įdarbinimo 
užsienyje y ra išimtinė vals
tybės teisė, kur ią įgyvendina 
darbo birža, o kitos įmonės, 
norinčios užsi imti šia veikla, 
privalo gaut i specialius SADM 
išduodamus leidimus. Lietu
voje šiuo me tu leidimus už
siimti įdarb in imu užsienyje 
turi 15 įmonių. 

UAB „EireLita" (Vilnius), 
UAB „Jūreivystės konsultaci
jos" (Klaipėda), M. Ragaišio 
individualiai įmonei (Panevė
žys), Viešajai įstaigai „Jauni
mo verslo konsultacijos" (Vil
nius), UAB „Planetos kontak
tai" (Vilnius), UAB „Vartai į 
pasaulį" (Kaunas) bei UAB 
„Kelrodis" (Vilnius) išduoti lei
dimai t a rp in inkau t i įdarbi
n a n t Airijoje. 

UAB „Marsemus" (Vilnius) 
ir UAB „Antex Pluss" (Vil
nius) gali legaliai įdarbinti 
JAV. 

UAB „Kalba" (Vilnius) bei 
UAB „Studentu kelionių pa
saulis" (Kaunas) išduoti leidi
mai įdarbinimui Airijoje, JAV 
bei Anglijoje. 

S. Meškauskienės firma 
(Kaunas) ir Ričardo Einingio 
įmonė (Šiauliai) gali tegalini 

sąrašas 
(BNS) tarpininkauti įdarbinant Por-

tugalijos-JAV įmonėje. 
O. Vovk personalinė įmonė 

Vilnius) bei Lieponiaus kul
tūrinių jaunimo kontaktų 
agentūra (Vilnius) yra gavu
sios leidimus legaliai įdarbinti 
Jungtinėje Karalystėje. 

Leidimai dėl įdarbinimo tar
pininkavimo išduodami vie
neriems metams. 

Nelegaliai dirbusiems ir su
laikytiems Europos Sąjungos 
valstybėse taikomos griežtos 
priemonės. Po priverstinės de
portacijos draudžiama 10 me
tų įvažiuoti į Šengeno sutar
ties valstybes. 

JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert (kairęje; ir Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. E!u» ;.uotr. 

JAV Atstovu rūmų pirmininkui 
— Lietuvos apdovanojimas 

ir demokratai — JAV Kon
grese yra vieningi dėl NATO 

Vilnius , kovo 23 d. (BNS) 
— Geram Lietuvos bičiuliui, 
vienam įtakingiausių JAV po
litikų, Kongreso Atstovų rūmų 
pirmininkui Dennis Hastert 
prezidentas Valdas Adamkus 
penktadienį įteikė Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimi
no I laipsnio ordiną. Šis ap
dovanojimas trečiajam JAV 
valstybės hierarchijoje asme
niui D. Hastert skirtas už nuo
pelnus Lietuvai. 

Priimdamas ordiną, JAV 
Kongreso Atstovų rūmų pirmi
ninkas sakė, kad tai didžiulė 
garbė visoms Jungtinėms 
Amerikos* Valstijoms. Jis pa
žymėjo, kad Amerikoje gyvena 
didžiulė lietuvių bendruomenė 
ir ypač išskyrė Čikagą, kurioje 
ilgą laiką gyveno ir pats V. 
Adamkus. Pabrėžęs, kad Ame
rikos lietuviai aktyviai palai
ko Lietuvos siekį prisijungti 
prie transatlantinių organiza
cijų, D. Hastert pridūrė, kad 
šis apdovanojimas priklauso 
ne tik jam, bet ir JAV lietu
viams. 

Penktadienį svečias kalbėjo 
Lietuvos Seime. „Aš pažadu, 
kad, jei Lietuva investuos į 
pasirengimą NATO narystei 
tam, kad atitiktų jos reikalavi
mus, aš pasinaudosiu visomis 
man suteiktomis galiomis, 
kad Lietuva būtų priimta į 
sąjungą 2002-aisiais metais", 
sakė D. Hastert. Jis pareiškė, 
jog dvi pagrindinės JAV poli-

plėtros. 
„Per visus tuos 50 metų 

Amerika tvirtai atsisakė pri
pažinti neteisėtus ir amora
lius sovietų veiksmus. Lygiai 
taip pat dabar būtų neteisinga 
nepripažinti laisvę mylinčių 
lietuvių lūkesčių NATO at
žvilgiu", sakė Atstovų rūmų 
pirmininkas. Jis pagyrė Lie
tuvą dėl pasirengimo narystei 

NATO, įsipareigojimą gynybai 
skirti 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto, pastangas ieškoti 
bendros kalbos su Kara
liaučiaus sri t imi ir Baltarusi
ja, gerus santykius su Lenkija 
ir šiaurės valstybėmis. 

„Amerikos-Lietuvos santy
kiai nėra ir neturėtų būti pa
remti tik tradicine abipusio 
saugumo samprata . Mūsų 
stiprėj antys ekonominiai sai
tai yra labai svarbūs tolimes
niems geriems mūsų santy
kiams. Aš tikiuosi, kad jūs 
remsite Amerikos investici
jas", sakė D. Hastert . „Lietu
va, didindama ekonominę in
tegraciją Amerikos ir Europos 
kryptimi, bet neignoruodama 
Rusijos, elgiasi teisingai", pri
dūrė jis. 

Penktadienį Vilniaus Rotu
šėje D. Has te r t iškilmingai 
buvo įteiktos sostinės piliečio 
regalijos. J a m įteiktas Vil
niaus miesto garbės piliečio 
medalis ir liudijimas, kuris 
įregistruojamas miesto garbės 
piliečių knygoje. 

Atsi imdamas regalijas, D. 
Hastert sakė, kad didžiuojasi 
šiuo j am suteiktu vardu. J is 
teigė manąs , kad šį titulą tu
rėtų pasidalinti su vienu iš di
džiausių JAV kovotojų už lais
vę — buvusiu prezidentu Ro-
nald Reagan. 

Maskvos atpildas Vaširigtonui: 
Rusija išsiunčia JAV diplomatus 

Diplomatai susitarė dėl Lietuvos 
prezidento vizito į Maskvą 

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) 
— Lietuvos ... Rusijos užsienio 
reikalų ministrai Antanas Va
lionis ir Igor Ivanov ketvirta
dienį aptarė pasiruošimus, ki
tą savaitę vyksiančiam Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus vizitui į Rusiją. 

Kaip pranešė Lietuvos URM 
Informacijos ir kultūros de
partamento direktorius Petras 
Zapolskas. per susitikimą Ru
sijos UR ministras perdavė 
Rusijos pasiūlymus dėl Kara
liaučiaus srities ateities. 

Pasak P. Zapolsko, šie pa
siūlymai aprėpia tranzito per 
Lietuvą, vizų politikos ir kitas 
bendrabarbiavimo sritis. 

Be to, A. Valionis ir I. Iva
nov aptarė klausimus, kurie 
bus keliami balandžio pra
džioje Briuselyje įvyksian
čiame Europos Sąjungos UR 
ministrų pasitarime JŠiaurės 

* V i l n i a u s m i e s t o II apy 
l i n k ė s t e i s m a s penktadienį 
už s tambaus masto sukčiavi
mą 2 metais pataisos darbų 
nubaudė buvusį Nemenčinės 
parapijos kleboną Ričardą Ja
kutį. Už svetimo turto pasisa
vinimą, iššvaistymą ir kitus 
nusikaltimus, iš viso — 60 epi
zodų, teistas suspenduotas ku
nigas laisvės neprarado. Teis
mo sprendimu, pataisos dar
bus jis turės atlikti savo dar
bovietėje — knygų leidybos 
įmonėje, kas mėnesį valstybei 
išskaičiuojant 20 proc. jo už
darbio. Teismas nusprendė 
skirti 39 metų R. Jakučiui 
švelnesnę bausmę, nei numato 
įstatymas, atsižvelgiant į tai, 
kad buvęs klebonas gailisi dėl 
padarytų nusikaltimų, daliai 
asmenų atlygino padarytą ža
lą, slaugo sergančią 76 metų 
motiną. Iš R. Jakučio Lietuvos 
taupomajam bankui priteista 
daugiau nei 1 mln. litų, per 
500,000 litų priteista Turto 
bankui. Dar daugiau nei 20-
ties civilinių ieškovų ieškinių 
teismas paliko nenagrinėtus, 
palikdamas teisę prisiteisti 
juos civiline tvarka. Teismo 

tinės partijos — respublikonai 

Rusija nenuolaidžiaus dėl 
Lietuvos siekio įstoti į NATO 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Rusija nekeičia savo kate
goriškai neigiamo požiūrio į 
Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių siekius tapti NATO 
narėmis, interviu BNS pa
reiškė Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje Jurij Zubakov. 

„Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių priėmimo į NATO 
planus mes vertiname kaip 
visiškai klaidingus, įnešančius 
į Baltijos regioną susiskaldy
mą, nepasitikėjimą ir neiš
vengiamą destabilizavimą". 
sakė Rusijos ambasadorius. 

J. Zubakov lankėsi BNS 
agentūroje ir davė interviu, 
kuris skirtas kovo 29-31 die
nomis numatytam Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
vizitui į Rusijos Federaciją. 

„NATO plėtra — viena su
dėtingų problemų, kurias mes 
svarstome ir su Lietuva, ir 
Briuselyje, su NATO Mūsų su 
sprendimu, atimama pusė nu
teistojo turto. 5 metus jis ne
galės dirbti darbo, susijusio su 
materialinėmis vertybėmis 

i BNS' 

požiūriu, esamų karinių politi
nių sąjungų plėtimas arba 
naujų kūrimas Europoje prieš
tarauja naujos Europos saugu
mo architektūros sukūrimo 
uždaviniams", sakė ambasa
dorius. 

Jis pabrėžė, jog Rusija pa
geidauja matyti vientisą, be 
skiriamųjų linijų Europą. 

J. Zubakov teigimu, „esama 
kitų Lietuvos saugumo už
tikrinimo variantų". „Per pa
staruosius 9 metus Rusija 
nepadarė nieko, ką Baltijos 
valstybės galėtų vertinti kaip 
grėsmę jų saugumui. Prie
šingai, mes siūlome priemonių 
stiprinti saugumą ir pasiti
kėjimą Baltijos regione", sakė 
J. Zubakov. 

„Todėl mes pritariame Lie
tuvos įstojimui į ES ir prieš
taraujame NATO plėtrai į Bal
tijos valstybes", sakė J. Zuba
kov. Jis pabrėžė, kad .Rusija 
neliks abejinga savo intere
sams". „Negrasiname ir neda
rome užuominų, bet Rusija, 
kaip suprantate, nori patiki
mai užtikrinti savo saugumą". 
*ake J Zubakov 

M a s k v a , kovo 23 d. (Reu-
ters-Interfax- BNS) — Atsily
gindama už Vašingtono spren
dimą išsiųsti 50 rusų diplo
matų, Rusija penktadienį 
ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir 
nurodė išvykti keturiems 
Jungtinių Valstijų diploma
tams. 

Laikinasis JAV reikalų Ru
sijoje patikėtinis ir antrasis 
pagal rangą Amerikos amba
sados Maskvoje pareigūnas 
John Ordway buvo iškviestas 
į Rusijos Užsienio reikalų mi
nisteriją išklausyti, kokių bus 
imamasi atsakomųjų veiksmų. 
Iš įspūdingo stalinistinio mi
nisterijos pastato jis išvyko su 
žurnalistais nepasikalbėjęs. 
Ministerijos pranešime sako
ma, jog J . Ordway buvo nuro
dyta, kad „artimiausiomis die
nomis iš Rusijos privalo iš
vykti keturi Amerikos amba
sados Maskvoje nariai". Jie 
esą išsiunčiami už „veiklą, ne
suderinamą su diplomatiniu 
s ta tusu" — taip tradiciškai va
dinamas šnipinėjimas. 

„John Ordway taip pat buvo 
informuotas apie kitus veiks
mus, kuriais bus siekiama už

kirsti kelią neteisėtiems ofi
cialių Amerikos atstovų veiks
mams Rusijoje", pr idur iama 
pranešime. Be to, laikinajam 
reikalų patikėtiniui buvo ..pa
reikštas ryžtingas protestas 
del neteisėtos kai kurių oficia
lių Amerikos atstovų Rusijoje 
veiklos". 

Tuo tarpu Rusijos specialių
jų tarnybų pareigūnas pareiš
kė, kad Rusijos kontržvalgyba 
gerai žino apie tų Amerikos 
žvalgybininkų, kurie dirba 
Rusijoje po diplomatine a r ki
tokia priedanga, veiklą. Todėl 
jai nebuvo sunku sudaryti są
rašą amerikiečių, kurie gali 
būti išsiųsti a t sakant į Va
šingtono sprendimą išsiųsti 
grupę Rusijos diplomatų. 

Be to, pasak jo, ta rp ..kan
didatų būti išsiųstiems", yra 
ne tik Centrinės žvalgybos 
valdybos (CIA), bet ir kitų 
Amerikos žvalgybos tarnybų 
— Federalinio tyrimų biuro 
(FBI), Nacionalines saugumo 
agentūros ir Gynybos depar ta
mento žvalgybos agentūros, 
darbuotojų, dirbančių po dip
lomatine priedanga. 

„Mir" krytis į vandenyną 
užbaigė kosminės stoties darbą 

dimensijos" klausimais. Pasak 
P. Zapolsko, Rusijos UR mi
nistras užtikrino, kad jo vy
riausybė vykdo lobistinį dar
bą, siekdama kuo spartesnio 
Rusijos ir Lietuvos valstybės 
sienos sutar t ies patvirtinimo 
Rusijos Valstybės Dūmoje. 

V. Adamkaus oficialus vizi
tas į Rusiją vyks kovo 29-31 
dienomis. Planuojami V. 
Adamkaus susitikimai su Ru
sijos prezidentu Vladimir Pu-
tin, kitais pareigūnais, verslo 
atstovais, viešnagė Karaliau
čiuje. 

Rusijos ambasadorius Lietu
voje Juri j Zubakov pareiškė 
tikįs, kad Lietuvos prezidento 
vizitas į Rusiją „bus svarbus 
etapas gil inant geros kaimy
nystės santykius tarp mūsų 
valstybių, suteiks naują im
pulsą plėtoti bendradarbia
vimą įvairiose srityse". Pasak 
J. Zubakov, po Maskvoje pla
nuojamo susitikimo Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin ir 
V. Adamkus paskelbs bendrą 
pareiškimą, kuriame bus įvar
dytos pagrindinės abiejų vals
tybių bendradarbiavimo kryp
tys. Ambasadorius išsamiau 
šio planuojamo pareiškimo tu
rinio nekomentavo, pabrėžęs, 
kad tai prezidentų išimtinė 
teisė. 

* S e i m a s b a n d o ke is t i 
pens i jų į s t a t y m ą . Socialde
mokratinės koalicijos frakcijai 
pavyko surinkti daugiau nei 
pusės seimūnų parašus kreipi
muisi į Konstitucinį teismą, 
kuriuo prašoma išaiškinti, ar 
Seime pri imtas ir daug aistrų 
visuomenėje sukėlęs įstaty
mas dėl pensijų apribojimo 
dirbantiems asmenims ne
prieštarauja pagrindiniam 
Lietuvos įs tatymui. OMta 

* P r e m j e r o d a r b o t v a r k ė j e 
— m į s l i n g a s sus i t i k imas : 
Rolandas Paksas , dėl „svarbių 
reikalų" nedalyvavęs pasita
rime pas prezidentą Valda 
Adamkų, tuo metu buvo susi
tikęs su skandalingai atsista
tydinusiu susisieki.m minist
ru Gintaru Striauku. Apie ką 
buvo kalbama jų susitikime — 
tebėra mįslė. \.1. F U 

Koro l iov , Rus i j a , kovo 23 
d. (Reuters-BNS) — Rusijos 
orbitinė stotis „Mir", aplink 
Žemę ski įėjusi 15 metų, penk
tadienį užbaigė šlovingą už
duotį ir, įspūdingai praskrie
jusi virš Fiji, nukrito į Ramųjį 
vandenyną. 

Netoli Maskvos esantis Ru
sijos Skrydžių valdymo cent
ras pranešė, kad paskutinis 
impulsas 20-čiai min. įjungė 
stoties variklius, kurie išvedė 
ją iš orbitos. Po to stotis apie 
valandą laisvai krito, o jos 
nuolaužos nuskendo nuošalia
me Ramiojo vandenyno regio
ne. Didžiausias kada nors 
žmonių sukurtas objektas į at
mosferą įlėkti turėjo tokiu 
greičiu, kokiu judėdamas ob
jektas galėtų pramušti 2 m 
storio gelžbetonio sieną. Oro 
bendrovės dėl atsargumo buvo 
pakeitusios mažiausiai 6 skry
džių per Ramųjį vandenyną 
laiką. Nors Maskva ir buvo 
įsitikinusi stoties sunaikinimo 

* Ū k i o m i n i s t r a s E u g e n i 
j u s Gen tv i l a s vyriausybės 
valandos metu Seime pareiškė 
sieksiąs viešumo privatizuo
j an t ..Lietuvos dujas". ..Dėsiu 
visas pastangas, kad privati
zavimo sutartis neliktų įslap
tinta", sakė jis. BNS' 

* Kol v y r i a u s y b ė n e a p s i 
s p r e n d ž i a , k a i p pas ie lg t i su 
at imtu alkoholiu, per du šių 
metų mėnesius sunaikinta 
3,843 litrai atimto alkoholio. 
iš kurio 562 litrus sudarė spi
r i tas . Sudeginta 7.593 pake
liai cigarečių. Prieš savaitę Fi
nansų ministerijos kolegija 
nusprendė pakeisti tvarką. 
reguliuojančią visų atimtų 
prekių ir turto panaudojimo 
būdus. Jei šiai nuomonei pri
ta rs ir vyriausybė, atimtas 
spiritas gali būti parduotas 
perdirbimo įmonėms ir sveika
tos priežiūros įstaigoms. <EIU 

* Kla ipėd ieč ių m e r g i n ų 
g r u p ė „ M a n g o * išvyko į 
JAV. kur savaitgalį rengia pa
sirodymą Čikagoje gyvenan
tiems lietuviams. Grupė išvy
ko legaliai, tai yra JAV amba
sadoje nurodžiusi konkretų 
keliones tikslą — koncertuoti. 

R-Elui 

sėkme, ji dėl visa ko apsidrau
dė 200 mln. JAV dolerių. 

Australijos pareigūnai penk
tadienį pranešė, kad ..Mir" 
nukrito nuošaliame Ramiojo 
vandenyno regione, nebereika
lingų kosminių aparatų ..kapi
nėse". „Ji nukrito tiksliai toje 
vietoje, kurią numatė Rusijos 
kosmoso ageniūra . — tarp 
Australijos ir Čilės", sakė 
Australijos nepaprastųjų pa
dėčių valdybos direktorius Da-
vid Templeman. 

Tuo tarpu kitoje Žemės ru
tulio pusėje — Rusijoje — di
džiuojamasi, kad „Mir" orbita 
skriejo tris kar tus ilgiau, nei 
buvo planuota. ..'Mir' baigė 
savo šlovingą užduotį. — pa
skelbė Skrydžių valdymo cent
ro pranešėjas. — Ji neturėjo 
atitikmens kosmoso tyrimų is
torijoje". 

Milžiniška. 136 tonų sve
rianti stotis, sudaryta iš cilin-
dFO formos modulių, daugy
bės antenų ir saules baterijų, 
aplink Žemę skriejo nuo 1986 
metų. ..'Mir' įrodė, kad Rusija 
gali ne tik statyti ' tokius) 
įrenginius, bet ir juos naudoti . 
— sake Rusijos aviacijos ir 
kosmoso agentūros vadovas 
Jurij Koptev. — Stotis dar 
kartą pademonstravo, kad Ru
sija yra ir bus kosmoso vals
tybė". 

..Mir" sunaikinimas užbaigė 
stoties karjerą, kurioje būta 
nemažai rekordų ir nemažai 
avarijų. 

J Kcptev sake. kad ..Mir" 
projektas kainavo 4.2 mlrd. 
JAV dolerių. Daug šių lėšų bu
vo išleista nuolatiniam remon
tui, kurio prireikė pastaruo
sius pusantrų metų. 

Dabar Rusija visą dėmesį ir 
gana ribotas lėšas skirs 95 
mlrd. JAV dol. vertės Tarp
tautinei kosminei stočiai, kuri 
yra bendras JAV. Kanados. 
Europos ir Japonijos projek
tas. 

KALENDORIUS ~ 
Kovo 24 d : Liucija. Gabrielius. 

Hilda. Daumantas. N'ika 
Kovo 25 d.: Gavėnios IV sekma

dienis Haroldas. Vaišvilas. Kante 
Kovo 26 d Feliksas. Kasijonas. 

Tekle. Vygandas. Gėla. Liudearas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

CLEVELANDO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Clevelando atei t ininkų šei
mos šventė vyko šių metų ko
vo 10 ir 11 d. Šeštadienio va
kare šventiškai pasipuošę sen
draugiai, uniformuoti mokslei
viai ir jaunučia i su savo tė
veliais rinkosi į malonų pabu
vojimą. Vakarą pradėjome su 
labai t inkančia Gavėniai prog
rama. 

Kristaus Jubil iejaus 2000 
metų proga, dr. Linas Vaitkus 
sukūrė apmąstymą apie Kris
taus gyvenimą ir pasidalino 
juo su mumis per ateit ininkų 
Šeimos šventę. Apmąstymą 
pradėjo Kristaus gimimu tvar
telyje. Minėjo, kad Kristus ne
turėjo turtų, negyveno pra
bangoje, nebaigė aukštų 
mokslų, nelankė universiteto, 
nekeliavo toli nuo savo gim
tinės. J is gyveno su tėvais, 
dirbo stal iaus darbą iki su
laukė 30 metų amžiaus. Dr. 
Linas Vaitkus parodė skaid
res, vaizduojančias Kristaus 
buvimą visame mūsų gyveni
me, visoje mūsų kasdienybėje. 
Kristų ma tėme menininku, 
matėme vaikuose, jaunime, 
seneliuose, drauguose. J i s su 
mumis visada ir mumyse vi
suose. Atpažinkime J į savo 
šeimos nariuose, drauguose, 
pažystamuose ir visoje žmoni
joje... J is yra su mumis mūsų 
džiaugsmuose, mūsų liūdesy
je, mūsų skausme. J i s yra su 
mumis, vakar, š iandien ir vi
sada... Tai visa aiškiai ir įdo
miai perskaitė dr. Živilė Vait
kienė, o dr. Linas Vaitkus pa
rodė skaidrių pynę su jai pri
taikyta muzika. 

Sekė Nijolės Balčiūnienės 
parašytas skai t inys apie mal
dą ir jos prasmę. J i savo min
tis vaizdavo naudodama „Tė
ve, Mūsų* i r parodydama, 
kaip galima įsijausti kalbant 
kasdieninę maldą. Nijolė 
mums priminė, kad kiekvie
nas asmuo gali prisitaikyti 
sau, kaip j is jaučias i ir kaip 
nori bendraut i maldoje su Die
vu. Tai buvo gražus pamoky
mas, kad besimelsdami nepa-
klystume mintyse. Eglė La-
niauskienė skai tė „Išdalinki
me save". Tai buvo pynė gra
žių pamokymų, kaip tur ime 
neužsidaryti savyje ir „surū
dyti" — gražus priminimas, 
kaip turime vienas kitą už
jausti , vienas k i tam padėti, o 
ypač Gavėnios metu. Štai ke
lios eilutės iš labai gražiai Eg
lės perskaityto skaitinio: „Iš-
dalinkim save, kaip vasara sa
ve dalina: po rasos lašelį, po 
obuolį, po žemuogėlę, po ži
buoklės žiedelį... Taip ir mes 
išdalinkime save po žvilgsnį 
malonų. O padėkime naštą 
nešti vienas kitam!" 

Po šios gražios programos 
vyko įžodis. Dvi moksleivės — 
Vaiva Laniauskai tė ir Genutė 
Tamošiūnaitė pasižadėjo „visa 
atnaujinti Kristuje" ir J am 
tarnauti . J a s paruošė jų vado
vai — dr. Vida Švarcienė ir dr. 
Marius Laniauskas . Šeši jau
nučiai: Vytas Idzelis, Jan ina 
Klimaitė, Lina Majorovaitė, 
Tadas Širvinskas, Kristė Su-
šinskaitė, Kristijonas Vaitkus 
pasižadėjo sekti Kristų. 

Jaunučius įžodžiui paruošė 
dr. Živilė Vaitkienė. Parapijos 
klebonas, kun . Kijauskas pri
ėmė jų priesaiką ir pasveikino 
primindamas, kad prisiekiant 
ir pabučiuojant ateitininkų 
vėliavą yra gražus pasiryži

mas sekti Kristų. Visa ateiti
ninkų šeima džiaugėsi naujais 
nariais . Mes sveikiname Jus 
ir l inkime gražių bei darbingų 
metų ateit ininkų veikloje. 

Mūsų šventėje dalyvavo 
MAS centro valdybos narys 
Liudas Landsbergis iš Čika
gos. J i s sveikino visus davu
sius įžodį ir kvietė dalyvauti 
Dainavoje ruošiamose stovyk
lose. Ačiū Liudui už dalyvavi
mą mūsų šeimos šventėje ir už 
sveikinimus bei linkėjimus. 

Paskui vyko t rumpa jaunu
čių programa, kurioje kiekvie
nas atsinešė plakatą su įrašy
tu ateitininkų principu. Sa
vais žodžiais paaiškino, ką tas 
principas reiškia. Visada ma
lonu paklausyti jaunų žmonių 
mintis . Jaunučiams vadovauja 
keturios ateitininkės: Teresė 
Beržinskienė, Regina Idzelie-
nė, Kristina Sušinskienė ir 
Ramunė Totoraitienė. Regina 
Idzelienė pasveikino jaunučių 
vadovių vardu visus įžodį da
vusius jaunučius. Programai 
sumaniai vadovavo dr. Vida 
Švarcienė. Ja i nuoširdžiai dė
kojame. 

Paskui vyko vaišes ir malo
nus visų pabendravimas. Vai
šinomės suneštais sumušti
niais , sūriais, vaisiais, pyra
gais ir kitais skanumynais. 
Gera yra dirbti ir veikti turint 
gerą nuotaiką ir be skundų 
su uoliai dirbančia pirmininke 
Ada Stungiene. Turėdami ge
rą pirmininkės pavyzdį, negali 
atsilikti ir kiti valdybos na
riai. Marytė Mikonienė są
žiningai išrenka visų narių 
mokestį ir prisideda prie įvai
riausių darbų ir darbelių. Mū
sų miela Dalia Staniškienė, 
nepaisant jos sveikatos, pa
rašo, paskelbia, paragina ir 
daug įtakos padaro mums vi
siems. Eduardas Brazauskas, 
būdamas tik vienas vyras pa
gerbtas ta rp mūsų visų mo
terų, nuolankiai viską atlieka, 
ką mes beprašome. Man pa
tikėtos sekretorės pareigos, 
ta i bandau atlikti be didesnių 
paraginimų. Džiaugiamės tu
rėdami tokią gražią ateitinin
kų šeimą ir taip mielai jun
giantis į visus mūsų prašy
mus . Labai džiaugiamės sa
vanorėmis: Ramute Čepulie
ne, Onute Rociūniene ir Irena 
Sušinskienė, kurios mielai pa
ruošia sekmadieniais kavutes, 
kada būna ateitininkų privile
gija tai daryti. Dar daug as
menų nesuminėjau, kurie pri
sidėjo prie ateitininkų šeimos 
šventės ruošimo. Dėkojame vi
siems ir džiaugiamės darniai 
drauge dirbdami ateitininki-
jos, Kris taus ir tėvynės labui. 

S t a s ė K a z l a u s k i e n ė 

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

Čikagoje 
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. — Ateitininkų 

Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos 
svetainėje. 

K e n n e b u n k p o r t , ME 

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

Ateitininkų ..dvyliktokų" paskutiniai metai moksleiviu ateitininkų ideologiniuose žiemos kursuose. Iš k.: Lina 
Šeštokaite. Linas Šaulys. Auste Kuolaite. Petras Kuprys. Vija Sidryte. Simas Laniauskas. Giedrė Kazlauskaitė 
ir Kęstutis Kalvaitis. 

DURYS/VARTAI/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 d e o l o g i n i a i k u r s a i : 

(Tęsinys) 
K e t v i r t a d i e n i s , g r u o d ž i o 

28 d. 
Šios dienos mintis buvo 

„Vartai: Kur aš einu?" Rytą, 
kaip įprasta pradėjom pusry
čiais, iškalbomis ir apsitvarky-
mu. 

Pirmoji paskaita buvo kun. 
Kęstučio Kevalo „2000 Jubilie
jiniai metai. Pakelkim tikėji
mo žvilgsnį į naujus horizon
tus". Kun. Kevalas kalbėjo 
apie tikėjimą, abejones ir pasi
rinkimus. J i s savo paskaita 
sugebėjo mūsų dėmesį pagauti 
frazėmis: „Ar mano mobilusis 
telefonas yra sujungiamas su 
Dievu?" „Eucharistija — mais
tas ir vaistas". J i s mums išaiš
kino Jubiliejinių metų istoriją 
ir būdus, kuriais jie dabar 
švenčiami. Antroje paskaitos 
dalyje kun. Kęstutis įpynė gi
lesnį Ateitininkų penkių prin
cipų supratimą. 

Po pietų ir laisvalaikio kal
bėjo dr. Andrius Kazlauskas. 
Jo paskaitos mintis buvo: 
„Kaip išgyveni laisvę ir sau
gumą, kuriuos teikia tikėji
mas". Į t raukdamas mokslei
vius į diskusijas dr. Andrius 
kalbėjo apie taisykles ir įsta
tymus. Dr. Kazlauskas naudo
jo vartų ir tvoros įvaizdį: tvora 
— įstatymai mus apsaugo, o 
vartai — teikia apsisprendimo 
laisvę. 

Po paskaitų išsiskirstėm dis
kutuoti kelis klausimus iš 
kiekvienos temos. Po to rinko
mės vakarienei, po kurios 
ėjom klausyti vadovų simpo
ziumo. Jie diskutavo: „Ar yra 
Dievas? Kaip įtikintum? Jei 

J A S STOVYKLOS 
REGISTRACIJA 

Pavasaris. Kovas. Narcizai. 
Ką šie žodžiai turi bendro su 
vasaros stovykla? Jie yra 
ženklai, kad registracija sto
vyklai jau prasidėjo! 

Registracijos lapai šio mėne
sio pradžioje buvo pasiųsti 
kuopų globėjams, kad būtų 
patogu juos padalinti kovo 
mėn. susirinkimuose ir anks
tyvose metinėse šventėse. 
Šiuo reikalu raginam kuopų 
narius kreiptis į globėjus, jei 
registracijos lapų dar nega
vote. 

Jaunučiai, gyvenantieji toli 
nuo kuopų, registracijos lapus 
gali gauti iš stovyklos regis
tratorės. Prašoma kreiptis: 
Loreta Grybauskienė, 72 Šilo 
Ridge Rd., Orland Park, IL 
60467. Tel. (708) 349-7426. 

Primename, kad registruo
jantis stovyklai pirmenybė tei
kiama JAS nariams. Visi kiti 
yra įrašomi į laukiančiųjų są
rašą ir priimami eilės tvarka 
pagal tur imas vietas. Kadangi 
stovykla visada būna pilna, 
raginam registruotis šiandien. 
Stovykla vyks nuo liepos 8 iki 
20 d. J A S CV 

Dievas šiandien vaikščiotų že
mėje, a r pažintum Jį? Ar sek
tum J į?" 

Užbaigėm dieną Susikaupi
mo v a k a r u ir kun. Kęstučio 
aukotomis šv. Mišiomis. 
Moksleiviai išsiskirstė į užsi
ėmimų stotis . Paskui susir in
ko bendra i meditacijai, kur ia i 
vadovavo Lukas Laniauskas . 
Tą nak t į einant ilsėtis mus 
lydėjo min tys apie Dievą ir Jo 
meilę m u m s . 

A u s t ė Kuo la i t e , 17 m., 
iš Kalifornijos 

P e n k t a d i e n i s , g r u o d ž i o 
29 d . 

Pa sku t i nė s dienos t ema bu
vo „Kel ias" . Šios dienos pa
skaitos ir diskusijos padėjo at
sakyt i į klausimą — „Kaip aš 
galėsiu eiti p^er gyvenimą atei-
t in inkišku keliu?". Pirmąją 
dienos paskaitą įdomiai pa
teikė dr. Vėjas Liulevičius — 
„Patar imai kelionei". — Ar 
stovėsi vietoje? Ar drįsi žengti 
p i rmyn? 

Laba i įdomioje paskaitoje 
išgirdome, kad išėję pro VAR
TUS į pasaulį, ir eidami gyve
nimo KELIU, tur ime vadovau
tis krikščioniška dvasia savo 
šeimoje, t a r p draugų, mokyk
lose, savo profesijoje ir visur, 
k u r bebūtume, stengdamiesi 
k i l t i i r k i t u s k e l t i , kad pa
saul is pajustų, kad ateitinin
kai vadovauja Dievo dvasioje 
ir t u o mes padarome didelį 
sk i r tumą pasaulyje. 

Antroji paskai ta buvo dr. 
Onilės Šeštokienės „Interneto 
komunikacija". Ši paskaita 
buvo labiau diskusija ta rp 
mūsų visų ir vyko labai gyvai. 
Visi ku r san t a i naudoja inter-
netą. Dr. Šeštokienė supažin
dino su teisingu ir neteisingu 
šios komunikacijos naudoji
mu. Buvo labai įdomu išgirsti 
visų nuomones kiek ir ka ip jie 
kasdien naudoja internetą. 
Baigus diskusijas, paskaiti
n inke padarė išvadą, kad 
e same mandagūs interneto 
naudotojai ir palyginus su ki
ta is Amerikos jaunuoliais — 
gana konservatyvūs. 

Po pietų ir futbolo rungtynių 
gil iame sniege, susirinkome 
salėje uniformuoti, kur vyko 
MAS suvažiavimas. Pirminin
kavo kalifornietė Austė Kuo
laite, sekretoriavo Tomas 
Kuprys iš Čikagos ir Lina Bub-
lytė iš Detroito. Prie garbės 
s ta lo buvo pakviesti: kun. Kęs
tu t i s Kevalas iš Lietuvos (da
bar iš Vašingtono), MAS CV 
pi rmininkė dr. Onilė Šešto
kienė, kursų rengėjai — Bi
r u t ė Bublienė ir dr. Vėjas Liu
levičius. 

Dr. Šeštokienė mus pasvei
kino džiaugdamasi gausiu da
lyvavimu. J i pakvietė visus 
vasa ros stovyklai, kuri vyks 
birželio mėnesį ir t ruks net 
dvi savai tes . 

Po to įvairių kuopų atstovai 

Nuotr. V i jo s S i d r y t ė s 

pranešė apie savo kuopų veik
lą. Atrodo, kad visi aktyviai 
veikia ir turi daug planų 
šiems metams. Detroito kuopa 
pakvietė visus dalyvauti Det
roito Ateitininkų 50 metų su
kaktuvinėje šventėje, žadėda
mi ta proga suruošti pokylį ir 
šokius. 

Po suvažiavimo nusifotogra
favome ir susikaupėme šv. 
Mišiomis. 

Po Mišių susėdome užbaigi
mo šventei. Dr. Vėjas suvedė 
visos savaitės mintis ir išva
das: „Durys, Vartai, Kelias" — 
paskait ininkų ir mūsų disku
sijų būrelių mintys ir pasiū
lymai tik tiek bus sėkmingi, 
kiek sugebėsim tas idėjas įgy
vendinti savo kasdieniame gy
venime. 

Po to vyko premijų įteiki
mas. Daugelis gavome premi
j a s už puikų dalyvavimą, už 
gerus užrašus , už geriausias 
iškalbas. Kursų organizatoriai 
tvirtino, kad mes tikrai gerai 
pasirodėm ir visi esam verti 
premijų. 

Birutė Bublienė padėkojo 
vadovams: komendantui Pau
liui Gražuliui, kun. Kęstučiui 
Kevalui, Linai Sidrytei, Lau
rai Lapšytei, Kovui Lapšiui, 
Nerijui Š., Liudui M., šeimi
ninkei Danguolei ir transpor-
tacijos ministrui bei vyr. „še
fui" Pauliui Jurgučiui. Jie tik
rai buvo mums geri draugai! 

Vakare, gražiai pasipuošę 
susir inkome salėje Talentų 
vakarui . 

Po dienos ilgų kalbų buvo 
gera garsiai užsukti muziką ir 
šokti visą naktį! Nenorėjome 
išsiskirti ir eiti miegoti, nes 
žinojome, kad ryte turėsime 
išvažiuoti iš Dainavos. Vėl ne
simatysime iki vasaros! Visą 
naktį kalbėjomės, kol išvyko
me pasiryžę vėl susitikti vasa
ros stovykloje. 

L i n a B u b l y t ė , 16 m. 
Pabaiga Detroitas 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physkaans Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 706-484-1545. 

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

7915 W. 171 St 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWALIS 
DANTIJ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

Sutt*101 
Lemont, IL 

Tai. 630-243-1010 
Vatando* turtams 
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Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu _ _ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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 Avcnue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1301 Copporfield Ave., Suite 113, 

JofietlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory HBs 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

Aurora Metikai Center 
10400 75 StKanoeha,WI 53142 

(262)697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave.. Bervvyn, IL 
60402, tel. 708 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

4647 W. 103 St, OaJc Lawn. IL 
Tel. 708422-8260 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811 W. 143 StOrtand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Cardtac Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANT'J. GYDYTOJA 

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

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
= = DR S TpFmE/K/S B B ™ 

DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S Roberts Rd., Hickory Hilis. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treotment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų rJamovieteje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetchteter.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 77*434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. VJ. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank. IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60856 
773-2334)744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

6449 S. PutasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR PETRAS V.KJSIEUUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
K^ntm KM rmmu\ 

1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 
830-941-2809 

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

Family PractK* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61et Ave. 
Hotoert IN 46342 ja 19) 947-6279 

947-

M. VILUA HEPtlim 
Amber Health Center 

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

akupunktūra 
7271 S. Hariem, Bridgerie*, IL 

60455. Tel. 708-S94-O490. Kalbame 
Ueturtftai. Valaadot mriUrat 

* 
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/Vfes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

ŠVILPĖJAI 

• 

Lietuvą pasaulyje garsinti 
sugebam visaip, vis dažniau, 
vis gudriau. Ispanijoje sulai
kytas Panevėžio JSvainijos" 
nusikaltėlis, Londono praban
giame viešbutyje — Kauno mi
lijonierius kailių pardavinė
tojas su krūva „plauti" pa
ruoštų pinigų, Danijos policija 
įspėja gyventojus saugotis lie
tuvių vagių ir pranešinėti po
licijai apie su lietuviškais 
ženklais keliuose pastebėtus 
automobilius, Didžioji Britani
ja rimtai grasina iš viso nebe-
įsileisti lietuvių, o Vilniuje še
ši tūkstančiai žemdirbių nu
švilpia Lietuvos prezidentą, 
grasindami kitą kartą į prezi
dentūrą su traktoriais atriau-
moti. Žinios — vėjais nušvil
pusios per Lietuvos ir Europos 
žiniasklaidą per vieną savaite. 
Ir tai ne kokia nors išskirtina, 
ypatinga savaitė, bet jų daug, 
daug kartų per daug. Ir jeigu 
ne mūsų sportininkų subliz-
ginta trispalvė Sidney olim
piadoje, paskiausių kelerių 
metų Lietuvos paveikslas pa
saulyje būtų tamsus ir juodas. 
Ir jį piešiantieji „dailininkai" 
net nebando sustoti. Krašto 
viduje jau seniai kasdienybe 
tapo vagystės, apiplėšimai, 
smurtas, sprogimai, triukš
mingos, dažnai visiškai be
prasmės, murzininkų — šus-
tauskininkų demonstracijos. 
Užsienyje, šiuo kartu JAV 
spaudoje, skelbiamas aukšto 
Lietuvos valstybės pareigūno 
šiurpus prasilenkimas su tie
sa, purvinantis lietuvių tautos 
1941 metų sukilimą prieš so
vietinį okupantą. Tad ar paga
liau ne laikas Lietuvos val
džioms, nuo viršūnių iki apa
čių, susiprasti, sustoti ir rim
tai pagalvoti, kur toks kelias 
Lietuvą nuves? Nejaugi, tokio
mis „dorybėmis" pasidabinę, 
banditų eksportuotojų įvaizdį 
įgiję, mes tikimės patekti į 
NATO, Europos Sąjungą, 
klausia „Kauno diena", kai iki 
'šiol mes tik gilyn ir gilyn į pa
dugnių pasaulį nėrėm. O iš sa
vo pusės mes patys turėtu
mėm kelti dar rimtesnį klau
simą: kas atsitiks pačioje Lie
tuvoje? Kas pasidarys, jeigu iš 
tikrųjų tie šeši tūkstančiai 
žemdirbių, ko gero, pasidvigu-
binę ar daugiau pasidauginę, 
su traktoriais ir sakėmės atsi-
grūs į Vilnių savo grasinimų 
vykdyti? Ar tai bus juokai? Ar 
juokai ir šiandien kaimo žmo
gui arba kuriam nors rajono 
sąžiningam švietimo skyriaus 
pareigūnui, iš savo kuklaus 
atlyginimo net savo šeimos 
negalinčiam išmaitinti, skaity

ti spaudoje apie sklypais, pri
dėtinėmis pelningomis tarny
bomis, algų priedais, premijo
mis, automobiliais, butais be
sidalinančius seimūnus, laiką 
ir lėšas eikvojančius tuštiems 
erzeliams teismuose dėl vie
nas kito neva orumo ar etikos 
pažeidimo. Ar neapmaudu 
jam, išgirdus, kad susikomp
romitavęs ir iš pareigų išvers
tas ministras, riebią išeitinę 
atsiėmęs, grįžta atgal į Seimą 
ir, gausiai atlyginamas, čia 
poilsiauja toliau, net į posė
džius neatvykdamas, tik pasi
prašęs bendražygį kolegą už jį 
pabalsuoti. Tad gal ir patiko 
jam, kai taip nuskurdintos 
provincijos atstovai Vilniuje 
švilpė, kaukė, trypė preziden
to panosėje, kai jis jiems pa
sakė tai, ką jie puikiai žinojo, 
bet nenorėjo girdėti. 

Taip, galim mes žemdirbius 
peikti, net smerkti, kultūringa 
visuomenė, nors ir į nepatin
kamą nuomonę atsiliepdama, 
tokio nesusitupėjimo pasau
liui nerodytų, bet, koks bebū
tų buvęs suvažiavusiųjų elge
sys, žemdirbių bėdos vis tiek 
nebūtų dingusios tik dėl to, 
kad prezidentas jas įvardijo 
taikliai. Be to, ar jis tik taip ir 
tegalėjo pasakyti? „Toks že
mės ūkis, kurį jūs dabar puo
selėjate, neturi ateities", — 
skelbė žiniasklaidą prezidento 
mintis, sustiprintas vadinama 
„realybe", kad daugiau val
džios paramos kaimas tegul 
nelaukia, nes jos nebus. Taip 
gal ir yra, bet turbūt ne vien 
dėl to žemdirbiai subjuro. Gal 
daugiau juos paveikė tie pa
tys, daug kartų girdėti žodžiai 
apie tai, ką, kur ir kaip kai
mas turi daryti, kai tam „da
rymui" žemdirbys neturi nei 
įgūdžių, nei žinių, nei men
kiausių sąlygų, ir per vienuoli
ka nepriklausomybės metų nė 
viena valdžia nerodė pastangų 
padėti tokioms sąlygoms su
sidaryti? Tad kaip gi nešvilpsi 
ir netrypsi, nes daugiau ką da
ryti jiems nebelieka. Nežino 
kaimiečiai tarpvalstybinių 
santykių plonybių ir nesuvo
kia, kad muitų padidinimas iš 
kitų kraštų įvežamiems žemės 
ūkio gaminiams ne tik negali
mas, bet ir įgyvendintas Lie
tuvos žemdirbių bėdų nepaša
lins. Iš kitos pusės — nepa
šalins jų nė prezidento žo
džiai, kurie irgi, galima saky
ti, buvo tarti ir ne vietoje, ir 
ne laiku. Nei prieškario, nei 
dabartinio kaimo gyvenimo 
nepažįstančiam „užsieniečiui" 
prezidentui jau savo kadenci
jos pradžioje reikėjo kruopš-

Seattle apylinkes Vasario 16-tosios minėjime, š.m. vasario 10 d. buvo pagerbtas buvęs senatorius Slade Gorton. 
15 k.: LB apylinkes pirm. Inga Gaurienė, buv. pirm. Ina Bertulyte Bray, Slade Gorton ir jo žmona ir buv. pirm. 
bei dabartinės valdybos narė Irena Blekytė. Nuotr Z. Petkienės 

čiau rinktis žemės ūkio srities 
pareigūnus ir atidžiau sekti jų 
darbą. Ir ne tik šios, bet ir ki
tų sričių. Keistai nuskambėjo 
ir ministro pirmininko ryškiai 
prezidentui prieštaraujantis 
pažadas žemdirbiams pažerti 
milijonus, kurių jis neturi, 
tuoj po prezidento pareiškimo, 
kad žemdirbiai daugiau pini
gų dabar iš valdžios negaus. 
Kaip gali bendrai dirbti taip 
politikuojantis derinys? 

Nesiūlau čia, kaip šalinti 
šią, dabar labai jautrią, Lietu
vos kaimo bėdą, nes taip pat 
galiu nepataikyti, nes ne jos 
kaime gyvenu, todėl ir per ma
žai apie jį žinau. Keliu ją dėl 
to, jog matau, kad čia per 
daug kaupiasi parako ir bijau
si sprogimo, kuris, šalia kitų 
panašių gausių įtampos taškų, 
labai lengvai gali grandine nu
siaubti visą Lietuvą, ypač 
artėjant naujo prezidento rin
kimams. O tada nežinia, kas 
gali pasidaryti? Žinau, galiu 
vėl būti pakaltintas, kaip yie-
name laiške „Draugui", per 
daug kritikuojantis ir peikian
tis Lietuvą kartu ir paklaus
tas, jeigu jau esu toks gudrus, 
kodėl nekeliauju ten ir tų rei
kalų nesutvarkau, tad gal rei
kia paruošti ir atsakymą, net 
iš anksto, kuris, būtų maž
daug toks. Ne, mielas bičiuli, 
Lietuvos aš nekritikuoju, ne
peikiu, nes ji yra mano Lietu
va: mano gimtinė, mano tėvy
nė, joje gyvena mano prigim
tinė bendruomenė — mano 
tauta, kuriai aš visa siela ir 
visu kūnu priklausau. Dėl jos 
aš visą savo gyvenimą dirbau 
(net ir pakovoti teko), todėl 
nepaprastai rūpi ji man ir da
bar. Laimėjimais visada 
džiaugiuosi ir apie juos kaip 
galiu gražiau parašau. Ir šia
me rašinyje pasididžiuodamas 
skaitytojams priminiau, jau 
ne kartą mano tik teigiamai 
minėtus, Lietuvos vardą į pa

saulio viršūnę iškėlusius lietu
vius sportininkus. Linkėčiau, 
kad sportininkais pasektų ir 
Lietuvos politikai, valstybės 
vadovai. Deja, tie mano linkė
jimai dažniausiai — vėjais. 
Per daug Lietuvai vadovau
jančių politikų ir per dažnai, 
noromis ar ne, jie nuslysta vi
siškai priešinga kryptimi. Ir 
tik į juos savo pastabas krei
piu: dideli jie būtų, ar maži, 
artimi kam nors, ar svetimi, 
nė vienam iš jų nieko nei blo
go, nei pikto nelinkėdamas. 
Suprantu jų gerą valią bei ne
tyčines klaidas, kurioms pa
stabų irgi nevengiu, ypač jeigu 
jos daromos dėl pareigūno ne
sugebėjimo. Tai kam nors gal 
irgi nepatinka. Bet stipriau 
pasisakau, aiškiai patyręs 
apie tyčinį valstybės tarnybos 
išnaudojimą savo asmeniškai 
naudai , nepaisydamas, ar tai 
būtų kišenei papildyti — tokį 
vyksmą laikau nusikaltimu — 
ar savimylai, savo „ego", pa
tenkinti — to siekiantį politi
ką laikau netinkančiu jam pa
tikėtoms pareigoms. Nuo to
kių pasisakymų nė kokie laiš
kai manęs nesulaikys. Kreip
čiau į juos dėmesį, jeigu būtų 
nurodyti prasilenkimai su fak
tais arba su tiesa. Čia mano 
minimas laiškas, deja, nieko 
panašaus neteigia. Taip pat 
niekada neketinau ir neketinu 
vykti į Lietuvą ir sėsti į kokią 
nors vadovaujančio politiko 
kėdę. Manau, kad jos visos, 
ypač aukštosios, priklauso tik 
Lietuvoje gyvenusiems, visus 
okupacijos vargus ant savo 
pečių išnešusiems, kentėju
siems, kovojusiems ir laimėju
siems. Be to, čia kyla ir Lietu
vos pažinimo bei patyrimo 
klausimas. Kaip galima pažin
ti kraštą, jo žmones, miestą ar 
kaimą 50 metų Lietuvoje ne
gyvenusiam, nepaisant, koks 
genijus bebūtum. Gal galėtum 
būti neblogas patarėjas, pa-
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dėjėjas Lietuvai į pasaulį 
žengti, bet vargu ar vadovas. 
Ar tai neparodo ir paskiausi 
pavyzdžiai, tarp kurių ir čia 
minėti švilpėjai? 

LIETUVOS ARCHYVAI 
MOKSLEIVIAMS 

Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius bei 
Lietuvos archyvų departamen
to generalinis direktorius Vi
das Grigoraitis pasirašė ben
dradarbiavimo susitarimą. 
Dokumentą pasirašiusios vals
tybinės įstaigos siekia skatinti 
moksleivių domėjimąsi savo 
šalies istorija ir sudaryti gali
mybes susipažinti su rašyti
niais bei kitais istorijos šal
tiniais. 

Kaip Eltai pranešė Švietimo 
ir mokslo ministerijos Infor
macijos ir ryšių su visuomene 
sektorius, nuo šių metų ge
gužės 25 dienos visą mėnesį 
Lietuvos valstybiniuose archy
vuose moksleiviams ir pedago
gams bus rengiamos atvirų 
durų dienos. Jų metu mokslei
vių ekskursijos galės susipa
žinti su archyvų istorija, juose 
atliekamais darbais, pamatyti 
saugyklas, įdomiausius doku
mentus nuo ankstyviausių 
Lietuvos istorijos laikų iki šių 
dienų. 

Archyvų edukacinis projek
tas sėkmingai vykdomas jau 
antrus metus. Pernai Lietuvos 
archyvuose apsilankė apie pu
santro šimto moksleivių eks
kursijų. (ELTA) 

* Finansų žinovu teigi
mu, Lietuvos ūkis atsigau
na , šiais metais numatomas 
didesnis ekonomikos augimas, 
tačiau mažos pajamos bei iki 
rekordinių aukštumų išaugės 
nedarbo lygis gyventojus nu
teikia pesimistiškai. IBĄM 

Pasirodo, juo daugiau pasi
keitimų, tuo grečiau istorijos 
ratas apsisuka ir grįžtama į tą 
pačią vietą. Jau buvome be
baigia užmiršti „šaltojo karo" 
sąvoką, tačiau ji vis dažniau ir 
dažniau nuskamba, tiek iŠ 
Baltųjų rūmų, tiek ir iš Krem
liaus. Nepaslaptis, kad Rusija 
jau taip palankiai nesidairo į 
Jungtines Valstijas, o Vašing
tonas kur kas griežčiau kalba 
su Maskva. 

Galbūt teisingai spėliodavo 
buvęs JAV prezidentas Bill 
Clinton, kad Rusijos demokra
tinė, arba bent palanki Vaka
rams, politika daugiausia re
miasi tuometiniu prezidentu 
Boris Jelcin. Valdžią perėmus 
prez. Vladimir Putin (kažko
dėl pamirštama, kad tas pats 
Jelcin jį išrinko savo įpėdiniu), 
o juo labiau, iš Baltųjų rūmų 
išgyvendinus Bill Clinton, kli
mato pasikeitimas tarp Mask
vos ir Vašingtono yra labai 
ryškus. Tą galima pajusti ir iš 
nuolat paminimo „grįžimo į 
šaltojo karo laikus". 

Be abejo, nei Rusija, nei 
JAV to nenori, tačiau šis iš
sireiškimas yra labai paran
kus, kai viena ar kita vals
tybė nori pabrėžti pablogė
jusius abipusius santykius. O 
kad jie jau nebe taip nuo
širdūs, kaip buvo prieš de
šimtmetį (ar net prieš penke
rius metus), netenka abejoti. 
Tuo tarpu abidvi valstybės te
bežaidžia užuominomis ir at
sargiais grasinimais, tarsi no
rėdamos išmėginti galimybes, 
kiek toli gali viena kitą „prie 
sienos priremti". 

Prezidentas Putin, prieš rin
kimus prižadėjęs atstatyti 
materialinę tautos gerovę, o 
vakariečius priversti į Rusiją 
žvelgti kitomis akimis — ne 
vien su pagarba, bet ir su 
baime — tuo keliu tebeeina. 
Jis visiškai neatsižvelgia į 
tarptautinę nuomonę dėl bi
čiulystės su komunistine Kini
ja, Kuba, ginklų (net branduo
linės įrangos) pardavimo Ira-
nui, Indijai ar kuriai kitai 
valstybei, dėl rimtų priežasčių 
vakariečių „nubaustai". Tiesa, 
jis žino, kada reikia šiek tiek 
žengti atgal ar nusileisti, kad 
visiškai nesuerzintų užsienio, 
kuris (arba jo ištekliai) Rusijai 
reikalingas. Dėl to sutiko pri
sijungti prie naujosios erdvių 
stoties statybos, bet netrukus 
pareikalavo ir „savo teisių" — 
su pirmuoju ..Soyuz" erdvė
laivio skrydžiu balandžio 30 d. 
siųsti civilį „turistą", davusį 
20 mln. dolerių „auką". Ka
dangi ši Tarptautinė erdvių 
stotis dar net nepabaigta, 
NASA griežtai pasisakė prieš 

bet kokį pašalinį „lankytoją"". 
Reikalas dar neišspręstas, bet 
rusai nenori nusileisti, nes 
Dennis Tito milijonai jiems la
bai reikalingi. Kaip žinome, ši 
erdvių stotis statoma šešio
likos valstybių lėšomis ir pas
tangomis. Projektas kainuo
siąs per 60 mln. dolerių, tad 
Rusijai, besigalinėjančiai su 
ekonominiais sunkumais, 
kiekvienas investitorius labai 
svarbus. 

Tik naivuolis galėtų manyti, 
kad tarp Rusijos ir JAV (gal
būt apskritai Vakarų>jau visi 
praeities nesutarimai išgara
vę. O jeigu kas vis tik buvo 
linkęs tuo tikėti, prieš maž
daug mėnesį iš Vašingtono nu
aidėjęs vėliausias „špionažo 
skandalas" turėjo iliuzijas iš
sklaidyti. Tačiau, kaip dabar 
matyti, tai buvo tik pradžia. 
Amerikietis Robert Hanssen, 
aukštas pačios svarbiausios 
JAV žinybos departamento 
pareigūnas, dar sovietų lai
kais pradėjęs tarnauti Mask
vai, išdavinėdamas opiausias 
valstybės paslaptis, savo tar
nystės nenutraukė ir po So
vietų Sąjungos žlugimo. Nors 
bedejuodama dėl ekonominių 
sunkumų, Rusija visuomet at
rado lėšų mokėti jam ir ki
tiems agentams-išdavikams 
stambias algas. Kai pagaliau 
Hanssen „darbeliai" išaiškė
jo, Amerika pasijuto ne tik iš
duota, bet ir sugėdinta prieš 
tarptautinę visuomene^. 

Kovo 21 d. prez. George W. 
Bush ryžosi parodyti Rusijos 
prezidentui, kad su Amerika 
juokų nėra — įsakė iš Va
šingtono nedelsiant išsineš
dinti būriui Rusijos diploma
tų, šnipinėjusių „svetimos val
stybės naudai". Tai neliko be 
atgarsio ir Maskvoje. Prez. 
Putin Vašingtono pasielgimą 
pavadino noru grąžinti „šal
tojo karo laikus" ir prižadėjo 
„nelikti skolingas"/ 

Tai nebe pirmas kartas, kai 
Amerika išvijo iš savo teritori
jos Rusijos (arba sovietų) dip
lomatus. Pvz., jau 1986 m. 
buvo išsiųstas prie Jungtinių 
Tautų paskirtas diplomatas, o 
netrukus — dar 80. Panašiai 
pasielgta 1994. 1999 ir, žino
ma, šiais metais. Tačiau ir 
amerikiečiams panašiai sekėsi 
Rusijoje: 1986 m. išvyta 10, o 
pati Amerika iš savo ambasa
dos Maskvoje atšaukė 260 tar
nautojų; 1994 m., 1999 m., o 
dabar Rusijos užsienio rei
kalų ministras pažadėjo išva
ryti tiek pat amerikiečių diplo
matų, kiek išsiuntė JAV. Ta
čiau, kol tebežaidžiama žo
džiais, tyli ginklai... 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

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

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 
Nr.19 

Pakviečiau M. 
K Išdėstyti savo reikalą (t.y. 

.Vliko reikalą), o vertėju pa
kviečiau A. Rudį. Ir vienas ir 
antras savo pareigas gerai at
liko. Pasikalbėjimas tęsėsi 1 
vai. 24 min. Per Merchant, 
Dulles įteikėm dail. Galdiko 
kūrini — Rūpintojėlis. Po pie
tų mudu su Rudžiu aplankėm 
sen. Douglas ir sen. Dirksen. 

Namo grįžom abu su Rudžiu 
United Airlines geru nauju 
lėktuvu. Kelionė buvo smagi. 
Airporte belaukianti M. Ru
dienė. Ji ir mane parvežė na
mo. Telefonu kalbėjaus su 
Daužvardžiais. Papasakojau 
apie mūsų misijos Washing-
tone gražų pasisekimą. 

1954 birželio 19 d. Šešta
dienis 

P. Grigaitis ilgai šnekėjo 
apie darbus Washingtone, ko
kius prel. Krupavičius, jis ir 
Vaidyla atliko Washingtone, 
man išvažiavus. Vis tik jis la
bai nori susmulkinti A. Rudžio 
suvaidintą vaidmenį. 

1964 birželio 21 d. Pirma
dienis 

Vytautas Žvirzdys, Madison, 
Wisc, universiteto studentas, 
lankėsi ir klausė patarimų dėl 
jo užsimojimo parašyti tezę 
savo doktoratui gauti apie Pa
baltijo kongresinį komitetą ir 
Katyno miško skerdynių ty
rinėjimą. Pasižadėjau pagel
bėti. 

1954 birželio 23 d. Trečia
dienis 

Su A. Rudžiu vakar vakare 
kalbėjaus įvairiais reikalais 
visą valandą. Tais pačiais rei
kalais šiandien kalbėjaus su 
Grigaičiu, kuris, be kitko, tei
ravosi kaip geriau nuvažiuoti į 
Wilkes-Barre, PA, kur pirma
dienį prasidės SLA seimas. 

1954 liepos 3 d. Šešta
dienis 

Pas Kuraičius, jų gražioj re
zidencijoj, vakarą praleidome. 
Tai buvo Antano ir Marijonos 
Rudžių išleistuvės į Europą. 
Pas juos buvome su žmona ir 
Joną (sūnų) nusivežėm. Teko 
pasakyti ir žodis Rudžių adre
su. Paprašiau, kad Rudis Al
tui ir man atstovautų Europoj, 
jei tai būtų reikalinga. 

1954 liepos 7 d. Trečia
dienis 

JAV Senatas priėmė rezoliu
ciją, kuria įvedama mėnesinė 
malda už komunistų persekio
jimus kenčiančius žmones už 
geležinės uždangos. Ši rezoliu
cija bus pasiūlyta ir Atstovų 

rūmams. Tai tikrai gražus 
Amerikos parlamentarų ges
tas, parodas krašto sentimen
tą. 

1954 liepos 15 d. Antra
dienis 

Kongresmanas Fred Busbey 
prisiuntė savo kalbą, kurią jis 
pasakė per Voice of America iš 
Miuncheno. Prisiuntė ir nuo
traukų, kurioj yra ir Juozas 
Laučka, V of A lietuvių sky
riaus vedėja? Europoje (Miun
chene). Laučka taip pat pridėjo 
savo laiškutį ir linkėjimus 
man. 

1954 liepos 14 d. Trečia
dienis 

Prel. Krupavičius, K. Zai
kauskas, Pijus Grigaitis ir aš 
pietavome L. Bohemia resto
rane ir tarėmės Lietuvos lais
vinimo reikalais. Vliko pirmi
ninkai mudviem su Grigaičiu 
patikėjo rūpintis kai kuriais 
svarbiais Miko santykių su 
JAV užsienio reikalų departa
mentu reikalais. Pasitarime 
lietėme ir daug kitų aktualių 
lietuvių tautos klausimų. 

1954 liepos 15 d. Ketvirta
dienis 

Prel. Krupavičius, su kuriuo 
vakar atsisveikinau, šiandien 
dar skambino, kad pasitartų 
kai kuriais Lietuvos laisvini
mo reikalais. Tarp kitko kėlė 
klausimą finansinės Vlikui 
paramos ir Alto fondo. 

1954 liepos 16 d. Penkta
dienis 

Prel. Krupavičius, prieš pat 
išskrisdamas į New Yorką, o 
iš čia netrukus į Europą, pa
skambino, kad dar kartą pa
dėkotų už visą talką jo misijai 
atlikti Jungtinėse Valstijose. 
Dėkoja už Vliko rėmimą ir gy
nimą, ir draugiškumą. Man 
teikia ypatingo pasitenkinimo, 
kad įvertino mano pastangas. 

1954 liepos 17 d. Šešta
dienis 

Alto vykdomojo komiteto su
sirinkimas su Vliko vykd. ta
rybos pirmininku K. Zaikaus
ku. Dalyvavo visi vykd. kom. 
nariai — ir Olis. Svarstėme fi
nansinę Vlikui paramą. Bijo
jau, kad Olis, ir iš dalies Vai

dyla, priešinsis. Bet ne. Olis 
net pasisakė, stovįs už para
mą Vlikui. Taigi, ir suprask 
tuos ponus, jei nori. 

1954 liepos 24 d. Šešta
dienis 

Antanas Rudis turėjo pasi
kalbėjimą apie tarptautinę po
litiką ryšium su Baltijos tautų 
laisvinimo klausimu. Kalbėjo
si su Illinois senatorių Paul 
Douglas. Rudis kalbėjo kaip 
Alto narys, mano pavaduoto
jas vykdomajame komitete. 

1954 rugpjūčio 22 d. Sek
madienis 

Antanas ir M. Rudžiai rašo 
iš Europos. Atostogauja Bava
rijos gražiuose kalnuose. Su 
jais esąs ir kun. J. Končius. 
Prisimena ir apie Kersteno 
komiteto darbus Europoje, dėl 
kurių esą nusiskundimų. 

1954 rugpjūčio 23 d. Pir
madienis 

Juozas Laučka rašo iš Miun
cheno. Siunčia sveikinimus ir 
konfidencialių žinių iš Vliko ir 
Kersteno komiteto veiklos. 
Netrukus grįtiąa į U.S. ilges

nėm atostogom. 
1954 rugpjūčio 27 d. 

Penktadienis 
Jonas Rimašauskas apie va

landą praleido mano kabinete. 
Darė pranešimą apie jo ir Ta-
lalos darbą Kersteno komite
tui — dokumentacijos rinki
mą. 

Alto vykdomojo komiteto po-
atostoginis susirinkimas. 

1954 rugpjūčio 29 d. Šeš
tadienis 

4 v.v. vykome į Beverly Hills 
pas Balzekus, kur įvyko A. ir 
Marijonos Rudžių, grįžusių iš 
Europos labai jaukios sutik
tuvės šauniomis vaišėmis. Ru
dis pasakė ilgą, bet gerą pra
nešimą. 

1954 rugsėjo 10 d. Penk
tadienis 

Dr. P. Grigaitis rašo man iš 
sostinės. Rašo pranešimą iš 
savo veiklos New Yorke, VV'a-
shingtone ir praneša vykstąs 
į Hamiltoną. Bandęs išlyginti 
kai kuriuos nesklandumus Pa
baltijo komiteto ofise. Ten yra 
ir negerų dalykų atsiradę. B.d. 



DRAUGAS, 2001 m. kovo 24 d., šeštadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

\Valter Kleponis su žmona Caro!. 

L I E T U V I S , LIETUVOS BIČIULIS 
Visi mes, Amerikoje gyve

nantys lietuviai, esam skirtin
gi, skirtingai veikiame Lietu
vos labui. Vieni labiau ma
tomi, kiti ne. Vieni dalyvauja 
lietuviškoje veikloje, daug nu
veikę Amerikos lietuviškosios 
visuomenės labui. Yra ir to
kių, kurie myli Lietuvą, veikia 
jos labui, bet. kadangi nuošaly 
nuo lietuviškosios bendruome
nės veiklos, yra „nematomi'', 
nors jų veikios rezultatai ir 
būtų ženklūs. Vienas tokių 
žmonių, žinau, yra Philadel-
phia apylinkių lietuvis VValter 
Kleponis. Pažįstu jį nuo pir
mųjų savo atvykimo į Pensil
vaniją dienų, ir kiekvieną 
kartą bendraudama su juo, 
klausydamasi jo, šiuo žmogu
mi žaviuosi. Seniai norėjau jį 
pakalbinti ir — pristatyti ki
tiems. 

— Walteri, žinau, J ū s ų 
neįprastą istoriją: gimęs ir 
augęs Amerikoje, angliškai 
kalbančioje šeimoje, vėliau 
pa t s „atradote" Lietuvą, 
savo tėvų giminę. Pirmiau
sia prašom papasakoti apie 
save ir kaip sugrįžote p r ie 
savo šaknų? 

— Manau, mano istorija 
nėra tokia neįprasta. Mano 
tėvas Augustinas gimė Jung
tinėse Valstijose, lietuvių iš
eivių šeimoje. Motina Sofija į 
šį žemyną atvyko 1926-aisiais 
iš Rokiškio apskrities. Aš gi
miau čia, Amerikoje, ir visada, 
kiek prisimenu, augau ameri-
kietiškoje aplinkoje, ne lietu
vių šeimų kaimynystėje. Šei
moje kalbėjomės lietuviškai, 
kol pradėjau lankyti pradžios 
mokyklą. 

Mano motina visą gyvenimą 
susirašinėjo su broliu iš Lietu
vos, tad apie jos šeimą žino
jom. Nieko nežinojom apie 
tėvo gimines. Pirma žinia iš 
tėvo giminių buvo mano 
sūnaus Gregory gautas 
laiškas nuo Broniaus Kleponio 
iš Lietuvos. Sūnaus paklaus
tas, ar žinau tokį žmogų, mū
sų bendrapavard). atsakiau, 
kad, aišku, ne. 

— Gal galėtumėt papasa
koti apie savo pirmąją ke
lionę \ Lietuvą? 

Iš tiesų ne aš. bet mano 
sūnus Gregory buvo pirmasis 
mūsų šeimoje, aplankęs Lie
tuvą. 1992-aisiais jis. tada 
JAV oro pajėgų kapitonas, 
vyko į Lietuvą tarnybos reika
lais. Aš sūnui įdaviau sąrašą 
su pavardėmis iš motinos 
pusės (Pūgžliais). Viešnagės 
Lietuvoje metu Gregory su 
jais susipažino. Susipažino ir 
su Bronium Kleponiu. gimine 
iš tėvo pusės. Iš Lietuvos 
Gregory parvežė nuotraukų ir 
video juostų. Nuotraukos ir 
videojuostos ir buvo ta infor
macija, kurią turėjome apie 
mano tėvų gimtąjį kraštą (gi
minės mums daug nerašė; iš 

spaudos apie Lietuvą taip pat 
nedaug galėjom sužinoti). Aš 
nusprendžiau aplankyti Lie
tuvą 1993-aisiais. Parašiau gi
minėms, kada abu su žmona 
atvykstame ir suskatome 
krautis kelioninius krepšius. 

— Kas padarė didžiausią 
įspūdį Lietuvoje? Koks 
buvo didžiausias netikėtu
mas? 

— Pirmasis ir didžiausias 
netikėtumas buvo tas, kad Vil
niaus oro uoste mus sutiko 
apie 30 žmonių — visi su gė
lėmis, su šypsenomis. Dau
gumą tų žmonių pažinojom iš 
nuotraukų, kurias mums at
siuntė prieš kelionę. Tačiau 
pamatyti visus juos buvo kaž
kas nepaprasta. Apėmė toks 
jausmas, lyg mes naujai at
rastume pasaulį. Netikėtumas 
buvo ir tai, kad tie mūsų 
^naujai atrasti" žmonės, mūsų 
giminės, tiesiog nekantravo 
sužinoti apie mus — jų noras 
pažinti ir sužinoti apie mus — 
jų noras pažinti mus ir su
žinoti apie mus toks pat stip
rus kaip ir mūsų noras pa
žinti juos. Mus labai nuošir
džiai sutiko, gerai priėmė, 
skaniai maitino, visą viešna
gės laiką lydėjo šilta šeimos 
atmosfera. 

Apie kraštą, įdomu buvo 
„atrasti", kad šalis industria
lizuota, tačiau tuo metu daug 
gamyklų nedirbo dėl prasi
dėjusios Maskvos blokados. 
Nuostabu buvo matyti daugy
bę rekonstruojamų pastatų. 
Nudžiugom pastebėję, kad pir
miausia buvo restauruojamos 
bažnyčios, kultūros ir istorijos 
paminklai. Labai protinga 
restauracijos tvarka. 

— Iš Jūsų girdėjau, kad 
Lietuvoje išgyvenate ge
riausias savo gyvenimo 
akimirkas. Kodėl, kaip tai 
paaiškintumėte? 

— Iš tiesų taip — Lietuvoje 
praleistos dienos yra nepa
prastos. Lietuvoje esam ne tik 
gausiai ir gardžiai maitinami 
bei girdomi, čia klausomės lie
tuviškos muzikos, klausomės 
prie stalo dainuojamų liaudies 
dainų. Lietuvoje kiekvienas 
dainuoja! Lietuvoje kalbamės 
ir kalbamės, ir niekada ne-
pritrūkstam kalbos su gimi
nėmis. Turėjom vieni kitiems 
papasakoti visa, kas nutiko 
per mūsų gyvenimą — už
pildyti tą didžiulę vienų apie 
kitus žinių spragą, atsiradusią 
mums gyvenant pasauliuose 
— Amerikoje ir okupuotoje 
Lietuvoje. 

Mūsų giminės parodė mums 
visą Lietuvą, visus jos kampe
lius: Vilnių ir Kauną, Pane
vėžį ir Šiaulius, ir visą pajūrį. 
Viešnagės Lietuvoje metu su
rinkau informaciją, kokią tik 
galėjau, apie mano naujai at
rastus gimines ir, ja remda
masis, nupiešiau giminės me
di Visi buvom nustebę, kokia 

didelė mūsų šeimos šaka yra 
Lietuvoje ir kokia didelė Jung
tinėse Valstijose. Mane nuste
bino ir tai, kad giminėje be
veik visi, kurie yra baigę 
mokslą, yra įgiję inžinieriaus 
specialybę, kaip ir aš. 

— Žinau, kad po pirmo
sios pažinties su Lietuva, į 
savo tėvų kraštą vykstate 
kas dveji metai. Kas Jus 
ten traukia? 

— Taip, po pirmosios viešna
gės Lietuvoje, mes joje lankė
mės ir 1995-aisiais ir 2000-
siais (praleidom 1997-siais, 
nes tais metais tekėjo mūsų 
dukra). 

Man norisi sugrįžti pamaty
ti daugiau Lietuvos vietovių. 
Norisi matyti, kokią pažangą 
daro Lietuva. Tikiu, kad žmo
nėms, gyvenantiems Lietu
voje, ta pažanga neatrodo la
bai pastebima; jų akimis, ne
labai kas įvyksta. Tačiau mus, 
atvykstančius pasisvečiuoti į 
Lietuvą kas antri metai, 
krašto pažanga tiesiog stebi
na. Vienas pavyzdys yra de
galinės. Prisimenu, pirmosios 
viešnagės Lietuvoje metu, 
norėdami įsipilti benzino, mes 
kartu su vairuotoju turėjom 
nustatytu laiku būti nustaty
toje vietoje, į kur atvažiuodavo 
benzovežis; turėdavom stovėti 
eilėje ir įsipilti benzino iš ben-
zovežio cisternos. Šiais metais 
vaizdas visiškai kitoks. Lietu
voje pastatyta tūkstančiai ar 
ne dvylikos įvairių bendrovių 
degalinių (Shell, Lukoil ir ki1 

tų). Visos degalinės labai mo
dernios, su parduotuvėlėmis 
— mano akimis, jos netgi pui
kesnės už tos pačios paskirties 
statinius Jungtinėse Valsti
jose. Lietuvos degalinėmis aš 
sužavėtas. 

Kitas aiškus pavyzdys — 
viešieji tualetai. Pirmosios vieš
nagės Lietuvoje metu, mes, 
keliaudami greitkeliu, turėda
vom sustoti ir lįsti \ mišką at-
likėti gamtinių reikalų. Mums 
vertėjavusi mergina su savimi 
nešiojo tualetinį popierių. 
Šiandien to daryti nebereikia. 
Prie kiekvienos degalinės, 
parduotuvės ar užeigėlės yra 
gerai įrengtas švarus tualeto 
kambarys. Šalia greitkelio 
daug atskirų tualetų pas
tatėlių. Aš visada sakiau ir 
šiandien kartoju, kad, norint 
pakartotinai sulaukti ir svečių 
iš Amerikos ir Vakarų šalių, 
visur būtini nepriekaištingai 
sutvarkyti patogumų kam
barėliai. Tas Lietuvoje jau 
padaryta. 

Šią vasarą keliuose mačiau 
gal penkis kartus daugiau au
tomobilių negu pirmosios ke
lionės po Lietuvą metu. 

— Teko girdėti apie Jūsų 
paramą Lietuvai ir Lietu
vos žmonėms. Gal galė
tumėt plačiau apie tai: iš 
kur kyla tas noras padėti, 
pagelbėti? 

— Aš padedu savo vaikams 
(išauginau jų penkis — tris 
sūnus ir dvi dukras; šiandien 
visi jie — diplomuoti specialis
tai), tad padedu ir giminėms 
Lietuvoje, nes jie — mano 
Šeima. Padėti — natūralu, juo 
labiau, kad po 50 okupacijos 
metų kraštas ir žmonės yra 
reikalingi pagalbos. Aš — lie
tuvis, mano gyslomis teka lie
tuvio kraujas. Pagalba Lietu
vos žmonėms, mano gimi
nėms, yra mano investicija j 
krašto ateitį. Aš padedu — 
„pastūmiu" iš pradžių, ir man 
smagu matyti, kad žmonės to
liau „važiuoja" patys. Nesu la
bai turtingas; mano galimybės 
padėti yra ribotos. Tačiau pa
dedu, kiek galiu; aš sakau, 
kad padarysiu viską, kas nuo 
manęs priklauso, kad padė
čiau Lietuvai ir lietuviams. 
Padėti — tai lyg sėti grūdą ir 
laukti, kas iš jo išaugs. Pa
drąsinti, parodyti pavyzdį kar
tais daug nekainuoja, bet re
zultatai gali būti puikūs. Rei
kia veikti, reikia prisidėti, kad 
visi sukibę nustumtume tą 

Dr. Broni>lavas ir dr. Felicija Jančiukai Čikagoje. ..Čiurlionio" galerijoje. 
Edvardo Šulaičio nuotr. 

MOKSLO DAKTARAS IŠ LIETUVOS 
PRAKTIKUOJA JOGĄ 

Pradėjęs kultivuoti fizinę jo
gą, jis tuojau pat atsigavo, 
skausmai pranyko. Ir šiandien 
jis su šia jogos šaka nesiskiria. 
Kuomet parodė nuotraukas, 
ką jis sugeba padaryti, sunku 
buvo patikėti. 

B. Jančiuko nuomone, rū
pintis savo sveikata, kultivuo
jant jogą, niekada nėra vėlu: 
net ir senyvas amžius negali 
turėti įtakos. Jis Lietuvoje, ša
lia savo mokslinio darbo Kau
no Technikos universitete 
(anksčiau Kauno Politechni
kos institute), konsultuodavo 
studentus bei kitus jogos sri
tyje. 

Čikagoje jis jau kartą papa
sakojo apie jogą lietuvių skau
tų filisterių sueigoje „Seklyčio
je". Jis galėtų apie tai išsa
miau supažindinti ir kitus lie
tuvius, jeigu kas tik norėtų. 
Tie, kurie domėtųsi, galėtų su-

Bronislavas Jančiukas, kovo 
mėnesio antroje pusėje at
šventęs 67-ąji gimtadienį, Lie
tuvoje buvo vienas iš nedauge
lio jogos specialistų. Paskuti
niu metu buvęs Kauno Tech
nikos universiteto Darbo ap
saugos katedros docentu, jau 2 
su puse metų gyvendamas Či
kagoje, nepamiršta savo iš tė
vynės atsivežto pomėgio — 
noro būti sveiku ir jaunu. 

Kuomet B. Jančiuką teko 
sutikti fotoparodos atidarymo 
metu Čiurlionio galerijoje, ne
labai norėjosi tikėti, kad jis 
yra tiek metelių nugyvenęs. O 
jis paaiškino, kad jam labai 
padėjo fizinės jogos (Xatxo 
yoga) kultivavimas — tai jis 
jau daro 20 metų. J šią sritį B. 
Jančiuką pastūmėjo jo sveika
tos sušlubavimas, pasireiškęs 
reumatiniais sąnarių skaus
mais. 

juodą debesį, kabojusį virš 
Lietuvos daugiau kaip 50 me
tų. 

— Mūsų pokalbio klau
sosi Walter žmona Carol, 
amerikietė, turinti vengrų 
ir vokiečių kraujo. Carol, 
Jūs esate Walter gyvenimo 
bendrakeleivė, taip pat jo 
kelionių į Lietuvą ben
dražygė. Ką Jūs galėtumėt 
pridurti prie to, ką pasakė 
Jūsų vyras? 

— Walteris visą gyvenimą 
norėjo nuvažiuoti j Lietuvą. 
Lietuva visada buvojo širdyje. 
Kol amžinatilsį tėvas buvo gy
vas, Walteris susidomėjęs 
klausydavosi jo pasakojimų 
apie Lietuvą. Tėvas daug ne
žinojo, ten pats nebuvo. Ačiū 
Dievui, sugriuvo sovietų vals
tybė; jei nebūtų sugriuvusi, 
niekada nebūtume nuvažiavę 
į Lietuvą. 

VILNIUS 
< 

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

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 
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Dr. Bronius Jančiukas jogos pozicijoje. 

Mūsų giminės Lietuvoje — 
šilti, malonūs, svetingi žmo
nės. Mūsų ten didelė giminė, 
išsisklaidžiusi po visą Lietuvą, 
bet matyti, kad visi artimi, la
bai padeda vieni kitiems. Mus 
taip gražiai sutiko; mumis 
taip džiaugėsi, taip rūpinosi. 
Jie tokie savi, lyg visą gyve
nimą juos būtume pažinoję ir 
niekada nebūtume buvę iš
skirti. Nepaprastai geras jaus
mas yra būti su giminėmis, 
būti tarp jų, tarp savųjų. To
kios šilumos nesu patyrusi iš 
savo giminių Amerikoje (su 
pastaraisiais mes sueidavome, 
bet niekada nebuvom labai ar
timi). 

Aš noriu važiuoti į Lietuvą, 
ten mane traukia. Ten — 
mūsų šeima. 

—Ačiū Jums, mielieji 
Walter ir Carol, už pokalbi. 

Kalbėjosi 
Dalia Kair iūkšt ienė 

sisiekti su šių eilučių autoriu
mi tel. (708) 6520-6825. 

Beje, čia reikia pasakyti, jog 
B. Jančiukas daugiausia yra 
patyręs tik fizinėje jogoje 
(Xatxa yoga), kuri yra tik 
trečiasis laiptas aštuonių jo
gos pakopų sistemoje. Kaip jis 
sako, pati sunkiausioji yra 
dvasinė joga ir prasimušti į jos 
sferas beveik neįmanoma. 

Šioje vietoje norėtųsi papa
sakoti ir apie B. Jančiuko šei
mą, kuri jau visa gyvena Ame
rikoje. Pirmoji Dėdės Šamo že
mę pasiekė jo žmona — medi
cinos gydytoja Felicija, čia at
vykusi prieš trejus metus. Po 
pusmečio atkeliavo ir Bronis-
lavas. O šiuo metu čia gyvena 
ir abu vaikai: Vilius (g. 1964 
m.) ir Lina (g. 1974 m.). 

Pirmasis Kauno Politechni
kos institute yra baigęs tai
komąją matematiką. Tačiau 
šiame krašte reikėjo persikva
lifikuoti. Dabar jis domisi vie
na naujų medicinos sričių ir 
bus „ultrasound" techniku. 

Dukra Lina yra baigusi Vy
tauto Didžiojo universitetą 
Kaune, o vėliau gilinosi socio
logijoje Centriniame Europos 
universitete Lenkijoje. Ji taip 
pat čia pakeitė mokslo sritį. 
Dabar Lina studijuoja Hay-
ward kolegijoje prie San Fran-
cisco prekybinę administra
ciją. 

Bronislavą Jančiuką ir jo 
žmoną Feliciją dažnai galima 
sutikti Lietuvių kultūriniuose 
renginiuose. Jie skaito mūsų 
lietuvišką spaudą, nori suži
noti apie vietinę lietuvių veik
lą. Tokių žmonių, kaip šie, tik
rai reikėtų daugiau: tada lie
tuviškų renginių salės būtų 
pilnos! 

Edvardas Šulaitis 

ALEX ŠEPKAUS ŽIEDŲ 
KRAUTUVĖ 

Ar pastebėjote, kad „Chi-
cago" žurnalo kovo mėn. nu
meryje išspausdinta patraukli 
spalvota reklama, padaryta 
Dangės Širvytės, rodanti ve
dybinius žiedus Alex Šepkaus 
krautuvėje 106 East Clark 
Street, Chicago, telefonas 312-
440-0044. 

Saulius Šimoliūnas 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS KAINOS l 

VILNIŲ 
2001 m. balandžio 1 — 30 d. 

CHICAGO 
NEW YORK 

$458 
$408 

Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 

Taip pat turime pačias geriausias kainas skrydžiams 
i Vilnių ii kitų JAV miestų. 

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

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

kelionę patogiausiais maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 
******************* 

Dėl bilietų užsakymo 
ir kitos informacijos, prašome kreiptis i 

mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL9worldnet.att.net 
Web: www.americantravel8ervice.com 
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JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
SKELBIA KONKURSĄ 

Konkurso tikslas yra išrink
ti naują emblemą. Kviečiamas 
visas lietuviškas jaunimas, 
tarp 16 ir 35 amžiaus, įsijung
ti ir sugalvoti naują JAVLJS 
emblemą. 

Kur siųsti? Galima siųsti 
per e-paštą: aras@javljs.com 
arba: c/o JAVLJS Konkursas. 
1711 Coronado Drive. Cham-
paign, IL 61820. 

Kada9 Nuo kovo 17 d. iki 
š.m. balandžio 17 d. 

Kas išrinks? JAVLJS valdv-
ba. 

Premijos? Išrinktas emble
mos sukūrėjas/a bus apdova
notas/a 75 dol. ir paskelbtas/a 
laikraščiuose. 

Kr i s t ina V. J o n u š a i t ė 
JAVLJS sekretorė 

J A V L J S PIRMININKĖS 
ŽODIS 

Sveikinu šio laikraščio skai
tytojus. Norėčiau susipažinti 
su Jumis. Esu, JAVLJS pirmi
ninke Daina Žemaitaitytė, gi
musi ir užauginta Los An
geles, Calif. 

Gyvenant Los Angeles, nuo 
jaunų dienų įsijungiau į lietu
višką veiklą. Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenė ir Šv. Ka
zimiero parapija yra arti prie 
mano širdies, kaip mano antra 
šeima. Aš irgi prisidėjau prie 
Lietuvių Bendruomenės 
„Spindulio" jaunimo ansamb
lio, skautų, ateitininkų, šešta
dieninės mokyklos, Los Ange
les Dramos Sambūrio ir para
pijos choro. 

Nors Los Angeles Jaunimo 
sąjunga dar nėra veikli, jos 
nariai susieina suruošti pobū-

Daina Žemaitaitytė 

vius, stengdamiesi sujungti 
kiek galima daugiau lietuviš
ko jaunimo tokiame plačiame 
mieste. O dabar galiu net ir 
daugiau kalbėti apie šitą orga
nizaciją, nes esu naujai iš
rinkta jos pirmininkė. 

Man buvo natūralu įstoti į 
JAVLJS valdybą, nors nieka
da neįsivaizdavau, kad būsiu 
išrinkta pirmininkauti. Per X 
kongresą mes surašėm ir pa-
tvirtinom daug nutarimų, ku
riuos bandysim, su daug pa
siryžimo, įgyvendinti naujoje 
kadencijoje. 

Naujos valdybos vardu aš 
norėčiau pasveikinti visus ir 
kviesti visą tarp 16 ir 35 am
žiaus jaunimą, save laikantį 
lietuviais, tapti Lietuvių jau
nimo sąjungos nariais savo 
apylinkėje. 

D a i n a Ž e m a i t a i t y t ė 
JAVLJS pirmininkė 

DONELAIČIO GATVĖS 
NUOTYKIAI 

K. KLIORYS 

Porą dienų, kaip esu Kaune 
ir jau radau butą Donelaičio 
gatvėje. Pro gausius langus 
matau Lozoraičio paminklą, jo 
namus ir Vytauto Didžiojo 
universiteto centrinius rūmus. 
Ten. kur visą semestrą dėsty
siu matematinius optimizaci
jos metodus, pritaikytas vers
lui. Panašiai, ką dėstau savo 
studentams Amerikoje, Mas-
ter of Business Administra-
tion programoje. 

Esu daug kartų buvęs Lietu
voje, bet šis bus pats ilgiau

sias. Nors 1980-tais metais 
išbuvau tris mėnesius, dirbda
mas Matematikos ir Kiberne
tikos institute prie Mokslų 
akademijos. Tada buvo komu
nizmo ir stagnacijos laikai. 
Tad norisi palyginti tada ir 
dabar, nors man dabartinės 
dienos dar tik prasideda. 

Tada. po ilgų mąstymų ir 
patirčių, nutariau, kad, jei 
Lietuvą reikėtų apibūdinti 
t rumpai, vienu žodžiu, tai tas 
žodis būtų „atvirkščiai". Tada 
viskas Lietuvoje buvo at

virkščiai. Jei raudoni plakatai 
virš gatvių skelbė laisvę, tai 
reiškė, kad žmonės gyveno ne
laisvėje; jei sovietinė konstitu
cija stipriai pabrėžė galimybe 
praktikuoti religiją, tai reiš
kė, kad neik į bažnyčią, arba 
bus blogai. Tie patys atvirkš-
tumai reiškėsi ir paprastesnė
mis formomis. Baras reiškė, 
kad ten greičiausiai nebus 
alaus (geriausiu atveju, jis bus 
šiltas), viešbutis reiškė, kad 
ten negalėsi pernakvot (ar yra 
bent vienas žmogus, kuris, nu
sileidęs Vilniuje tais laikais, 
nuvažiavo į pirmą pasitaikiusį 
viešbutį ir pasakęs, „norėčiau 
kambarį nakčiai", jį gavo?). 
Restoranas reiškė, kad ten ne
galėsi pavalgyti, nes pirmiau
sia „vietų nėra", o „vietų nėra" 
reiškia, kad vietų yra labai 
daug, nes du trečdaliai resto
rano yra tušti, bet niekas ne
nori didinti sau darbo krūvio 
už tą pačią algą, įsileisdamas 
daugiau klientų. O, jei ir pasi
seks įeiti, tai vis tiek gali ne-
pavalgyt, jei bandysi pažiūrėti 
į meniu. Nes tuose menių, ku
rie visada būdavo labai impo
zantiški, nusipelniusių meni
ninkų graviruotais odos vir
šeliais ir su bent dvidešimt 
lapų. buvo surašyta viskas, ko 
restorane nėra ir negausi. Ko 
ne miriau juokais, kai kartą 
atėjo grupelė jaunų užsienie
čių moksleiviukų. Jie ilgai ir 
labai rimtai vartė, skaitė, stu
dijavo tuos lapus, kol visi 
išsirinko patiekalus. Žinoma, 
atėjės kelneris pasakė, kad 
nei vieno išrinkto patiekalo 
nėra, ir nuėjo. Moksleiviukai 
pradėjo studijuoti ir rinktis 
vėl iš naujo. Ir tas pats farsas. 
J ie išsirenka, o kelneris pasa
ko, kad nėra. Kartojosi t a 
tragikomedija ir trečią kartą. 
Praėjo kokia valanda. O aš 
smagiai valgiau, nes žinojau 
sistemą. Kai atneša meniu, tai 
tik, gink Dieve, jokiu būdu jo 
neatversk, bet klausk iš karto, 
ko yra, tada atsakymas visada 
bus „kepsnys", tik neklausk, 
koks, nes visada bus tik 
„kepsnys". O gerti visada bus 
„gėrimas,", tik neklausk, koks. 
Vieną kartą įsidrąsinęs pa
klausiau, koks tas gėrimas, 
tai kelneris piktai burbtelėjo 
„firminis"! Taip ir nežinojau, 
ar atneš alaus, ar pasukų, ar 
arbatos, bet žinojau, kad bus 
„firminis". Gal kas prisimena 
tą „Saturday Night Live" pro
gramą, kur, nepaisant ką val
gytojas užsisakydavo, visada 
būdavo „cheeseburger, cheese-

burger, cheeseburger, no Co-
ke, Pepsi". 

Kartais tas atvirkštinis 
principas sukeldavo rimtų 
nesusipratimų jau rimtesnėse 
kalbose. Atsimenu, kai kalbė
jaus su giminaičiu apie kelia
vimą po kitus kraštus ir kaip 
gaila, kad jiems tai negalima. 
I ką giminaitis atsakė: „O ne, 
mes irgi galim keliauti, bet tik 
po demokratinius kraštus". 
Tai aš džiugiai sušukau: „At
važiuok pas mus į Ameriką, 
mes labai laukiam!" „Ne, — 
atsakė, — to negaliu, nes ten 
nedemokratinė, bet kapitalis
tinė šalis". Jau visai susimai
šęs paklausiau: „Tai kur tos 
demokratinės šalys, į kurias 
galima važiuoti"? „O, atsakė, 
— demokratinė Rytų Vokieti
ja, demokratinė Šiaurės Ko
rėja, demokratinė Žmonių 
Respublika Kinija". Norėjau 
kone sau įsispirti. Jau tariausi 
taip tą atvirkštinį principą 
išmokęs, ir vėl užmiršau. J u k 
frazė „demokratinė valstybė" 
kaip tik reiškia tą, kurioje 
nėra demokratijos, ir atvirkš
čiai. Ir kaip aš galėjau už
miršti? 

Jei bent kiek priimsime at
virkštinio principo galiojimą 
per tuos ilgus okupacijos me
tus, ir kad seni įpročiai dings
ta tik iš lėto, tai gal bent t ru
putį paaiškės kai kurie dabar
tiniai nesusikalbėjimai t a rp 
išeivijos ir Lietuvos gyventojų. 
Jei ten žodis taip ilgai galėjo 
turėti ir tikrąją, ir atvirkštinę 
prasmę, tai nenuostabu, kad 
tokia logika veda prie nesusi
kalbėjimų. 

Kai komunizmas griovė 
viską, ką Lietuva buvo pasie
kus ir grimzdino ją atgal į ak
mens amžių, visi laikraščiai, 
spauda, radijas, valdžia triū-
bijo, kad čia yra progresas 
(kuris buvo regresas), kad čia 
yra laimėjimai (kurie buvo 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

Atsidarę taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimti. 

Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui. 
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(708) 226-2727 

MCfRbtt 
PDIC 

pralaimėjimai), kad čia yra vi
sokių viršūnių pasiekimai (ku
rie buvo smukimai) . Tad, ar 
nuostabu, kad dabar , kai Lie
tuva žengia į demokratiją, 
laisvę ir progresuoja, kiek 
gali, girdim vėl tą pačią at
virkštinę giesmę, kad, kai da
lykai eina pi rmyn ir geryn, 
nors ir lėtai, būt inai reikia sa
kyt atvirkščiai — kad eina 
atžagaryn ir blogyn. 

O kaip daba r vienu žodžiu 
apibūdinti Lietuvą? Sakyčiau 
žodžiu „kontrastas". Praeini 
pro Omnitel pastatą , kur is 
blizga stiklais ir juoda gele
žimi, ir praeini pro byrančio 
cemento ir nukrypus ių durų 
daugiaaukščius. Užtiksi krau
tuvėlę, kur d a r su „sagomis" 
skaičiuojama, o visai netoli 
bus įrengtos In t e rne t kavi
nukės, kur vaikai už keletą 
litų į valandą sėdi prie kom
piuterių, lyg būtų prie jų 
gimę, ir kompetent ingai nars
to po visą kibernet inį pasaulį. 
Kad jie per t r u m p ą laiką yra 
išmokę įvairių įmantrybių, 
rodo toks pavyzdys. Kažkokie 
gudruoliai įsibrovė į Seimo 
tinklapį ir įjungė žaidimą, 
„Vytai, Vytai", kurio tikslas 
buvo nušaut i judančią Lands
bergio galvą. Amerikoje vaikai 
įpratę visokius šaudymo žai
dimus žaisti ir maža i kas krei
pia dėmesį. Bet čia j a u buvo 
politiškai in terpre tuojama. 
Buvo įdomu žiūrėt i per žinias, 
kaip pa r l amen ta ra i neigė, kad 
matė tą žaidimą, bet patys jo 
nežaidė. 

Prabangiais automobiliais 
užkimštos gatvės , bet Laisvės 
alėjoje užtiksi elgetaujančią 
senutę. Bažnyčiose j a u daug 
jaunimo, bet j a u n i m a s taip 
pat sėdi aludėje iš p a t ryto ir 
geria. Nuėjęs iš ryto pus-
ryčiaut, negalėdavau suprast i , 
kaip galima ry te alų gerti. 
Nors „alų gerti sveika", bet iš 
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ryto j is man nepraryjamas. 
Kainos irgi neaiškios. Ar jos 

aukš tos , ar jos žemos? Laik
raš t i s man kasdien kainuoja 
nuo 1.30 iki 2 litų, tai bran
giau negu mano „Plain Dea-
ler"! Bet cepelinų lėkštę gavau 
už 4.10 litų. O už du „Plain 
Dealers" tai t ikrai pietų Ame
rikoje negaučiau. Ir taip to
liau, vienos kainos už Ameri
kos aukštesnes , o kitos perpus 
ir trečdaliu mažesnės. 

Ir a r saugu, ar pavojinga? 
Automobilius visur kasdien 
vagia. Šiandien „Kauno diena" 
turėjo bent 5 informacijas del 
pavogto automobilio prašy
mus . Visi buvo pavogti per 
porą dienų. O kiek žmonių net 
nebando kreiptis į spaudą 
Užpuolimai dažni. Per Ąžuo
lyną su temus man įspėta nei
ti. Ginčas buvo tik, ar ir per 
dieną ten man neiti. Nemažai 
patarėjų manė. kad ir dieną 
ger iau nerizikuoti Bet. sėdžiu 

kavinėje Laisves alėjoje ir ma
tau, kaip tėvai penkerių ar 
šešerių metų vaikams duoda 
iitų ir jie dingsta masėje 
žmonių, lėkdami žaisti „Sega"' 
ar ..Nintendo" lošimų namuo
se. Mano kaimynai Amerikoje 
aptvėrė savo kiemą, nes kitaip 
bijo vaikams leisti vieniems 
ten žaisti, ką jau bekalbėti, 
kad paleistų mažiukus vienus 
lakstyti po „downtown". Ir su
prask. 

Kontrastai viską supa. Net 
ir mane. Nežinau, ar man čia 
linksma, ar man liūdna. Bet 
greit susitiksiu su studentais 
ir vei bus naujų įspūdžių. 

* L i e t u v o s ka rd io loga i 
s u l a u k ė E u r o p o s p r ipaž in i 
mo — Europos kardiologų 
draugija Lietuvos kardiologų 
draugiją pripažino Europos 
kardiologų draugijos profesi
nio rengimo baze. R-Eita 

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: Salto rūkymo 

12 kg. 10 k g . 8 k g 
26.4 lbs. 22 l b s . 17,6 lbs.į 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo 
įmone Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, 
p r o d u k t u s gamina iš aukšč iaus ios kokybės mėsos, 
patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas j namus per dvi savaites nno 
užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, INC. 
Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 
DS ENGINEERING, INC. 
Tel . 630-257-2034 
12421 ARCHER AVE., Lemont , IL 60439 
F a x 630-257-5852 

$110 
12A-12 kg. 

3 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 

o 3 kg. 
ymo 2 kg. 

$97.00 
lOA-lOkg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg . 
2 kg. 
2 kg. 

$80.00 
8A-8 kg. 

Ikg. 
2 kg. 
— 
Ikg. 
2 kg. 
2 kg. 

I 

LOT1© papiginta savaitė: į Lietuvą 

visoms kainoms į Vilnių 

Tiktai mūsų 
interneto svetainėje! 

Annual Parcentage Yietd (APY) is effecttve as of (anuary 29. 2001 and is sutyact to cnanga w«hou» nodc*. 
Mimmum deposrt of $100 is requirwJ to obtain thfl APY 

a 

Čikaga^ 

Niuarkas-^ 
Niujorkas ^ 

^Sankt-Peterburgas 
"inas 

4 Ryga X ; s 
' / / / . . : - < • • • " " ' 

n^'Vilnius . ^ Maskva 
-CMitfskas 

ZžS&ffiŠį*^---. 4 Kijevas 
-<-Lvovas 

Tiktai ittj matų kovo 26 - balandžio I dienomis bilietai parduodami su 30% nuolaida. 
Narą jokių apribojimų kelionės dianai. 

Nadalsdami apsilankykite mūsų intarnato svatainaja \ 
www.lot.coni ir pasinaudokite šiuo pasiūlymu. 

Lenkų Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukViausiu lygiu, ffeveltui jau 
tikį metų LOT pelno geriausios Centrines ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

ttiuardesttnit, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuvę. Naujausi, moderniau*) lėktuvai 
ii Nttijprko, Nluarko, Čikagos, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuva. Lengvas, malonus persėdimas 

šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai. s 
/ Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. 

\ 
POUSH A IRUN£S Užsakymai: 

wwwJotcom 
Papildoma informacija: 

800-223-0593 

1071 
TICKETSONLINE • 

mailto:aras@javljs.com
http://www.lot.coni


6 DRAUGAS. 2 0 0 1 m. kovo 24 d., š e š t a d i e n i s 

S l u l o d a r b ą 
Įvairus 

MACHINISTS 
Expenenced job shop machinists. 

Full time. Benefits. 
Overtime. Southside. Mušt speak 

Enelish. 773-778-0230. 

Ieškoma atsakinga moteris 
namų ir aplinkos priežiūrai 

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom

panionėms ir namų ruošos 

aarbininkems. Gal ima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

Al.LCARK 
Kmplovnient Agency 
Tel. 773-736-7900 

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 parų Kaina 
žema Skambinti Apolonijai. 

tel. 708-387-2067. 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išores darbams 

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

Rosemont. IL 60018. 

Reikalinga tarnautoja 
advokato raštinei. 

Privalo gerai mokėti angliškai 
ir lietuviškai bei naudotis 

kompiuteriu. 
Reikia turėti darbo leidimą. 

Tel. 773-284-0100. 

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

aplmka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai S7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

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

fax: 630-920-0157; wcb page: 
wwH.carli.slestafnng.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

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

Ed Moore. 

Jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdienines buities, o | senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi 
į savo namus šeimoje 

Tel. 773-581-8982, Loreta. 

Parduoda 

Ieško darbo 

Parduodu ar išnuomoju 
dviejų kambarių, 74 nv butą 
Vilniaus senamiestyje. Puiki 

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

Window W ashers and Gutter 
Cleaners Needed! 

100 teams needed to start NOW! 
Work Mon.-Sat. 7 am to 4 pm. 
Teams of 2 to 3 people men or 

vvomen. Mušt have own car, speak 
some English. No experience 

needed. Will train. 
Make $500+ per vveek each person' 

Come today - start tomorovv. 
2101 Ogden Ave., Donners 
Grove, IL 60615. (Zierbart 
Building;. Cnter in back of 

building. Phone: 630-737-0100. 

45 metų vyras elektrikas, j 
turintis žalią korta , ieško 

darbo. Gali dirbti statybose. 
gamykloje. Kalba lenkiškai. 
rusiškai. Tel. 773-735-3142. 

45 metų moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius, vaikus. 

evventi kartu. Gali vai vi j namus, 
pakeisti savaitgaliais. 

Kalba lietuviškai, rusiškai. 
Siūlvti įvairius variantus. 

Tel. 773-376-3524. 

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

aukštas, senovinė laiptinė, langai į 
rotušės aikštę, trys kambariai. 

aukštos lubos, parketas. Namas 
;enovinis. istorinis. Šalia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
S120.000 Kreiptis: B. Ambrasas, 

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

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. 

31 m e t ų va i ruoto jas , 
turint is C D L - A , 

ieško d a r b o . Skambinti 
tel. 7 0 8 - 4 5 8 - 0 2 3 2 , Robertas . 

Kaune parduodamas 3 kambarių 
butas Kęstučio gatvėje, prie teatro. 
4 aukšte. 5 aukštų mūriniame name. 
Bendras plotas 66 m:. Virtuve 10 m-\ 
•iu nauiais virtuviniais baldais ir 
įranga Kaina $25.800. Tel. Kaune 
220-566 arba 229-750. 

.Neringa Inc. su \ek.Pr.Marijos Seserimis 
' organizuoju ir praveda sn nykias 

"Neringos "srovykia\ ietėje \ i mmiiMi § t 
ii NERINGOS" STOVYKLOS 

„ToH-nhouse" pardavimui! 
Oak La 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. 
Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
šildymą. Kaina $550 j mėnesį. 

Skambinti 773-767-2400, 
First Rate Real Estate. 
Kviesti Aušrą Padalino. 

LIETI viy KALBA 
JĮJL l i epos 1-7 d.d . - v a i k a m s 6-10 m e r ų 
V f l i epos 8-22 d .d . - v a i k a m s 10-16 m e t ų 
™ " l iepos 22-28 d .d . - v a i k a m s 13-16 m e t ų 
l i epos 29-rugp. 4 d.d. - š e i m o m s s u m a ž a i s v a i k a i s 

A N G L V K A L B A - L I E T U V I Ų K I L M Ė S % 

rugp . 5-18 d .d . - v a i k a m s 7-16 m e t ų f^O Jį 
rugp. 18-21 d.d - š e i m o m s s u m a ž a i s v a i k a i s 

INFORMACIJA: 416-537-7363, neringaifa y a h o o . c o m 

Parduodu automobili FORD 
P R O B E 93 metų 

Kaina $4.100. Skambinti 
630-663-0854. 

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

No one rnakes round-tnp trave! to Lithuania easter and more convenient fhan SAS. 
From Chicago. we offer daiiy servic.e to Vilnius vvith a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to retum. you'H enjoy same-day Kavei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a world of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travel Aoent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www.scandma-yian.net. 
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P a s l a u g o s 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AITTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapdis ir Ott. Mgr Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3206 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffits". "decks". "gutters". plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas. 

dažymas Turiu darbo draudimą 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912.u 

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

kiti namų remonto darrnu 
„Licenstd. insured. bondvd" į 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B E 

2346 W 69 th St reet 
Te l . : 773-776-1486 

Salone „Miražas" kirpčja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus. -

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

namų tel. 708-612-9526. 

Ųuick & Ea>> Bookkeepins Services 
'Tiksliai 
•Teisingai 
•Ir JUMS pelningai 

Apskaičiuosime Jūsų MOKESČIUS. 
Kreipkitės: RENATA BIJL'.VI VITE 
Tel. 630-848-0382:Fax. 630-84K-0382 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

ES'COME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metini 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. M E I L Ė . CPA 

5 5 1 6 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

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

E-mail: Pransee@aoI.com 
G E D I M I N A S 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

lietuvišku metodu dažau antakius 
u blakstienas, darau manikiūrą ir 

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

vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kO)g Tel. namų 708-422-9861. 

mobilus 773-317-6965. 

A t l i e k a m e visus s ta l iaus ir 
s m u l k a u s remonto d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybe, didelė 
praktika JAV. Tikra; žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759. 
mob. 847-525-9275. Žilvinas. 

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

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

VVindou \Vashers Needed! 
4X000 peryear. \Ve need lOOcrevvs. 
No exp necessary. Wi!l train. Mušt 
have vahd dnver's hcense and trans-
ponation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Windo« VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau-
pvsi'.r Pasinaudokite mūsų pa
togių ,,!ay-away" planu. At
liekame visus toto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vaL: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

MH'M. 
I'KISTATOMF" 11.11 R V A . l i A I T M ( l M J A . 
I AT V I J \ ESI U. \ KI MIA IK 1 k K A I N A 
2 7 I V \V 7 ! S T K . < I I I C A O O . M . M M 2 9 
Tel: (8O0)-775-7.1<..-?. (773>-»2M-79I<» 
SNH S 7STH AVL.3RIIX.LVIL\y IL<«>4.-v 
Tel: (88vS)-C>15-2i4S. (70S>-S99-9682 

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. VIedicar & 1 ransportatiun ('o. 
Aptarnaujame Čikagą u priemiesčius 
Mūsų transportas pritaikytas perve/ti 
žmonėms su invalidų vežimėliais 
Vežame į gydymo įstaigas, ba/nvčiav 
parduotuves, oro uostus ir iaidouives. 
Smulkesnė informacija tel. 773-2X3-
6922, fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo a v.r. iki 7 v.v. 

Reikia automobilio? Neturite 
kredito istorijos? Nesentai iš 

Lietuvos? Ne problema1 

Surasime tinkamą finansavimą 
žemiausiais procentais. Tel. 773-

544-2062 arba 773-860-8810. 

Nekilnojamasis turtas 
Gi 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke M * 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTE 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

5^^* MIS 
Ale.vandi r J. Mockus. 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Hroker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skamoinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 77.1.767-6655 moh.: 773-25V-tt03 

Fax 773-767-%18 

GREIT PARDUODA 

SJL RVMX 
^REALTORS 

OFFC.[773)22S-mi 
HOME I7MI 42$ - 71(0 
MOBIL. 1773) SM-020S 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis r*+», 
Tel.: 630-660-5988 _ ^ r ? Z 
Pager: 773-260-3404 s»m«a 
E-mair amikulis@usa.com 
įvairus nekjlrtojamas turtas: 
" NemoKamas įkainavimas 
" NemoKama nnkos analize 
* PirKimas y 
' Pardavimas Jį] 
* Surandame - ' ^ 

optimaliausią finansavimą 

SftL Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicere 
Oak Lawn. ;l!ir.ois 60-i~3 
Business (708) 423-9111 t 
Voce MM '708į 23į-337. 
Pax:708: 423-9235 
Page^3"2 707-612C 
Res. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
P'otesionaliai ir sąžiningai patamauia 

;vainų nuosavybių pirVime ir pa'davime 
mieste ir pnemiescjuose 

Taikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemes sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

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

Kompanija pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A 2 I N A J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com 

OPEN HOUSE SUNDAV 1-4 p.m. 
OAK LAVVN 

4207-15 VV. 95 St. 
New condo conversion from 
lBd.-$59,900: 2 Bd.- $69.900 

ANGIE 708-220-0400; 
708-456-4040. 

Butų nuoma 
Išnuomojamas 

apšildomas 4 kamb. 
miej;. butas 67 & \VhippIc apyl. 

S415 | mėn. + „securitv" 
Tel. 773-434-4543 

sjfctt t& 
ASTA RYTEL 

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

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

Chicago, IL 60656 
Ruošiatės pirkti ar parduoti namus Čikagoje ar 

priemiesčiuose? 
Jums profesionaliai patars ir sąžiningai patarnaus 

ASTA RYTEL 

| v a i r a s 

4738 W. 103 rd S T 
OAK LAWN, n> 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W . M A Z E I K A . C O M 
• f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4315 W. 63 rd St, C H I C A G O , I L 60629 
773-735-3400 

4738 W . 103 rd ST., OAK L A W N , IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 Hienas .s.iv.iitėjo 

BAKE 
VEST 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 
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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 

FINANSŲ TVARKYMAS: KAS MOTERIMS 
SVARBU ŽINOTI 

Daugelyje šeimų finansus daugelis moterų turi nutrauk-
tvarko vyrai. Paprastai mote
rys puikiai tvarkosi su čekių 
knygutėmis, užmokėdamos 
reikalingas namų apyvokos 
sąskaitas, bet dažnai nesikiša 
į kitų finansinių reikalų tvar
kymą, palikdamos tai vyrams. 
Tačiau, mirus vyrui ar iš
siskyrus, kada lieka viena ir 
viską reikia jai pačiai tvarky
ti, ne viena moteris jaučiasi 
pasimetusi. Mažai, ar visai 
nieko, težino apie investavi
mus ar kitokį finansinį plana
vimą. Šiandieną vis daugiau 
moterų apsišviečia tuose rei-
kahaose, bet dar yra labai 
daug tokių, kurios tais daly
kais nesidomi ir palieka viską 
vyro žinioje. Yra pavienių 
moterų, kurios kažkodėl ne
sidomi savo finansų planavi
mu. Moterys dažniausiai ne
galvoja apie tai iki paskutinės 
minutės, kada, gyvenimo są-
lytPJ priverstos, turi pradėti 
pačios tvarkyti savo finansinį 
gyvenimą. 

Moterims yra svarbu įsi
jungti į finansų tvarkymą kar
tu su vyru, kad būtų susi
pažinusios su finansų įvai
riomis reikalų fazėmis ir, rei
kalui esant, galėtų pačios per
imti ir sugebėti tvarkytis. 

Yra svarbių priežasčių, dėl 
kurių moterys turėtų mokėti 
savarankiškai tvarkyti finan
sinius reikalus: 

1. moterys ilgiau gyvena; 
Zf-'moterys uždirba mažiau 

nei vyrai; 
3. moteris nedirba keletą 

metų, kad galėtų auginti vai
kus ar prižiūrėti senus tėvus; 

4. kadangi jos uždirba ma
žiau ir pasiima daugiau laiko 
nuo darbo, jų pensijon išėjimo 
pajamos yra mažesnės. 

Šios srities specialistai sako, 
kad 9 iš 10 moterų kokiame 
nors savo gyvenimo tarpsnyje 
bus atsakingos už savo finan
sinių reikalų tvarkymą. Mo
terys paprastai gyvena maž
daug septyneriais metais il
giau nei jų vyrai, tad joms 
reikėtų taupyti daugiau, kad 
užtektų pinigų ilgiau. Dar 
reikia pažymėti, kad moterys 
uždirba tik 76 centus už kiek
vieną vyro uždirbtą dolerį, pa
gal 1999 metų „US Departa-
ment of Labor" statistiką. Tai 
joms atsiliepia, sulaukus seny
vo amžiaus ir netekus vyro. 
Daugelis moterų JAV-ėse net 
turi baimę, kad jos, sulaukė 
vyresnio amžiaus, gali tapti 
elgetomis, nepaisant, kiek pi
nigų turi. Bet tai baimei yra 
greta priežastis: moterys su
daro 2/3 nepasiturinčių ameri
kiečių 55 metų ir vyresnių, ir 
šis procentas pakilo tik tarp 
vyresnio amžiaus moterų, sa
ko „US Census Bureau". O 
kodėl taip atsitinka, irgi yra 
atsakymų: pusė visų dir
bančių moterų dirba įprastus 
— „moteriškus", mažai ap
mokamus darbus, be pensijų, 
remiantis duomenimis iš „Wo-
men's Institute for a Secure 
Retirement", VVashington. 
Trys iš keturių dirbančių mo
terų uždirba mažiau, negu 
30,000 dol. metuose, o 9 iš 10 
uždirba mažiau, negu 40,000 
dol. Daugelis moterų, dir
bančių įvairiuose, mažiau ap
mokamuose darbuose, neturi 
profesijų. O jeigu ir turi pensi
jos planą, moterys pensinin
kės gauna maždaug puse to, 
ką gauna vyrai — apie 4,200 
dol. metams, palyginus su 
7,800 dol., kuriuos gauna vy
rai. Tai atsitinka dėl to, kad 

ti savo darbą, nes, kaip jau 
minėta, augina vaikus ar 
prižiūri senus, ligotus tėvus. 
Vidutiniškai moteris pra
leidžia 15 proc. savo darbo lai
ko, besirūpindama kitais 
Vaikų ir senų tėvų priežiūra 
daug kainuoja finansiškai, nes 
prarandamas laikas ir mokes
tis, kuris kitu atveju būtų 
įskaičiuojamas į „Soc. Sec." 
mokėjimus, išėjus pensijon. Be 
to, moterys praranda ir laiką 
savo karjerai kurti, pakėli

mams, geresniems darbams ir 
1.1. 

Jei moteris žino, kad jai 
reikės kurj laika nedirbti ir 
pabūti namuose, prižiūrint 
vaikus, ji ir jos vyras turėtų 
tam pasiruošti finansiškai. Jei 
jie žino, kad ture* išgyventi 
tik iš vienos algos, jie turi 
pradėti taupyti. Bet jei mote
ris turi skolų, ji turėtų at
mokėti kiek galima daugiau 
skolos, prieš pradedant taupy
ti. 

Viena aplinkybe, kada mo
terys neplanuoja ir negali 
planuoti iš anksto, yra skyry
bos, kas finansiškai gali būti 
labai nuostolinga. Po skyrybų 
vidutiniškai moteris pasilieka 
viengunge metus laiko su 
maždaug 11,300 dol. pajamų, 
pagal „National Center for 
YVomen and Retirement Re
search". Faktiškai moters gy
venimo standartas po skyrybų 
nukrinta apie 10-25 procentų. 

Bus daugiau 

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Aplinkui tyla begalinė... 
Sušalę angelai ir kryžiai saugoja kapus 
Ir kovo vėjas mums priklaupus šnabžda 
„Čia ilsisi Motulės tyli širdis". 

A. t A. 
KAZIMIERA 

JELENIAUSKIENĖ 
Su giliu liūdesiu prisimename mūsų mylimą Motulę, 
mirusią 1966 m.III.27 d. 
Šv. Mišios užjos sielą bus atnašaujamos St. Mary of the 
Lake bažnyčioje, New Buffalo. Michigan. 
Prašome prisiminti a.a. Kazimierą savo maldose. 

Liūdinčios šeimos. 

Tu išėjai, palikęs skausmą gilų, 
Virtai, kaip ąžuolas toks tvirtas, žalias, 
Nespėjai išdalyti savo meilės gilių, 
Su širdgėla išlydime Tave į kitą kelią... 

PADĖKA 
A. t A. 

VYTAUTAS ŠUMSKIS 
v. Paliko mus 2001 m. vasario 23 d. Palaidotas 

Kazimiero lietuvių kapinėse kovo 1 d. 
Už gėles, aukas šv. Mišioms, aukojusiems lietuviškai 
labdarai, atvykusiems atsisveikinti, mus paguosti ir 
dalyvavimą laidotuvėse, tariame nuoširdų ačiū. 
Dėkojame visiems giminėms Lietuvoje už pareikštas 
užuojautas ir maldas. 
Esame dėkingi kun. Rimantui Gudeliui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias, gražų pamokslą ir 
laidojimo apeigas kapinėse. 
Ačiū vargonininkui Ričardui Šokui už giesmes ir 
vargonų palydą šv. Mišių metu. 
Ačiū nešusiems karstą, laidotuvių direkt. Donald Petkui 
ir jo talkininkams. Širdingai dėkojame P. Petručiui ir 
Linui Regiui, gražiai prisiminusiems mūsų Vytautą 
spaudoje, ir tiems, kurie be žodžių prisiminė mirusį. 
Jūsų nuoširdumas, parodytas mums skausmo valandą, 
liks visados mūsų atmintyje. 

Nuliūdę ar t imiej i . 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 24 d., šeštadienis 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

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

11028 S. Southvvest H w y . 
P a l o s Hi l l s , IL 
708-974-4410 

Siųsdami per VVestern Union", jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per VVestern Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti VVestern Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
NVestcm Union bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
www westernunion com 

VVESTERN MONEY 
U N l O N l TRANSFER 

Greičiausias pinigų pcr\iuntima\ visame pasaulyje " 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po sunkios ligos 
2001 m. kovo 22 d., sulaukęs 58 metų, mirė mūsų mylimas 
Vyras, Tėvas, Žentas ir Svainis 

A. t A. 
JONAS JUCAITIS 

Giliai nuliūdę liko: žmona Rūta Gierštikaitė, duktė Joy, 
sūnus William, uošve Danute Gierštikiene: svainiai — 
Raimundas su šeima ir Saulius, svainė Vida Radick su 
šeima, kiti gimines ir pažįstami. 

Velionis bus pašarvotas šeštadieni, kovo 24 d. nuo 5 
v.v. iki 9 v.v. ir sekmadienį, nuo 2 v.p.p. iki 9 v.v. Andrevv 
J. McGann plūs Son koplyčioje. 10727 S. Pulaski Rd.. Chi
cago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 26 d. Iš 
laidojimo namų 8:45 v.r. velionis bus atlydėtas į Queen of 
the Universe bažnyčią, 7140 S. Hamlin Ave., kurioje 9:30 
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sieią. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus ir artimieji. 

Laidotuvių direkt. Andrevv J. McGann plūs Son. 
Tel. 773-582-6294. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
ANTANAS GRYBAUSKAS 

Minint mūsų mylimo Vyro. Tėvelio. Senelio, kurio 
netekome 2000 m. kovo 21 d. mirties sukaktį, šv. Mišios 
už velionį bus aukojamos balandžio 1 d. 9 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir pasimelsti už velionį Antaną. 
Po Mišių visi kviečiami gedulingiems pietums PLC 
Bočių menėje. 

Nuliūdę: žmona i r artimieji . 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Or land P a r k , IL 

12401 S. Arche r Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARrC, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Vyresniųjų l i e t u v i ų cen
tre „Seklyčioje" kovo 28 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. bus po
pietė su muz. Faus tu Strolia. 
Turėsime progos pamatyt i ir 
vaizdajuostę, kur J . J. Žeb
rauskai, gyvendami Nevvport, 
Šiaurės Karolinos (NC) valsti
joje, supažindina vietinius 
amerikiečius su Lietuva, pa
pročiais, dainomis ir tauti
niais rūbais. Nevvporto mieste
lio vyresniųjų centre suvaidi
no ..Kaimo vestuves", kur da
lyvavo ir vietiniai amerikie-
čiai-artistai. Kaip ir visuomet 
veiks laimės šulinys, bus 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami - atvykite! 

Šį s ekmadien į v y k s i a n č i o 
Gintarės Skėrytės ir Vytauto 
Juozapaičio koncerto progra
mą sudarys dvi dalys. Pirmo
joje skambės lietuvių kompozi
torių - V. Klovos, S. Šimkaus, 
J . Tallat-Kelpšos, G. Gudaus
kienės, L. Abariaus, V. Bar
kausko dainos, o antrojoje -
užsienio kompozitorių - G. 

Cassini. W. A. Mozart. A. Pon-
chielli, G. Bizet, G. Rossini ir 
kt. kūriniai bei populiarios 
operų arijos. Abu dainininkai 
atliks duetus iš žinomų operų 
,.Sevilijos kirpėjas". ..Don 
Žuanas", operečių ,,Linksmoji 
našlė" ir .,Mano puikioji ledi". 
Solistams akompanuos Meli
ta Diamandidi-Kuprienė. Kon
certas vyks 3 vai.p.p. J aun imo 
centro didžiojoje salėje, o po jo 
ruošiamas pabendravimas, ce
pelinai ir kava. Atvykite! Bi
lietai - „Seklyčioje" arba kon
certo dieną prie durų. 

Kun. A n t a n a s Gražul is , 
SJ , ves rekolekcijas tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaun imo 
centro. Rekolekcijos vyks ba
landžio 6 ir 7 d. 7 vai.v. Ba
landžio 8 d., sekmadienį, 10 
vai.r. bus rekolekcijų baigia
mosios Mišios. Po Mišių J au 
nimo centro kavinėje įvyks J C 
moterų klubo rengiami prieš-
velykiniai pusryčiai- Visus 
kviečiame dalyvauti . 

MOKYKITĖS 
IR DIRBKITE 

Shay Nursing Service 
'13820 S. Cicero Ave., Crest-
wood, IL 60455) tur i gailestin
gų seserų padėjėjų (certified 
nursing assis tant) mokslo pro
gramą. Tai - 9 savaičių moks
lo kursai , už kuriuos nereikia 
mokėti, ir tuo pačiu suteikia
mas 20 valandų per savaitę 
apmokamas darbas . Nemoka
mai galite įsigyti labai reika
lingą specialybę ir kartu dirb
ti, o baigus kursą j ums bus ga
rantuotas darbas. 

Kursas prasideda balandžio 
9 d. Reikalavimai - reikia būti 
baigus gimnaziją (High 
School) ir turėti „Sočiai Se-
curity" numerį. Informacija ir 
registracija skambinant tel. 
708-597-9684 arba nemokamu 
tel. 800-464-8070. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

Šių m e t ų Poezijos dieno
se dalyvaus poete Nijolė Mi
liauskaite. 2000 m. Lietuvos 
Kultūros premijos laureatė, ir 
poetas Vytautas Bložė. Poezi
jos dienos, kurias rengia JAV 
LB Kultūros taryba, vyks ge
gužės 19 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje ir gegužės 
20 d. PLC, Lemonte. Lietuvių 
dailės muziejuje. 

Naująją Eglės Juodval-
kės prozos knygą „Cukraus 
kalnas" yra recenzavęs ir „Že
maičių saulutes" kultūrinis 
savaitrašt is Lietuvoje: „Knyga 
parašyta taip subtiliai, taip 
gražiai ir atvirai, kad paėmus 
ją į rankas nebesinori padėti 
neperskaičius iki paskutinio 
puslapio.[...] Kadangi Lietuvo
je tiek maža vilties ir nepa
prastai daug nevilties, manau, 
verta daugeliui perskaityti op
timizmo ir džiugesio sklidiną 
Eglės gyvenimo istoriją. Gyve
nimo, kuris poetei nebuvo nei 
lengvas, nei paprastas. Pasi-
semsite gaivaus vilties van
dens..." Apie „Cukraus kalną", 
o taip pat apie savo ankstes
niuosius eilėraščius ir gyveni
mą autorė pasakos kovo 31d. , 
šeštadienį, 4 vai.p.p. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
Lietuvių rašytojų draugijos 
rengiamame literatūros vaka
re. E. Juodvalkės eilėraščius 
ir prozą skaitys autorė ir ak
torė Audrė Budryte, diskusi
jas ves Regina Oraitė, daly
vaus Aušra Veličkaitė, bus 
galima įsigyti naująją knygą, 
autografą, užduoti klausimų. 

Amer ikos l ietuvių gydy
tojų sąjungos medicinos se-
minaras-vakaronė ruošiama 
balandžio 6 d., penktadienį. 6 
val.v. Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Atnaujinsime 
pažintis, pranešimus skaitys 
gydytojai Eglė Beržinskas, Er-
landas Ulozas, Renata Varia-
kojytė-Staniškienė, Arvydas 
Vanagūnas. Bus ir vakarienė. 
Informacija tel. 773-434-4545 
raba 708-386-3454. 

Visi t ie , kuriems rūpi alko
holio problemos, dabar renka
si ketvirtadieniais 7 val.v. St. 
Adrian mokyklos kambaryje, 
7014 S. Washtenaw. Daugiau 
informacijos skambinant Jur
giui tel. 773-881-1451. 

P a k e i s t a a. a. kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus, MIC, prisi
minimo diena. Susikaupime ir 
maldoje minėsime mus pali
kusį a. a. kun. dr. V. Bagdana-
vičių, MIC, balandžio 7 d., šeš
tadienį, 10 val.r. tėvų marijo
nų koplyčioje. Kviečiame daly
vauti visus, kurių širdis pa
lietė kun. V. Bagdanavičiaus 
giliai išmąstytos mintys bei 
šiltas asmeninis nuoširdu
mas. Po šv. Mišių, kurias at
našaus kun. Viktoras Rimše
lis, MIC, rinksimės tėvų mari
jonų svetainėje. Platesnė in
formacija skambinant Marijai 
Remienei tel. 708-562-1448 
arba Juozui Končiui tel. 630-
2")7-04l6. 

BALZEKO MUZIEJUJE -
VELYKŲ PROGRAMA 

Ateinantį savaitgalį Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus 
ruošiasi didžiajai pavasario ir 
Kristaus prisikėlimo šventei -
Velykoms. Šeštadienį, kovo 31 
d., 11 val.r. ir 1 vai.p.p. liau
dies menininke Uršule Astrie-
nė mokys skutinėti Velykų 
margučius. Pageidaujančius 
daugiau informacijos ar užsi
registruoti prašome skambinti 
tel. 773-582-6500. 

Balandžio 1 d., sekmadieni, 
2 vai.p.p. Velykų ir pavasario 
tradicijų bei dainų programą 
rengia folkloro grupė „Delčia": 
Dalia Cidzikaite. Silvija Egly-
naitė, Audra Galentas ir va
dovė Aušra Veličkaitė. Atėję 
prisiminsite senąsias Velykų 
tradicijas, pasiklausysite uni
kalių senovinių lalaunininkų 
dainų bei oracijų, aplankysite 
velykinių margučių parodėlę. 

A. KUBILIUS PAS 
„GELEŽINIO VILKO" 

VAIKUS 

Buvęs Lietuvos Respublikos 
premjeras, dabar Seimo narys 
Andrius Kubilius su žmona 
Rasa vasario 24 d. lankėsi 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje, Lemonte. 

Visą valandą prieš praside
dant mokykloje pamokoms 
PLC posėdžių salėje jį pasitiko 
ir įvairiais klausimais apipylė 
„Geležinio Vilko" būrelio na
riai ir narės. Tai tikrai šauni 
vyresnio amžiaus moksleivių 
grupė, kurios nariai domisi 
Lietuvos praeitimi ir rūpinasi 
jos ateitimi. Kai kurie moki
niai į šiuos susirinkimus — 
susitikimus keliauja daugiau 
kaip valandą laiko. 

„Geležinio vilko" būrelį įstei
gė ir jo veiklą puoselėja moky
toja Gražina Sturonienė. Pap
rastai ji tik pasirūpina sve
čiais, juos pristato, o tolimes
nę pašnekesio eigą paveda pa
tiems mokiniams, kurie iške
lia jiems rūpimus klausimus. 
Dažnai pasikeičiama įvairio
mis dovanėlėmis (šia proga iš 
buvusio premjero pusės Lietu
vos medaliu, o iš mokinių — 
mokyklos marškinėliais ir ke
puraite). Prieš išleidžiant ir 
patiems išskubant į pamokas, 
nusifotografuojama. 

„Geležinio vilko" būrelis 
taipgi dalyvauja mokykloje 
rengiamose programose ir 
ruošia įvairius minėjimus. 
Paskutinis jų pasirodymas bu
vo Sausio 13-osios ir Vasario 
16-osios proga atlikta speciali 
programa Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

Svečiai iš Lietuvos, lydimi 
Maironio lituanistinės mokyk
los vedėjos Eglės Stelmokai-
tės-Novak aplankė dar kitas 
tuo metu vykstančias pamo
kas, dainų repeticiją ir turėjo 
progos pasikalbėti su kai ku
riais mokytojais ir mokiniais. 
Jiems paliko gilų įspūdį moki
nių darbštumas, mokytojų pa
sišventimas ir tėvų noras auk
lėti savo atžalas Lietuvos vai
kais. 

Ritonė Rudait ienė 
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H.-irmmo A s t r a u s k o i ;,>': 

„Daug rankų didžią naštą 
pakelia", — sako mūsų priežo
dis. D a u g rankų išeivijoje iš
laiko mūsų lietuvybe ir mūsų 
lietuvišką spaudą per daugelį 
metų. „Draugui" gyvuojant j a u 
87 me tus . Vienų pavargę ran
kos j a u ilsisi amžinybėje. Jas 
pakeitė j aunesnės rankos ir 
mūsų lietuviškos spaudos iš
laikymo darbas tęsiasi toliau. 
Per naują šimtmetį pavargs ir 
tos, d a r šiandien tvirtos ran
kos ir j a s tu rės pakeisti mūsų 
l ietuviškasis atžalynas čia iš
augęs a r atskridęs iš lietu
vybės lopšio prie Nemuno 
krantų . 

„Draugo" išlaikymui reikia 
daug rahkų . Daug skaitytojų, 
daug rėmėjų. J a u įsibėgėjęs 
šių me tų Draugo fondo pava
sario vajus sulaukė nemažai 
atsi l iepimų į vajaus laiškus, 
nors ir su kukliais čekiais, bet 
jų reikia žymiai daugiau. 
„Draugo" 2001 m. finansinės 
sąmatos aiškiai rodo, kad bus 
reikal inga didesnė Draugo 
fondo p a r a m a „Draugo" leidy
bai. 

Pavasar io vajaus didžioji da
lis da r prieš akis. Jei iki šiol 
neat l ikome nario ar rėmėjo 
pareigos Draugo fondui, tu
rime dar šį mėnesį, balandį, 
gegužę i r birželį. Tik nepa
meskime pavasario vajaus 
laiško, jo atkarpos ir vokelio 
su Draugo fondo adresu. 

P a v a s a r i o vajaus įnaša i 

Su 200 do ler ių: 
Gediminas Balanda, g a r b ė s 

narys , iš viso 10,600 dol., 
VVarren, MI. 

Marija Vaitkus, g a r b ė s 
n a r ė . iš viso 1,900 dol., Belle-
ville, IL. 

Saul ius Šimoliūnas, g a r b ė s 
narys , iš viso 1,307 dol., De-
troit, MI. 

Su 100 do l er iu : 
Birutė ir J onas Svera, gar

b ė s n a r i a i , iš viso 1,000 dol., 
Bloomfield Hills, MI. 

Ona Mažionytė, garbės na 
rė, iš viso 2,100 dol., Lemont, 
IL. 

I rena Mazurkiewicz, g a r b ė s 
narė , iš viso 1,300 dol., N. Ri-
verside, IL. 

Nemira Šumskienė , g a r b ė s 
narė , iš viso 1,700 dol., Chica-
go, IL. 

Dr. Ona ir Albinas Garūnai, 
g a r b ė s nar ia i , iš viso 1,250 
dol.. Willowbrook, IL. 

Dr. Arvydas ir Audronė Va-
nagūnai , g a r b ė s nariai , iš 
viso 1,300 dol., Oak Park, IL. 

Aušra ir Algirdas Saulis, iš 
viso 900 dol., Clarendon Hills, 
IL. 

Sigita ir Gediminas Dama-
šius, iš viso 475 dol., Liberty-
ville, IL. 

Jeronimas Kačinskas, iš viso 
100 dol., So. Boston, MA. 

Albina K. Lipčienė, iš viso 
100 dol., Tolland, CT. 

Kleopą Gaižauskienė, iš viso 
800 dol., S. Pasadena, FL. 

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
500 dol., St. Pete Beach, FL. 

Aldona Valukonis, iš viso 
500 dol., Glendale, C A. 

Su 75 do ler ia i s : 
Kugonija Baršketienė, iš 

viso 810 dol., Hinsdale, I L 
Su 50 d o l e r i u : 
Genovaitė Ankienė, iš viso 

650 dol , Oak Lawn, IL. 
Ona Rukštelienė. iš viso 400 

dol . Farmington, MI. 
Dr E ir R. Šilgaliai, iš viso 

400 dol., Euclid, OH. 
Faus tas ir Theresa Strolios, 

iš viso 460 dol , Oak Forest, 
IL 

John Radas, iš viso 650 dol., 
Livonia. MI. 

AnrU ir VValter Barkauskas, 
iš viso 155 dol , Pt. Pleasant, 
VI 

Zenonas Obelinis, iš viso 
450 dol., Russell, OH. 

Sofija ir Kazys Beiga, iš viso 
250 dol., Lemont, IL. 

Loretta Stukas, iš viso 100 
dol., Watchung, NJ. 

Valerija Čepaitienė, iš viso 
325 dol., Chicago, IL. 

Irena Baleišis, iš viso 250 
dol., Chicago, IL. 

Dalia ir Kęstutis Ječius, iš 
viso 500 dol., Villa Park, IL. 

Vaclovas Laukaitis, iš viso 
450 dol., Baltimore, MD. 

Victoria Pikelis, iš viso 450 
dol., Chicago, IL. 

Leokadija Puodžiūnas, iš vi
so 50 dol., Melrose Park, IL. 

S u 40-30 doleriu: 
Vytautas Graužinis, garbės 

narys , iš viso 1,160 dol., El-
gin, IL. 

Uršulė Sabrinskas, iš viso 
365 dol., Cicero, IL. 

Elena Druskienė, iš viso 190 
dol., Palos Park, IL. 

S u 25-20 doler ių: 
Genė Juodikis, iš viso 475 

dol. Chicago Ridge, IL. 
Roza ir Kazys Razauskai, iš 

viso 675 dol., Dearborn Hts., 
MI. 

Aldona Jesmantas, iš viso 
225 dol., Riverside, IL. 

Diana ir Juozas Noreikos, iš 
viso 650 dol., Beverly Shores, 
IN. 

Dr. Joseph Kalvaitis, iš viso 
180 dol., Chicago, IL. 

Irena Wehbring, iš viso 25 
dol., Hilton, NY. 

Vytautas Matulionis, iš viso 
330 dol., Cleveland, Hts., OH. 

Regina Medernach, iš viso 
45 dol-, St. Charles, IL. 

Romualdas Libus, iš viso 40 
dol., Chicago, IL. 

Antanas Sereika, iš viso 200 
dol., Willow Springs, IL. 

Valdemaras Aukštuolis, iš 
viso 20 dol., Palos Hts., IL. 

Ona Skardienė, iš viso 320 
dol., Euclid, OH. 

Dalia Šaulys, iš viso 90 dol., 
Chicago, IL. 

Theodora Zailskas, iš viso 
900 dol., Cicero, IL. 

Aleksas Smilga ($30), iš viso 
490 dol., Chicago, IL. 

Algimantas Vaičiulis, iš viso 
70 dol., Chicago, IL. 

Jurgita Kasparavičienė, iš 
viso 25 dol., Elmhurst, IL. 

Petras Vėbra, iš viso 380 
dol., Chicago, IL. 

Elena Trublinienė, iš viso 20 
dol., West Chicago, IL. 

Su 15-10 doler ių: 
Algirdas Antanaitis, iš viso 

39 dol., Lemont, IL. 
Marija Arštikys, iš viso 15 

dol., N. Riverside, IL. 
Valerija Palčiauskas, iš viso 

60 dol., St. Pete Beach, Fl. 
Antanina Darbutas, iš viso 

40 dol., Kenosha, WI. 
Petras Bernotavičius, iš viso 

121 dol., Lockport, IL. 
S u 15-10 dolerių: 
Elena Galėnienė, iš viso 220 

dol., Chicago, IL. 
Daiva Macenis, iš viso 10 

dol., Addison, IL. 
Jonas Povilaitis, iš viso 80 

dol., Peru, IL. 
Vladas Maciejauskas, iš viso 

30 dol., Euclid, OH. 
Ona ir Stasys Ruibis, iš viso 

200 dol., Chicago, IL. 
Genadijus Izvekovas, iš viso 

10 dol., Cicero, IL. 
Seselė Emma, SSC, iš viso 

10 dol., Chicago, IL. 
Marija Petrauskienė, iš viso 

10 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
P a p i l d y m a s 
Aprašant Draugo fondo pa

vasario vajaus laiškų siuntimo 
talką, liko nepaminėtas ilgai 
dirbės talkininkas Jurgis Vi
džiūnas, kuris nuolat talkinin
kauja Draugo fondui. Atsipra
šome. F o n d o iždininkas 

• Narnama pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais jmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

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

A .a . V y t a u t o Š u m s k i o 
atminimą pagerbdama, Ja
nina Cukurienė Lietuvos vai
kams aukoja $20 Lietuvos 
našlaičiams. 

• A .a . P e t r o G r i g a n a -
v ič iaus atminimą pagerb
dama, Janina Cukurienė Lie
tuvos vaikams aukoja $20. 

A.a. R i m o s Skorupskai-
t ė s - T a m o š i ū n i e n ė s a t m i 
nimą pagerbdama, Mary Kay 
McEnery Lietuvos va ikams 
aukoja $25. Reiškiame užuo
jautą velionių artimiesiems, o 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių globos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• D ė m e s i o lietuviai, gy
v e n a n t y s Cicero, B e r w y n , 
Riverside! Prašome apsilan
k y t i B e r w y n F i n e r F o o d 
parduotuvėje, 6323 W. Cer
m a k Rd. , Berwyn, IL. S a 
v in inkas J o e Gulbinas. Pre
kiaujame marinuotais grybais, 
salotomis, kopūstais, saldai
niais bei šokoladu iš Lietuvos, 
uogienėmis ir padažais — iš 
Latvijos. Turime labai gero 
lietuviško alaus. 

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

• 27 centa i skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 va i . 
per parą, 7 dienas p e r savai
te , 6 sekundžių interva la i . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ie tuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel . 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys s u 
L ie tuva be i visu pasaul iu! 

• Daug Amerikos l ietuvių 
g loboja naš la i č ius v a i k u s 
L i e t u v o j e . Sofija Mickevi
čienė, Michigan City, I N , 
globoja du vaikus ir atsiuntė 
$350—tai dviejų vaikų metinis 
mokestis ir dar pridėjo $50 šv. 
Velykų proga. Po vieną vaiką 
globoja ir po $150 metinę globą 
atsiuntė dr. Petras Žemaitis, 
Canton, MI; Kazys ir Marija 
Almenai, College Park, MD., 
Audronė Pakštys, McLean, VA; 
Raimondas ir Danutė Puo
džiūnai, Chicago, IL; Mary 
Frances Jablonskis, Westhes-
ter, IL; Anna Panchari, Seltzer, 
PA; Bernardas ir Ona Brizgiai, 
Farmington Hills, MI; Vytautas 
Užgiris, Worchester, MA; Hart
fordo skautai per Vytenį Ne
nortą. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
West 71 Str . , Chicago , I L 
60629. 

• Automobil io , namų 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 Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• $100 auką Lietuvos vai
kams atsiuntė Vincas ir Teresė 
Urbaičiai, Mayfield Hills, OH; 
$20 atsiuntė Vladas Kybartas, 
Lockport, IL.Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Naš la ič ių g lobos" komite
t a s , 2711 W e s t 71 S t r . , 
Chicago, IL 60629. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave. , Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

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

•A.a. Stasės Gudelis at
minimą pagerbdami, Lietu
vos našlaičiams aukoja: Vic
toria A. Fitez, Baltimore MD; 
Cindy Blichasz, Phi la , PA; 
Mary Graht, Glassboro, N.J.; 
James H. Stanton, Hampstead, 
MD; Manuel Y. Rodriąuež.Iš 
viso suaukota $130. Reiškiame 
užuojautą velionės ar t imie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams.vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei s tudentams Lietu
voje. Aukojo: Anoniminia i 
$1,300, kun. Vytas Memenąs 
$ 2 4 0 metams pa r emt i ber
niuką, Kim ir Robert Liautaud 
$240 metams pa remt i mer
gaitę, Vida Gaškai tė Bandis 
$240 tęsia mergaitės metinę 
paramą, dr. Austė ir dr. Min
daugas Vygantas $300. Gre-
gory Liautaud $480 paremti dvi 
mergaites metams savo duk
ryčių Lauren ir Christine var
du. Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
DL 60089. Tel. 847-537-7949; 
atsakovas arba faksas 847-
5414702. E-rnaik D0NATAS@A0L.C0M 
Taz ID#36-3003339. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPulaski RA, Chicago, 0,60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skenai gstrfti nuo .Draugo") 
TeL 77S-»44100. 

TeL 6S0-SS7-0S00, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaltis 

Cmlineįir 
Vrimirulinei trrlna 

«S47 8.KedaieA 
CbJcafo,IL 60829 
TaL 778-776-8700 

E-mail: GibaiuattaoLcom 
Toflfre* 34 hr. 888-7764748 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 T.T. 
Se*Ud.8v.r.ikilv.p.p. 

A L W A Y S W I T H 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.,Ju8tice, IL 

mailto:D0NATAS@A0L.C0M

