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* Lietuvos žurnal i s tų są
jungos (LŽS) skyriai pradėjo 
rinkti narių parašus , siekiant 
sušaukti neeilinį suvažiavimą 
ir pareikšti nepasitikėjimą da
bartiniu sąjungos pirmininku 
Rimgaudu Eilunavičiumi. Tuo 
tarpu LŽS pirmininkas R. Ei
lunavičius korespondentui sa ! 

kė, jog į tokias iniciatyvas 
žiūri „labai ramiai". Pasak jo, 
neeilinio suvažiavimo inicija
vimas yra tik da r vienas LŽS 
vykdomojo komiteto nario Vi
liaus Kavaliausko bandymas 
tapti LŽS pirmininku. (BNS) 

* Rus i jos V a l s t y b ė s Dū
m o s tarptautinių reikalų ko
mitetas surengs išvažiuojamą
jį posėdį Karaliaučiuje, kur 
aptars Rusijos srities prie Bal
tijos jūros problemas, susiju
sias su būsima Europos Są
jungos plėtra. (BNS) 

* P r a ė j u s i ą i r šią s a v a i t ę 
Vilniuje vyko du reikšmingi 
moksleivių muzikos renginiai: 
respublikinis R. Katiliaus jau
nųjų atlikėjų ir tarptautinis S. 
Vainiūno jaunųjų pianistų 
konkursai. S. Vainiūno kon
kurse dalyvavo 22 pianistai iš 
Latvijos, Rusijos, Ukrainos, 
Korėjos ir Lietuvos. Pirmosios 
vietos laimėtoja tapo Kauno J. 
Naujalio muzikos gimnazijos 
dešimtokė Martyna Ja tkaus -
kaitė. R. Katiliaus jaunųjų 
smuikininkų konkurse varžėsi 
17 talentingiausių Lietuvos 
meno mokyklų ir konservato
rijos atstovų. 'Elta! 

* Lenk i jo s S e i m o p a r l a 
m e n t i n i ų ryš ių su L i e t u v a 
grupės pirmininkas Tadeusz 
\Vrona jaučiasi asmeniškai 
įžeistas Seimo nario Aloyzo 
Sakalo pareiškimo, jog lenkų 
parlamentaras savo vizito me
tu elgėsi iššaukiančiai. A. Sa
kalas išplatino pareiškimą, 
kuriame piktinosi, jog įvyku
siame susitikime su Švietimo 
ir mokslo ministerijos valdi
ninkais ienku parlamentarai 
„gana įsakmiu tonu" nurodi
nėjo, kokie sprendimai turėtų 
būti padaryti pertvarkant Lie
tuvos švietimo sistemą. • BNS 

Pasaulinio garso altistas Jurij Baš-
met koncertavo Vilniuje. 

G. Žilinsko (Elta > nuot r. 

* Šią savai tę Vi lniaus Fil
harmonijoje vyko svarbiau
sias šio pavasario muzikos 
renginys „Alto muzikos sa
vaitė". Šios šventės išskirtinu
mą, pasak Filharmonijos ge
neralinio direktoriaus Egidi
jaus Mikšio, lemia magiškas 
Jurij Bašmet vardas. Alto ge
nijumi vadinamas J. Bašmet 
sutiko būti „Alto muzikos sa
vaitės meno vadovu, parengė 
jai unikalią. Lietuvoje dar ne
girdėtą programą. Viename iš 
koncertų įžymusis altistas at
liko prieš dvidešimt metų jam 
parašytą ir paskirtą kompozi
toriaus Vytauto Barkausko 
kurinį - koncertą altui ir sty
ginių orkestrui. Elta-BNS 

* S e i m a s b e n d r u sutari 
m u po pateikimo pr i tarė 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inicijuotoms įsta
tymų pataisoms, gelbstin-
čioms vaikus nuo smur to , pa
tiriamo šeimose. Prezidento 
patarėjas, Teisės depar tamen
to vadovas Armanas Abrama-
vičius, pa te ikdamas dekretą, 
sakė, kad šalies vadovas pa
siūlė Santuokos ir šeimos ko
deksą papildyti nuos ta ta , su
teikiančia teisę ir įpareigo
jančia vaiko teisių apsaugos 
tarnybų ir policijos pareigū
nus operatyviai reaguoti į gau
tus praneš imus apie smurto 
prieš vaiką faktus šeimoje ir 
per minimalų 24 valandų ter
miną išspręsti vaiko paėmimo 
iš tokios šeimos klausimą. Sie
kiant efektyvesnės smurto 
prieš vaikus prevencijos, siū
loma išplėsti ir asmenų, ga
linčių kreiptis dėl vaiko, atsi
dūrusio pavojuje, sąrašą. To
kią teisę, pagal prezidento pa
teiktą projektą, tu rės ir nevy
riausybinės organizacijos, ir 
atskiri asmenys. Prezidentas 
taip pat pasiūlė Santuokos ir 
šeimos kodeksą papildyti nuos
ta ta , kuri leistų sprendimą 
grąžinti vaiką t ėvams priimti 
tada, kai tai nepr ieš tarautų 
vaiko in teresams ir tokią valią 
išreikštų pats vaikas, gebantis 
suformuluoti savo nuomonę. 
(Elta) 

* V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o 
l i g o n i n ė „Santariškių klini
kos" įsipareigojo at l ikt i 1,300 
širdies operacijų, i r ta i leis pa
tenkinti minimalų operacijų 
poreikį šiais metais , informa
vo Valstybinė ligonių kasa. 
Anot pranešimo, komisijai re
komendavus racionaliau nau
doti skir iamas lėšas, „Santa-
riškių klinikos" kardiochirur
guos pagalbai užtikrint i iš vi
dinių rezervų skyrė 1,5 mln. 
litų. Šiam tikslui „Santariškių 
klinikoms" 3 mln. litų skyrė ir 
Vilniaus teritorinė ligonių 
kasa. (BNS) 

* K a u n e v ieš i Norvegijos 
Hordalando grafystės delega
cija. Svečiai ragino kauniečius 
naudotis Norvegijos vyriausy
bės skiriamomis lėšomis įvai
riems projektams. Hordalan-
diečiai teigė, kad Bergeno 
mieste besimokantiems lietu
viams yra sudarytos sąlygos 
likti čionai dirbti. Norvegai 
taip pat neslėpė, jog nori pri
vilioti į savo šalį Lietuvos 
krepšinio trenerius. Hordalan
do grafystės Bergeno miestas 
rengia tarptaut inį krepšinio 
turnyrą, kur iame dalyvaus ir 
A. Sabonio krepšinio mokyk
los komanda. (Elta) 

* L i e t u v o s v a l s t y b i n i o 
s imfon in io orkes tro dirigen
tas Gin ta ras Rinkevičius, bu
vęs M. K. Čiurlionio menų 

• gimnazijos auklėt inis , surengė 
labdaros koncertą, kurio pusė 
per koncertą sur inktų lėšų 
bus skir iama leidiniui apie M. 
K. Čiurlionio menų gimnaziją 
išleisti. Enciklopedinio pobū
džio knygą apie šią mūsų 
žymiausių muzikų ugdymo 
įstaigą parašė vyresnės kartos 
gimnazijos pedagogai, vado
vaujami muzikologės Vidos 
Krakauskai tės . (Elta) 

* P r i e š p a s i t r a u k d a m a s 
iš pos to sveikatos apsaugos 
ministras Vinsas Janušon i s 
savaip pasirūpino savo ateiti
mi. Kovo 13-ąją V. Janušon i s 
pasirašė įsakymą, . kuriuo 
Klaipėdos ligoninei skyrė pu
santro milijono litų „branduo
linio magnetinio rezonanso 
technikai ir spindulinės tera
pijos planavimo sistemai įsi
gyti". Elta-LR-LŽ 

Balandžio *-oji pa^al Katalikų bažnyčios liturginį kalend.ir : .-IAIS metais - Verbų sekmadienis. Ta diena Lietu
voje bažnyčiose šventinamos kadagio ar sprogstančio gluos 10 šakelės - verbos. Nuotraukoje - Verbų sekmadie
nį prie Vilniaus arkikatedros Vladimiro Gulečiaus < Elta) nuotr 

Senatoriai ragina G. W. Bush 
garantuoti sparčią NATO plėtrą 

V a š i n g t o n a s , balandžio 6 
d. (BNS) — Septyniolika JAV 
senatorių paragino prezidentą 
George W. Bush imtis vado
vaujančio vaidmens, 2002 me
tais kviečiant į NATO naujas 
nares . 

Dešimt respublikonų ir sep
tyni demokrata i balandžio 5 d. 
išsiuntė į Baltuosius rūmus 
laišką, ku r i ame atkreipia dė
mesį į perna i G. W. Bush pre
zidento rinkimų kampanijoje 
skelbtą įsipareigojimą „vado
vaut i Europos sąjunginin
kams plečiant NATO kitame 
sąjungos viršūnių susitikime 
2002 metais" . „Mes sveiki
name šį j ū s ų pareiškimą ir 
raginame paskelbti NATO 
plėtrą jūsų administracijos 
pirmiausiu uždaviniu", — sa
koma 17-kos senatorių laiške 
prezidentui G. W. Bush. 

Anot senatorių, Jungtinės 
Valstijos t u r i užtikrinti, kad 
2002 meta is per viršūnių su
sitikimą Prahoje NATO pa
kviestų derė t is dėl įstojimo 
reikalavimus atitinkančias 
Europos kandidates . 

Senatoriai pabrėžia, kad 
tiek demokratų , tiek respubli
konų pastangomis į NATO 
buvo pakviestos Lenkija, Če
kija ir Vengrija, kurios „su
stiprino sąjungą, išplėtė tai
kos ir s tabi lumo zoną Euro
poje". 

„NATO plėtros proceso tęs
t inumas y r a Amerikos stra
teginis interesas. Europos 
naujų demokratinių valstybių 
integracija į sąjungą išgrįs 
kelią išties konstruktyviems ir 

stabiliems santyk.ams su Ru
sija bei pašalins pagrindinį po
tencialios grėsme- šaltinį Eu
ropoje", — tvirtinama sena
torių laiške. Senatorių teigi
mu, NATO plėtros tęsimas pa
reikalaus, kad JAV imtųsi 
„stipraus ir efektyvaus vado
vavimo". „Mes įsitikinę, kad 
jūsų administracija imsis šio 
vadovavimo", — reiškia viltį 
senatoriai. 

Laišką pasirašė senatoriai 
Gordon H. Smith, Joseph R. 
Biden, Richard G. Lugar, Jo
seph L Lieberman, Jon Kyl, 
Jesse Helms, Richard Durbin, 
George V. Voinovich, George 
Allen, Mitch McConnell, Mike 
deWirie, John McCain, Barba
ra A. Mikulskį, Sam Brown-
back, Russell D. Feingold, 
Jean Camahan ir Hillary Rod-
ham Clinton. 

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas šį 
laišką pavadino „labai sveikin
tina žinia". „Septyniolikos la
bai įtakingų senatorių, atsto
vaujančių dviem partijoms, 
laiškas, raginantis JAV ad
ministraciją imtis lyderio 
vaidmens, kviečiant 'naujas 
šalis į NATO 2002 metais, yra 
svarbus postūmis visoms 
NATO valstybėms dėl plėtros 
būtinumo kitąmet", — sakė V. 
Ušackas. 

Anot jo, senatorių parama 
NATO plėtrai „skatina ir Lie
tuvą toliau tęsti būtinas refor
mas, taip pat ir stiprinant ka
rines pajėgas, kad būtume 
pakviesti stojimui į NATO 
2002 metais". 

* Lietuvos Psichikos nega
l ios žmonių bendrija „Giedra", 
minėdama Pasaulinę sveika
tos dieną, rengia akciją „Mes 
— miestui". Ši akcija — pava
sar inė „Giedros" talka Vilniui 
tva rkan t miesto aplinką. Pa
saulinė sveikatos diena, mini
ma balandžio 7-ąją, šiais 
metais yra skiriama psichi
kos sveikatai . Jos šūkis — 
„Neatstumk, išdrįsk rūpintis". 
(Elta) 

* P a r l a m e n t e gimsta ga
l iūnų t a r y b a - vakar Seime 
keturių didžiausių partijų va
dovai pr i tarė Seimo pirminin
ko Artūro Paulausko pareng
t am dokumentui . įpareigojan
čiam šių parti jų Seimo frakci
j a s bendradarbiaut i priimant 
įs tatymus. Tačiau šis doku
mentas nebuvo patvirtintas 
parašais , apsiribota protokoli
niu nu ta r imu . Elta-R 

* Premjeras Rolandas 
Paksas pareiškė manąs, kad 
nereikės iš esmės keisti buvu
sios konservatorių vyriausy
bės sudarytų sutarčių su JAV 
bendrove „Williams Interna
tional" dėl investicijų „Mažei
kių naftos" susivienijime. Pa
sak premjero, taip atrodo iš 
išankstinių teisės žinovų iš
vadų dėl šio sandorio. (Elta) 

* Kauno „Atžalyno" vai
kų globos namuose gyvena 
90 našlaičių bei tėvų globos 
netekusių vaikų, susibūrusių į 
aštuonias šeimynas. Vienos 
šeimynos patalpas papuošė iš
kaba, bylojanti apie tai, jog lė
šų šios šeimynos vaikų kam
bariams įrengti skyrė Almos 
Adamkienės paramos ir labda
ros fondas. A. Adamkienė ir 
jos fondo nariai vaikų globė
jams praėjusį rudenį įteikė 37 
tūkst. Lt sertifikatą. Elta-KD 

* K l a i p ė d o s k r i m i n a l i n ė s 
polici jos p a r e i g ū n a i sulaikė 
keturis klaipėdiečius, įtaria
mus netikrų pinigų gamini
mu, laikymu ir platinimu. 
Trys sulaikytieji mokosi uos
tamiesčio universitete, vienas 
- „Aitvaro" gimnazijoje. Elta-R 

* S v e i k a t o s apsaugos mi
nisterija (SAM), siekdama 
padėti pacientams laisvai pa
sirinkti gydytoją ir sveikatos 
priežiūros įstaigą, pakeitė 
siuntimo konsultacijai formą, 
kurioje reikės įrašyti tik ko
kios sr i t ies specialisto konsul
tacijai siunčiamas pacientas, 
nenurodant įstaigos, į kurią 
jis siunčiamas. Pacientas ga
lės pasir inkt i tiek sveikatos 
priežiūros įstaigą, tiek ir 
konkretų tos srities specia
listą, pas kurį konsultuosis, 
gydysis a r vyks išsitirti. Siek
dama užtikrinti paciento pasi
rinkimo ir informacijos teises, 
ministerija j au išleido lanksti
nuką — informaciją pacientui 
kaip pasir inkti gydytoją. Šis 
lankst inukas bus platinamas 
sveikatos priežiūros įstaigose 
bei skelbiamas SAM interneto 
svetainėje www.sam.lt. (BNS) 

* L i e t u v o s kariuomenės 
vadas brigados generolas Jo
nas Kronkaitis ir Šaulių są
jungos vadas pulkininkas lei
tenantas Juozas Širvinskas pa
sirašė bendradarbiavimo su
tartį, kur ia įteisinama jau 
seniai vykstanti jų partne
rystė. Sutartyje numatyta, 
kad kariuomenė leis sąjungai 
naudotis materialinė-technine 
baze, metodinėmis mokymo 
priemonėmis ir ginkluote, 
skirti šaulių kariniam rengi
mui karius-instruktorius, pa
gal galimybes skirti patalpas, 
planuoti kovines ir pagalbines 
teritorinės gynybos užduotis 
sąjungos daliniams ir padali
niams. Lietuvos šaulių sąjun
ga savo ruožtu įsipareigojo or
ganizuoti šaulių karinius mo
kymus, rengti jaunimą karo 
tarnybai reguliariosiose arba 
savanorių pajėgose, ugdyti 
jaunimo pilietiškumą, tautinį 
sąmoningumą, organizuoti ir 
rengti bendrus karių bei 
šaulių kultūrinius, sportinius 
renginius, kt . Pasirašyme da
lyvavęs kraš to apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius pa
sidžiaugė, jog Šiaulių sąjunga 
labai priartėjo prie kariuo
menės. Sutar t į pasirašęs pul
kininkas leitenantas J. Šir
vinskas teigė, kad pastaruoju 
metu į šaulių gretas ypač 
plūstelėjo jaunimo. Šiuo metu 
Sąjungoje yra per 4,000 jau
nųjų šaulių, ir per 7,500 — 
tikrųjų. (BNS) 

* L ie tuvoje uždrausta pre
kyba keturių rūšių pataisais 
ir kitais retais vandens ir miš
ko augalais. Tačiau artėjant 
Verbų sekmadieniui gatvėse 
j au galima pamatyti prekiau
tojų, kurie siūlo pirkti patai-
sus. Aplinkos ministerija taip 
pat yra uždraudusi skinti ar
ba raut i vandens ir miškines 
lelijas, šilagėles, burbulius, 
lieknąsias pluknes, didžiažie-
des rausmenes ir pavasarines 
raktažoles. O ne tam skirtose 
vietose draudžiama pardavi
nėti žibuokles. Skinant auga
lus prekybai, kurie yra drau
džiami skinti pagal galio
jančius teisės aktus a r įrašyti 
į Raudonąją knygą, prekiauto
jai gali užsitraukti teisė
saugininkų nemalonę ir būti 
nubausti . (Elta) 

* Š iaul ių apygardos t e i s 
m a s pripažino buvusį sovietų 
NKVD karininką Petrą Ras
laną kaltu dėl Lietuvos gyven
tojų genocido ir už akių nu
teisė jį kalėti iki gyvos galvos. 
Teismo sprendimu, 87 metų P. 
Raslanas bausmę turėtų atlik
ti sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje. Buvęs aukš
tas sovietų valstybės saugumo 
pareigūnas P. Raslanas nu
teistas už 1941 metais organi
zuotą 76-ių civilių Lietuvos 
gyventojų nužudymą Rainiuo
se, Telšių rajone, dabar gyve
na Balašichos miestelyje prie 
Maskvos. (BNS) 

* L ie tuvos žemės ūk io 
univers i te te iškilmingai ati
daryta tradicinė žemės ir miš
kų ūkio paroda „Ką pasėsi 
2001". Parodą jau šeštąjį kar
tą suruošė Žemės ūkio minis
terija, Žemės ūkio universite
tas ir Žemės ūkio rūmai. 

Elta-KD 

* Ats is tatydinęs Lietuvos 
radijo ir televizijos generalinis 
direktorius Vaidotas Žukas 
nemano, kad pasitraukti iš 
posto jis buvo priverstas dėl 
prastos vadybos, augančių 
skolų. J is aiškina, kad šis pri
verstinis žingsnis iš dalies 
buvo lemtas politinių priežas
čių. V. Žukas apkaltino kon
krečius vyriausybės aparato 
darbuotojus darius spaudimą 
jo vadovautai įstaigai. Tuo 
tarpu ministro pirmininko 
padėjėja Jolanta Lunevičienė 
sako, kad V. Žukas papras
čiausiai nesuvokia viešųjų 
ryšių esmės. Surengtoje spau
dos konferencijoje V. Žukas 
pareiškė, kad po atsistatydini
mo dirbsiąs radijuje ir reng
siąs laidas. (Elta) 

* Su oficialiu viz i tu vie
š in t i s Kazachstano preziden
tas Nursul tan Nazarbajev 
puikiai įvertino Lietuvos keliu 
kokybę ir pakvietė lietuvius 
bendradarbiauti . Numatoma, 
kad balandį į Kazachstaną 

• vyks Lietuvos susisiekimo mi
nis t ras Dailis Barakauskas. o 
šioje kelionėje ji lydės trijų 
Lietuvos bendrovių - ,.Kauno 
keliai". ..Alkesta" ir ..Šiaulių 
plentas" - atstovai. Tikimasi, 
kad bus įkurtos bendros įmo
nės, kurios Kazachstane ties 
kelius. Numatomos darbų 
apimtys vertinamos 29 mln. 
JAV dolerių. <BNS) 

" „ A u t o m a š i n ų v e r s l o 
c e n t r a s " , pradėjęs surinkinė
ti rusiškas GAZ mašinas Lie
tuvoje, rengiasi jas pardavinė
ti ne tik Baltijos šalyse, bot ir 
Jugoslavijoje. Atidarant Ro
kiškyje GAZ mašinų surinki
mo liniją, jos savininkai neslė
pė, kad Rusijos partneriai Lie
tuvos pagalba dairosi į Vaka
rų rinkas. Elta-V?. 

* N e w Yorke leidžiamas fi
nansų specialistams skirtas 
žurnalas „Global Finance" 
2001 m. gegužės mėnesio nu
meryje išspausdins geriausių 
Vidurio ir Rytų Europos besi
vystančių šalių bankų sąrašą, 
kuriame geriausiu banku Lie
tuvoje paskelbs Vilniaus ban
ką, pranešė žurnalo preziden
tas ir leidėjas Joseph D. Giar-
raputo. (Elta) 

* Rusijos naftos bendro
vės „LUKoil" prezidentas Va-
git Alekperov Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui šiomis 
dienomis atsiųstame laiške pa
tvirtino, kad gegužės mėnesį 
atvyks } Lietuvą ir tarsis su 
vyriausybe dėl žaliavos tieki
mo „Mažeikių naftai". (Elta) 

•* Kons t i t uc in i s t e i s m a s 
(KT) nustatė, kad Konstituci
jai prieštarauja Piliečių nuo
savybės į išlikusį nekilnojamą 
turtą atkūrimo įstatymo nor
ma, pagal kurią žemė. kuri 
reikalinga visuomenės porei
kiams, negrąžinama teisė
tiems savininkams. (BNS) 

* Žurnalo „Veidas" užsa
k y m u viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų studijos „Spin-
ter" atlikta apklausa parodė, 
jog 64,2 procento gyventojų 
yra nusiteikę prieš priešlai
kinius Seimo rinkimus. Jiems 
pritaria tik 13,6 procento, o 
nuomonės neturi 22,2 procen
to atsakovų. (Elta) 

* Kaip rodo t y r imas , kuri 
atliko nevyriausybinis Pilie
tinės minties institutas ir sa
vaitraštis „Atgimimas", Lietu
vos integraciją į ES remia net 
84 proc. apklaustų politi
kos elito atstovų ir tik 2 proc. 
jai nepritaria. Integraciją į 
NATO remia 76 proc. ap
klaustųjų Lietuvos politikos 
elito atstovų, jai nepritaria 7 
proc. 41 proc. apklaustųjų 
mano, kad Lietuvai dabar yra 
svarbiau tapti NATO nare, 39 
proc. — ES nare. 15 proc. 
mano, kad tai dvi neatsieja
mos to paties proceso dalys ir 
todėl abu tikslai yra vienodai 
svarbūs. (BNS) 

* Į vad inamąją pa re igūnų 
s u s t i p r i n t o režimo pataisos 
koloniją Sniego gatvėje Vil
niuje bausmes atlikti atvežta 
už stambaus masto kyšininka
vimą kalėti nuteista teisėja 
Eglė Milinienė-Buikuvienė. 
1998 metų spalio 9 dieną Vil
niaus miesto 4-sios apylinkės 
teismo teisėją E. Milinienę jos 
darbo kabinete sulaikė Specia
liųjų tyrimų tarnybos 'STT'! :r 
Generalinės prokuratūros pa
reigūnai; teisėjos rankinėje 
buvo rasti Sergejaus Še-
niausko perduoti 4 tūkst. JAV 
dolerių. Iš viso teisėja per ke
lis kartus paėmė 15.5 tūkst. 
JAV dolerių. Kaip kyšis, už 10 
tūkst. JAV dolerių teisė
jai buvo nupirktas au
tomobilis „Volkswagen Golf. 
Vilniaus apygardos teismas E. 
Milinienę nuteisė kalėti 4 me
tus bendrojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje. E. Milinie-
nei-Buikuvienei taip pat bus 
konfiskuotas visas jos turtas. 
5 metus ji negalės dirbti vals
tybinėse teisėsaugos institu
cijose. (BNSj 

KALENDORIUS" 
Balandžio 7 d Apsireiškimas 

9*e M Marijai Jmmn. DMMMB, Her
manas. Minvydas. Kantaute. 

Balandžio S d. KanCios Verbų 
sekmadienis Valinis. [)ion\zas, Ju
le, Mat.) 

Balandžio 9 d. Marija Kleopiene. 
Akarijus. Kleopas. Aurimą. Dalia 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. 1L 60045-2660 

KRISTAUS PAMOKYMAS 
Šventojo apaštalo Morkaus ją ir depresiją. Tapsime Svie-

evangelijoje 2, 21-22 eilutėse sos vaikais. Naujais žiburiais 
Kristus kalba apie drabužių 
lopymą. Įspėja, kad seną rūbą 
negalima lopyti nauju lopu, 
nes senas rūbas neišlaikys 
naujo lopo ir pasidarys dar di
desnė skylė. Koks nuostabus 
Kristaus įžvalgumas ir paju
timas kasdienos žmonių rei
kalų. Mums, gyvenantiems 
turtinguose kraštuose, lopy
mas neaktualus ir ne visiems 
žinomas. Bet Kristaus laikais 
žydų tautoje gyvenimas buvo 
skurdus, rūbų lopymas buvo 
reikšmingas ir būtinas, klau
sytojams gerai suprantamas. 

Šis Kristaus palyginimas, 
kaip ir kiti, turi ir dvasinę 
prasmę. Jis pasakytas tam, 
kad klausytojai ir skaitytojai 
išmąstytų, išgvildentų lyg iš
sirpusią vaisiaus sėklą, kokias 
atmainas iš jos galima išau
ginti. Kristaus žvilgsniu, ma
nau, visi mes reikalingi „pa
lopymo". 0 tai palaiminga pa
guoda, lopymas ne bet koks, 
bet Kristaus parinktu gabalu 
pagal skylės didumą, esame 
ta, kad Kristus globoja ir lopo 
mus. Jis rūpinasi visais mūsų 
gyvenimo reikalais. 

Šv. Povilas apaštalas sako: 
„Nusimeskite senąjį rūbą, o 
apsivilkite nauju — Kristų-

•_ mi". Ar tai nėra daugiau nei 
karališkas rūbas su karūna? 
Viskas priklauso nuo mūsų — 
ar mes prašysime aplopyti ar 
pridengti nauju rūbu pagal 
mūsų dvasinius išmatavi
mus, Kristaus parinktus. 

Krikšto sakramentas yra tas 
naujas rūbas, bet naudojus jo 
naujumas susitepa, apdyla. 
Pasidaro ir nuodėmingų sky
lių. Kristus gailestinga ran
ka per atgailos sakramentą 
aptvarko visus nuodėmingus 
plyšelius, aplopo naujais lo
pais. Visa kas gyvenimo ke
lionės audrose apdraskyta, iš
taiso ir sutvirtina. Bet čia bū
tini mūsų nuolankumo siū
lai, tik nuo čia prasideda lopy
mas ir naujų apsiaustų gami
nimas. 

Nuolankus pasitikėjimas 
Viešpačiu ir pažinimas savo 
nepajėgumo — tai medžiaga, ku
rią Kristus naudoja gaminti 
ir išgražinti mūsų dvasinį rū
bą. Kai mums susidėvi rūbas 
ar sudyla batas, tai nesukelia 
dvasinės kančios ir mes ban
dome šį reikalą susitvarkyti. 
O kai pasidaro reikalas dva
sinio lopo ar naujo apsiausto, 
neskubam susitvarkyti. Ir sa
ve skaudžiai apgaunam. Atsi
randa sąžinės priekaištai, ne
miga, dienos be nuotaikos, ne 
kartą ir depresija. Tada sau
lėti rytai neprablaivo, besi
skleidžiantis žiedas nedžiugi
na, skylė plečiasi, skausmas 
didėja, kartais iki rimtos li
gos. O kaip būtų lengva to 
šurmulio nusikračius. Pa
miršta, kad Kristus šalia mū
sų su gydančiai lopančia ada
tėle. Tik laukia, kad mes atsi
gręžtume su nuolankiu šoks
niu „Viešpatie padėk!". Taip 
šaukė apaštalas Petras, kai jo 
tikėjimas sumenkėjo ir bai
mės siaubas apėmė. Kristus jį 
paėmė už rankos ir tas bai
mės dūris dingo. 

Visų mūsų Kristus laukia 
prie klausyklos, kad priim
tume Atgailos ir Susitaikymo 
sakramentą kaip naują Kris
taus dovanotą rūbą. Atrasime 
ramybę, apgailėsim nostalgi-

šviečiančiais savo aplinkoje. 
0 Kristaus dovanoto naujo 
rūbo spindesys pasieks ir to
liau. Tik pabandykime! Ir ki
tiems patarkime. 

Sea. Palmira 

DRAUGAS 

Clevelando Maironio moksleivių ateitininkų kuopos š.m. vasario 25-26 d. suruoštų rekolekcijų dalyviai. Rekolek
cijas vedė Dana Grajauskais (pirmos eilės kairėje) ir Indrė Čuplinskaite (pirmos eilės antra iš dešinės). 

ŠV. KAZIMIERO ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS 

Kovo 2-4 d. Vilnius ūžavo. 
Daugybė žmonių susirinko į 
Kaziuko mugę, minia sveikino 
naująjį kardinolą ir apie 150 
moksleivių ateitininkų iš viso 
Vilniaus krašto suvažiavo 
švęsti švento Kazimiero die
nos. Renginio idėja — suburti 
seniai nesimačiusius draugus 
ir jaunatviškai linksmai at
švęsti šią jaunimo globėjo 
šventę. Renginyje apsilankė 
Panevėžio ateitininkai ir Jau
nučių ateitininkų sąjungos 
pirmininkė Rozvita Vareikie
nė. Savaitgalį organizavo Vil
niaus vietovės ateitininkų val
dyba. 

Viskas prasidėjo penktadie
nį. Apie 30 vyresniųjų klasių 
moksleivių susirinko į Vil
niaus arkivyskupijos jaunimo 
centrą. Renginio atidarymo 
metu keletą žodžių pasakė 
Ateitininkų federarijos vice
pirmininkas Vaidotas Vaičai
tis. Moksleiviams buvo per
skaitytos taisyklės, po kurio
mis jie vėliau pasirašė, taip 
įsipareigodami jų laikytis (be
ne sunkiausiai įgyvendinamas 
pasirodė reikalavimas naktį 
miegoti). Vienas svarbiausių 
renginio uždavinių — mokytis 
mylėti vienas kitą, todėl nebe 
pirmam „ledų aplaužymui" 
moksleiviams ir vadovams bu
vo pasiūlyta apsikeisti Jsvel-
nukais" — gero palinkėjimais 
— ir dalintis jais viso savait
galio metu. Juk viena iš rengi
nio sėkmes sąlygų yra drau
giška atmosfera, kurią tikrai 
pavyko sukurti. Po tokio susi
pažinimo kun. tėvas A. Saulai-
tis, SJ, papasakojo apie šv. 
Kazimierą, jauną karalaiti, 
gyvybingą ir gabų vaikiną. Šv. 
Kazimieras mums artimas gy
venimo meile ir kartu tobulu
mo, nenykstančio gėrio sieki
mu. 

Šeštadienį susirinko jaunes
niųjų ir vidurinių klasių 
moksleiviai. Mažiausieji apsi
lankė pas sendraugius ateiti
ninkus Damušius ir Ritą 
Venclovienę. Sendraugiams 
dalijantis prisiminimais apie 
organizacųos veiklos pradžią 
vaikus labiau domino, kiek 
jiems metų, ar turėjo karvių, 
kai gyveno kaime, ir pan. Pas
kui važiavo į Trakų pilį. Vidu
rinių klasių moksleiviai tuo 
metu vaikščiojo po įstaigas: 
vaikų globos namus, SOS vai
kų kaimelį, žiūrėjo filmą apie 
dingusius žmones, išklausė 
Samariečių drauguos nario 
pamokymų apie pirmąją pa
galbą. Moksleiviai džiaugėsi, 
kad galėjo pralinksminti ir su
teikti truputį laimės vaikams 
be tėvų ir stebėjosi, kad jie, 
būdami nelaimingi, moka 
džiaugtis, yra išdykę ir mielai 
bendrauja. Vyriausieji savo 
ruožtu nuvyko į motorizuotos 
pėstininkų brigados .Geležinio 
Vilko" kareivines. Čia jie su
žinojo apie brigados istoriją, 
pamatė, kaip gyvena karei
viai, paragavo kareiviško 
maisto, kuris jiems pasirodė 

visai skanus. Vaikinus sudo
mino sporto salės su gausia 
įranga. Moksleivis Ričardas 
išsitarė, kad jei eis į kariuo
menę, norėtų pakliūti į „Gele
žinio Vilko" brigadą. Po spek
taklio apie Ričardą III Akade
miniame dramos teatre moks
leiviai Katedros Kupolo salėje 
susirinko maldai. Vadovauja
mi kun. t. A. Saulaičio čia ne 
vienas pagilino savo maldos 
patirtį, apmąstė savo gyveni
mo kryptį. 

Sekmadienį keli vyresnieji 
kartu su savo vadovais buvo 
savanoriais kardinolo ingreso 
iškilmėse. Tai buvo proga są
moningai suvokti vienybę su 
Bažnyčia. Šis darbas — suda
ryti „tvorą", kad žmonės neitų 
pernelyg arti pakylos — iš
vargino, bet buvo ir naudingas 
— tiek iškilmių organizato
riams bei jų dalyviams, tiek 
patiems moksleiviams. Sava
nore buvusi Elena stebėjosi 
susirinkusių žmonių nekul
tūringumu. Atrodė, kad jie ir 
ant pakylos užliptų, jei kas 
leistų. Teko patirti ir žmonių 
nepakantumą kai kurių rengi
nyje dalyvavusių politikų at
žvilgiu. Dauguma vis dėlto 
atėjo pasimelsti, išreikšti so
lidarumą su kardinolu. 

Visų lygių moksleiviai sek
madienį dalyvavo šv. Mišiose, 
žaidė ir grupelėse artimai 
bendravo. Vidurinis lygis šeš
tadienio vakarą smagiai pra
leido su „Teatriuko" (tai Žil
vinas, Dalia ir Artūras) daino
mis, vyresnieji grožėjosi Vil
nelės skardžiais Pavilnių re
gioniniame parke. 

Kuopų globėjai savame bū
relyje dalinosi rūpesčiais ir 
sprendė vadovavimo kuopai 
problemas. 

Savaitgalis praėjo gana 
sklandžiai ir dauguma jo daly
vių ketina kitąkart vėl atva
žiuoti. Pirmą kartą buvę vado
vais Neringa ir Virginijus taip 
pat sakė visai norėsiantys da
lyvauti panašiuose renginiuo
se. Savo atsiliepimuose moks
leiviai parašė, kad renginio 
metu išmoko dalintis, patyrė 
gydantį maldos poveikį, buvo 
dėkingi vadovams ir drau
gams už draugystę. Vienuolik
tokas Nerijus, šiame renginyje 
pirmą kartą susidūręs su atei
tininkais, yra pasiryžęs daly
vauti ir kituose ateitininkų 
rengimuose. Matyt, jis čia ra
do tai, ko ieškojo. 

Kristina Bučionytė 

JAS STOVYKLOS 
REGISTRACIJA 

Registracijos lapai šio mėne
sio pradžioje buvo pasiųsti 
kuopų globėjams. 

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. 

ATEITININKŲ 
SAVAITĖ 

KENNEBUNKPORTE, 
ME 

Ateitininkų savaitę pradėsi
me su dr. Francis Kavaliaus
kaitės koncertu rugpjūčio 11 
d., 8 v.v. ir po to vaišėmis, su
ruoštomis Franciscan Guest 
House (FGH). Sekanti diena ir 
kiekviena diena prasidės lie
tuviškomis šv. Mišiomis 8 v.r. 
ir po to pusryčiais. Savaitės 
vakaro programa bus gana 
įvairi. Paskaitos ir pokalbiai 
lies vysk. Valančiaus gyveni
mą ir darbus — Paulius Jur
kus, Sveikatos klausimais 
paskaita ir pokalbis — dr. J. 
Dičpinigaitis; Dievo Motina 
Marija Rytų ir Vakarų kara
lienė — prel. Albertas Kontau-
tas ir Ateitininkų savaitės da
lyvis, apdovanotas L. D. Gedi
mino ordinu — dr. Česlovas 
Masaitis, dr. F. Kavaliauskai
tė ir Angele Kiaušaitė ruošia 
religinį koncertą rugpjūčio 14 
d., 7 v.v. vienuolyno koplyčio
je. Savaitę užbaigsime Ginos 
Čapkauskienės ir Angelės 
Kiaušaitės koncertu, akompa
nuojant dr. Sauliui Cibui. 

Ateitininkų studijų ir poilsio 
savaitė prasidės rugpjūčio 11 
d. ir baigsis 18 d. Tos savaitės 
kapelionu ir dvasios vadovu 
bus prel. Albertas Kontautas. 
Sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 
šv. Mišios bus aukojamos 12 
vai. Kiekvieną dieną pradėsi
me 8 v.r. šv. Mišiomis. Rug
pjūčio 18 d. šv. Mišios bus au
kojamos 8:30 v.r. 

Tėvas Gabrielius, FGH va
dovas, primena, kad yra likę 
tik du kambariai. Jei kas pa
geidauja kambario, turi skam
binti jam — 207-967-2011. 

J. Rygelis 

JAUNUČIAI IR DAINAVA 

Kaip gražiai derinasi šie du 
žodžiai. Kai mūsų jaunučiai 
galvoja apie vasarą, atostogas, 
savaime jų mintys susipina su 
Dainava. 

Ar įmanoma įsivaizduoti 
sporto aikštę be vaikų šūkavi
mų, švilpukų, kamuolių? Bal
tuosius rūmus be dainų? Val
gyklą be triukšmo ir juoko? 
Dainavos kalnelius ir takelius 
be greitų kojyčių ir linksmų 
akyčių? Ar įmanoma įsivaiz
duoti Dainavą be vaikų? 

Nebūtų vaikų — nebūtų ir 
tikrosios Dainavos. Jei neliktų 
Dainavos, dingtų ir dalis ne
rūpestingos, nekaltos, papras
tos vaikystės. 

Todėl Jaunųjų Ateitininkų 
sąjunga kelia iššūkį kiekvie
nai jaunučių šeimai. Prisidė
kite prie pavasarinio Dainavai 
aukų vajaus! Tegul mūsų są
junga parodo šimtaprocentinę 
paramą Dainavai. Tai bus di
delė dovana Dainavai, bet dar 
didesnė mūsų vaikams. Če
kius rašykite: „Dainava". 
Siųskite. Marius Kasniūnas, 
8321 Legend Lane, Orland 
Park, IL 60467. JAS CV 

DĖKOJAME RĖMĖJAMS 

Ateitininkų Šalpos fondas 
dėkoja Algiui A. Regiui, gyve
nančiam Čikagoje, už paauko
tus 100 dol.. kuriuos buvo 
laimėjęs šio fondo laimėji
muose. Nuoširdus ačiū Kali
fornijos ateitininkams sen
draugiams už 300 dol. paauko
tus per St. Kungį. 

ČIKAGOS MOKSLEIVIU 
REKOLEKCIJOS 

Čikagos Lipniūno-Stulgins-
kio kuopos moksleiviai ateiti
ninkai šių metų Gavėnioje 
dalyvavo labai prasmingose 
rekolekcijose. Kovo 17 d. arti 
20 moksleivių susirinko Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Šios popietės mintis buvo 
„Pyktis ir Dievas". Pasidalinę 
į du būrelius svarstėm anks
čiau mums pateiktus klausi
mus : „Kas yra pyktis?" „Ar 
pyktis yra geras, ar blogas?" 
„Kaip mes išreiškiame pyktį?" 
Šios temos mus vedė į įdomias 
svarstybas. Kalbėjom apie ne
seniai mokyklose vykusius 
šaudymus ir ką tie pasimetę 
žudikai galvojo. Paskui sukū
rėme ir atlikome trumpus vai
dinimėlius, vaizduojančius bū
dus išreikšti savo pyktį. 

Po to buvo trumpa pertrau
ka, kurios metu kiek užkan
dome, nes nuo įtempto mąsty
mo buvome gerokai išalkę At
vykus mūsų kuopos vadui 
kun. Jauniui Kelpšai pasiruo-
šėme rimtesnei rekolekcijų da
liai. Visi, pasiėmę po degančią 
žvakę ir susiradę sau asme
nišką vietą, mąstėme apie sa
vo nuodėmes. Kun J. Kelpša 
klausė išpažinčių. 

Šios rekolekcijos buvo gera 
proga mums visiems pasi
traukti nuo kasdieninio gyve
nimo įtampos ir pažvelgti į 
save. 

Kęstutis Daugirdas 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Paloe Pedlatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUŠŠŠU. MILER, MD~ 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 VV. Cermak Rd., 

Bemyn, IL 60402 
Tel. 708-464-1545. 

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

7915 W. 171 S t 
Tlntey Park. IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valkų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR DAUAJODWAU$ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1S643W. 127»Str. 

SuR*101 
Lsmont, IL 
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DR. P E T R A S 2L IOBA 
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 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Centor 

10400 75 S t Kenosna, Wl 53142 
(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter SL. Lement, IL 60439 
1301 Copperfietd Ave., Suite 113, 

Jofiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory HHto 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811 W. 143 St Orland Park. IL 80467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Stlver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
T* . 708-480-2500 

Cardac 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. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645V7. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, te l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

eJG^EOM!3SrCDCS?Rcf 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4 6 4 7 W. 1 0 3 S t . O a K . L a w n IL 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel . 773 -471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598 -4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tat 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS. MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENY/ALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 

vietų skausmo gydymo apeciaistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St Chicago. IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcheater. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Į Valandos pagal susitarimą. 

D R V.J. VASAITIENĖ 
DANTLJ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU L IGOS - CH IRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773 -735-4477 

6449 S. Putasrd Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
GtfltST fOf HMHh, 

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

UNAS 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 

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

Family Practica 
ŠEIMOS G Y D Y T O J A 

320 W. 61 tt Ave. 
Hobart, IN 46342 Fax 12 947-5279 

047-6238 

5R. VILUA K£RELY7E' 
Amber Health Cente* 

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

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Brldfevie*, IL 

60455 Tel. 70S-S94-4MOO. Kalbame 
liettirtfical. Valandos susitarus 

http://St.OaK.Lawn
http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

KO RUSIJA NORI? 
Galvos kirsti neduočiau, ta

čiau spėju, kad, referendumu 
atsiklausti, Rusijos piliečiai 
pasisakytų norį grįžti į buvu
sios Sovietų Sąjungos ribas. 
Žinoma, ne visi taip balsuotų. 
Inteligentija tokios imperijos 
nebenorėtų. Gal už ją nebal
suotų ir kai kurios tautos, 
pačios puoselėjančios mintį iš 
Rusijos glėbio kaip nors iš
trūkti, bet dabartinėje valsty
bės sąrangoje vyraujantys ru
sai, manau, į tokią didybę 
grįžti tikrai norėtų. Taip pat 
trečdalis, o gal ir daugiau, pa
sisakytų ir už pirmykštę sant
varką, tik nemanau, kad jie 
sudarytų daugumą, nors 
Kremliaus valdovai, ypač ko
munistinė Dūmos dalis, kari-
ninkija, nertųsi iš kailio, liau
dį įtikinėdama. Kažin kaip 
balsuotų ir pats Putin? Bet, 
jeigu kam nors kiltų abejonių 
dėl Rusijos noro grįžti į buvu
sios sovietijos sienas, tikrai 
niekas nedrįstų tvirtinti, kad 
Maskva jau atsisakė Baltijos 
valstybių. Man atrodo, kad 
tai, nors ir patyliai, bet dar 
kartą paryškėjo ir per Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus viešnagę. Kažkaip lėkš
tai skamba džiūgavimai, — 
pagal „Lietuvos ryto" veda
mąjį, „Lietuvos politikų ir dip
lomatų toks neregėtas opti
mizmas" — dėl to, kad Adam
kus su Putin kalbėjo kaip ly
gus su lygiu, kad Rusijos pre
zidentas suprato, jog Lietuva 
dabar jau .kitoje erdvėje", kad 
Kremlius susitaikė su Lietu
vos narystės NATO galimybe, 
tokią teisę jai pripažindamas. 
Tiesa, išorė tokia ir atrodo, bet 
kažin kaip ten viduje? 

Ilgesnį laiką stebėjusiam šio 
viso vyksmo eigą, nuo Adam
kaus pirmos užuominos pra
džios, prieš pusantrų metų ar 
daugiau, iki jo pabaigos, ne
sunku suvokti, kad Rusijos va
dovai, iš karto aiškiai Lietu
vos prezidento apsilankymo 
nepageidavę, bet vėliau apsi
sprendę jį priimti, susitikimui 
labai gerai pasiruošė. Ypač ap
sukriai tai darė Putin. Žino
damas Rusijos karinį bei eko
nominį pajėgumą, politinę pa
dėtį dėl jo autokratiško nusi
teikimo ir karo su nepriklauso
mybės siekiančiais čečėnais, 
nenorėdamas atsisakyti ašt
riai neigiamo požiūrio Lietu
vos narystės NATO atžvilgiu, 
tačiau, dėl baimės čia pralai
mėti, stengdamasis jį kiek 
nors užglostyti, sukūrė tikrai 
profesionalų, gal net kagėbis
tų mokykloje išmoktą, suktą 
spektakį. 

Lietuvos politikams norėjo

si, kad dviejų nepriklausomų 
kaimyninių valstybių galvų 
susitikimui būtų aiškus vieni 
kitų oficialus pripažinimas. 
Rusijos neratifikuota sienų su
tartis lyg ir rodė tokio pripa
žinimo stoką. Seimo užsienio 
reikalų komisijos pirmininko 
Medalinsko kelionė į Maskvą 
šiam reikalui tvarkyti iš karto 
atrodė viltinga, tačiau antroji 
jau buvo nusivylimas. Iki 
Adamkaus viešnages Dūma to 
klausimo net nesvarstys. Lie
tuva piliulę prarijo. Preziden
tas į Maskvą skris. Tačiau 
netrukus, kelionės išvakarėse, 
vienas po kito pasirodė jau du 
gana stiproki akibrokštai. Jei
gu Lietuva veršis į NATO, 
„Rusija, savo interesus gins", 
norėdama „patikimai užsitik
rinti savo saugumą", — pa
reiškė Rusijos ambasadorius 
Vilniuje; prezidentų pirmoji 
galima kaktomuša. „Pamirški
te tuos apskaičiuotus okupaci
jos nuostolius, nes nė jokios 
okupacijos nebuvo. Juk kaip 
diena aišku, kad Lietuva pati 
savo noru į Sovietų sąjungą 
įstojo" — net keliais balsais 
pragydo Rusijos ministrų pa
vaduotojų rango pareigūnai. 
Prezidentūra susirūpino: jeigu 
jau toks priešžaismis, koks 
žaidimas gali būti, išbėgus į 
Kremliaus aikštę? Gal viešna
gę atšaukti? 

Maskva viską atidžiai sekė. 
Lietuvai neišsigandus, antras 
veiksmas jau visiškai kitoks: 
raudonas kilimas, Adamkui 
su žmona karališkas butas 
Kremliuje, ko gero ir pusry-
tėliai į lovą atnešti, žurnalis
tams šypsnį keliančios vieni 
kitų liaupsės. Lyg čia Luka
šenka būtų atvykęs, stebėjosi 
jie. Geriau, negu tikėjausi, grį
žęs „Kauno dienai" džiaugėsi 
Lietuvos prezidentas. Tokia 
nuotaika pradėtos derybos tik 
auksą gali žerti. Žinoma ir 
žėrė, gabaliukais po visus pa
kraščius, tik kažin kaip bus po 
savaitės, mėnesio, pusmečio, 
tuos gabaliukus į bendrą mo
zaiką surinkus? Kai kurie jų 
jau ir dabar spėjo apsiblausti. 

Pirmiausia į rėmą dėkim 
patį svarbiausią — NATO. 
„Įvykiai Balkanuose patvirti
no, kad šios sąjungos plėtra 
neprisidės prie saugumo didi
nimo", — pareiškė Putin, bai
gęs pokalbius su Adamkum. 
„Bet Putin ir viešame, abiejų 
mūsų pasirašytame, pareiški
me, pripažino teisę rinktis sa
vo saugumo užtikrinimo ke
lius", — atsiliepia Lietuvos 
prezidentas. Tai tiesa, ir būtų 
labai gerai, jeigu po .tuo pa
reiškimu būtų padėtas taškas. 

Verbų sekmadienis Arkikatedros aikštėje, Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Bet čia padėtas tik kablelis, ir 
po jo teiginys baigiamas taip: 
„kartu įsipareigojant nestip
rinti savo saugumo kitų vals
tybių saugumo sąskaita". O, 
pagal Rusijos ambasadoriaus 
Lietuvai Jurij Zubakov čia ci
tuotą nedviprasmišką pareiš
kimą, Lietuvos įstojimas į 
NATO kaip tik ir bus jos sau
gumo stiprinimas Rusijos są
skaita. Ir to pareiškimo Putin 
nepaneigė. Tikriausiai dėl to, 
kad tokią mintį net keletą 
kartų jis pats yra skelbęs. 
Tad, ar tai priėmę dėmesin, 
mes galime tvirtinti, kad Pu
tin su Lietuvos naryste NATO 
jau susigyveno? Ir kažin ar 
jam jau laikas susigyventi, kai 
nesusigyvenimui stiprios pa
ramos jis gauna iš Vakarų ir 
net iš Amerikos. 

Maždaug prieš mėnesį šioje 
skiltyje minėjau prieš Lietu
vos narystę pasisakantį „New 
York Times" vedamąjį. Į jį at
siliepiančio JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirm. Al
gio Rimo laiško dienraštis ne
spausdino. Balandžio 2 d. šia
me dienraštyje už Lietuvos 
priėmimą į NATO išsamiu ra
šiniu pagrįstai pasisakė buvęs 
Clinton vyresnysis patarėjas 
Europos reikalams Antony J. 
Blinken, teigdamas, kad Balti
jos valstybių į ją neįjungus, 
Rusija apsitvers jas raudona 
linija, kaip savo globotines. 
Tačiau tuojau pat, bal. 4 d., 
„NYT" išspausdino Hanvard 
universiteto tarptautinių ry
šių mokslininko David E. 
Edelstein laišką, labai stipriai 
pasisakantį prieš Baltijos 
valstybių priėmimą į NATO, 
nes tai esąs kenksmingas ver
žimasis į Rusijos įtakos erdvę. 
Taip pat, pagal politikos žur
nalą „The Economist", Putin 
pusėn linksta ir Vokietija. To
kie faktai Lietuvos prezidento 
laimėjimus Maskvoje NATO 

kryptimi visgi supa j dideles 
abejones. 

Pritarė Putin Lietuvos įstoji
mui į Europos Sąjungą, tačiau 
aiškiai pabrėžė reikalą iš 
anksto susitarti dėl ryšių ir 
santykių su Karaliaučium. 
Primintas apie Romoje ir Pa
ryžiuje Lietuvai priklausančių 
nuosavybių grąžinimą, Putin 
tik pasakė, kad jis tą reikalą 
žino. Būdingas yra ir jo siūly
mas „Gasprom" pakviesti į 
Lietuvos dujų privatizavimo 
varžybas. Aiški užuomina — 
Rusija nebenori, kad ir šią 
verslovę, kaip „Mažeikių naf
tą", Lietuva atiduotų vakarie
čiams. O LUKoil prezidentas 
Alekperov buvo dar aiškesnis, 
tiesiai Adamkui į akis: nori 
naftos, duok 51 nuoš. „Mažei
kių naftos" akcijų. O kaip su
prasti paruoštos sutarties dėl 
pasikeitimo kaliniais „fiasco", 
kai sutartį sų Lietuvos teisin
gumo ministru Gintautu Bart
kum turėjusį pasirašyti Rusi
jos teisingumo ministrą Ser-
giejų Čaiką Putin kažkur iš
siuntė iš Maskvos. O Lietuvos 
žurnalistų paklaustas, ar Ru
sija ir oficialiai teigia, kad 
Raudonąją armiją Lietuva pa
ti savanoriškai atsikvietė, už
sienio reikalų ministras Iva-
nov atšovė: „Skaitykite istori
jos knygas, ten viskas para
šyta". Tik kažin, kodėl jis ne
pasakė, kokias. 

„Adamkaus vizitas į Maskvą 
istorinis netapo", — teigia 
„Lietuvos ryto" skiltininkas 
Rimvydas Valatka. Turbūt 
reikia su juo sutikti, nes labai 
meniškai apipavidalintame 
spektaklyje, mandagiai lipš
niomis diplomatinėmis plony
bėmis Putin tik dar kartą pa
sakė, ko Rusija iš tikrųjų nori. 
Nė kiek nemažiau, kaip Lietu
vos. Ir siekia ėjimais to žmo
gaus, kurio žingsniai, pagal 
Adamkų, „kuriant demokra

tinį procesą Rusijoje, yra sek
tinas pavyzdys visiems, kurie 
rūpinasi Europos ateitimi". 

TIESIA KELIUS 
KARIETOMS 

Vilniaus Pavilnių ir Verkių 
regioninių parkų direkcija 
ieško potenciahų investuotojų 
žirginiam turizmui plėtoti. 

Parkų direkcija šiais metais 
planuoja pažymėti pirmąją 
trasą, skirtą žirginiam turiz
mui, ir atgaivinti pasivažinė
jimų karietomis tradiciją. Tad 
ir ieškoma verslininkų, besi
dominčių šia veiklos sritimi, 
galinčių prisidėti prie senojo 
arklidžių pastato pritaikymo 
naujoms reikmėms. 

Verkių rūmų parkas — vie
nas gražiausių, peizažinio ti
po parkų Lietuvoje, įkurtas 
XVL amžiuje. Originalios pla
ninės struktūros rūmų an
samblį, pritaikytą prie gam
tinės aplinkos — nelygaus 
reljefo, upelio, Neries vingio, 
želdinių, sudaro 30 elementų. 
Iki mūsų dienų išlikusios se
nosios rūmų arklidės šiuo me
tu yra apleistos ir naudojamos 
ne pagal pirminę paskirtį. 
Tuo tarpu, pasak specialistų, 
jas dar galima be didelių in
vesticijų atgaivinti, prikelti 
naujam gyvenimui. 

Pasivažinėjimas karietomis 
Verkių rūmų regioninio par
ko lankytojams suteiktų gali
mybę ne tik maloniai praleisti 
laiką, bet ir pajusti laikų dva
sią, romantiką bet kuriuo me
tų laiku. Dideli miškų masy
vai, su juose besislepiančio
mis ežerėlių virtinėmis, pla
čios lankos, išraiškingas relje
fas, nuo seno viliojantys Ža
lieji ežerai, kultūros paveldo 
vertybės, parkų direkcijos va
dovų įsitikinimu, žirginio tu
rizmo verslui žada puikias 
perspektyvas. (E!u) 
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Danutė Bindokienė 
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Verba gali ir paplakti 
Lietuviška verba — tai ne-

siaura palmės lapo atplaišėlė, 
kurią tikintiesiems į rankas 
įbruka bažnyčioje Verbų sek
madienį. Lietuviškąja galima 
pasigrožėti, bet ja galima ir . 
paplakti. O Verbų sekmadie
nio proga toks veiksnias vįsiš-
kai leistinas. Tai senas, dar 
pagoniškųjų laikų paprotys, 
kai paplakimas žalia verbos 
šakele turėjo atnešti paplakta
jam sveikatą, laimę, energiją 
ir apskritai gerą pavasarį- B 
to kilo ir tradicija „pažadėti 
velykaitį" (anksčiau — kiau
šinį, pavasario ir naujos gy
vybės simbolį). Tai buvo padė
kos ženklas už paplakimą, ne 
auo jo „atsipirkimas". 

Šiemet ir Čikagoje, ir ap
skritai Amerikos vietovėse, 
kur šis metų laikas žymiai 
skiriasi nuo kitų, pavasaris at
slenka lėtais žingsniais. Ir dar 
reikia geros vaizduotės, kad 
suvoktum tų žingsnių pėdsa
kus gamtoje — nei pirmųjų 
gėlių, nei žalios žolės ar išpur
tusiais pumpurais pasipuo
šusių medžių... Tad pirmoji 
perkūnija ir šiltas lietus, ap
gaubęs miestą švelniu, drėg
nu, į kaulus nesiskverbian-
čiu, rūku, švystelėjo pavasa
riškų Velykų; pažadais. Bet vi
sų pirma turime švęsti Verbų 
sekmadienį ik kartu su Dievo 
Sūnumi praeiti Didžiosios sa
vaitės kančių kelią. 

O vis tik rytoj — t.y. Verbų 
sekmadienį — kartu su džiū
gaujančiomis miniomis, lydė
jusiomis Jėzų, įjojantį į Jeru
zalę, šaukime: „Hosana!" Jė
zus gerai žinojo, kuriam tiks
lui Jis- keliauja į Jeruzale: 
Šiandien žlnoJrtė'ft-rties — visi 
krikščionys tai jau žino 2060 
metų. Bet kasdienybės rūpes
čiuose nesunku pamiršti. Gal
būt dėl to daugeliui nelabai 
aiški ir verbos paskirtis. 

Iš esmės tai džiaugsmo 
ženklas, Didžiojo Svečio pa
sveikinimo žymuo. Lietuvoje 
panašų paprotį galima daug 
dažniau patirti, negu šiame 
krašte, kur nelabai skubama 
pasitikti su gėlėmis, dovanoti 
jas kiekviena parankesne pro
ga. Vis tik, jeigu lietuviai ir 
nebūtų paveldėję pagoniško^ 
šios paplakimo verba tradici
jos, patys ją būtų įsivedę. Juk 
mes greičiau kažkam „suker
tame per galvą", negu paglos
tome geru žodžiu. 

Pradedant prezidentu, Vy
riausybės ar Seimo nariais, 
partijų vadais, pozicija ir opo
zicija, mėgstame paplakti, jei
gu ne verba, tai bent „liežu
viais" (o toks plakimas gali 
būti skaudesnis, negu kirtis 
kadugio sakelė). Tai nereiškia, 

kad visuomet turime tik girti, 
su viskuo sutikti, viską priim
ti, tačiau pernelyg dažna ir 
aštri kritika nieko gero neat
neša, tik supriešina. 

Antra vertus, tarne vien lie
tuvių charakterio bruožas, bet 
galbūt visos žmonijos pažy
mys, dėl to ir rasinė, etninė, 
religinė neapykanta, dėl to ir 
liejasi kraujas... Tačiau, kaip 
sakoma, nedidelė žaizdą sa
vame nykštyje yra skaudesnė, 
negu kito sulaužyti kaulai. 
Tad ir mums labiau rūpi ne
santaikos ar negerovės, pasi
reiškiančios lietuvių tautoje, 
negu kurioje kitoje šalyje. 

Eilinis žmogus nedaug gali 
padaryti, kad nemaloni ar ne
priimtina padėtis pasikeistų, 
bet retai kam reikia su žibu
riu ieškoti kritikos žodžio. Dėl 
to ir lietuviams jų netrūksta. 
Apskritai, mūsų tautiečius ga
lima padalinti į dvi dalis: vieni 
nuolat dirba, kiti nuolat mur
ma. Deja, pirmoji dalis yra 
kur kas mažesnė už antrąją. 
Ypač toji kritika nukreipiama 
į tam tikras tautiečių grupes. 
Jas mėgstama vadinti įvai
riais vardais — dažnai nelabai 
krikščioniškumu dvelkiančiais 
— bet pakaktų pasakyti, kad 
tai anksčiau į šį kraštą atvy
kusieji (arba jau čia gimusieji) 
ir pastaruoju dešimtmečiu 
Amerikon atkeliavę. 

Kai maždaug pereito Šimt
mečio šešiasdešimtajame de
šimtmetyje juodosios rasės gy
ventojai pradėjo garsiau reika
lauti lygių teisių su baltai
siais, amerikiečiams atrodė, 
kad tokia- šių dviejų rasių eg
zistencija yra neįmanoma". Da
bar dėl tamsiaodžio kaimyno 
ar bendradarbio jau niekas 
nesijaudina — tai kasdienybė. 
Tačiau atsitiko keistas daly
kas — švytuoklė pasviro tary
tum į priešingą pusę. Vis-daž
niau Afrikos amerikiečiai pa
tys priešinasi visuotinei inte
gracijai, nenorėdami „maišy
tis su baltaisiais". Alegoriškas 
ženklas pastebimas ir tarp lie
tuvių — naujųjų bei ankstes
niųjų imigrantų. Pastarieji ne 
kartą tiesė savo neseniai atvy
kusiems tautiečiams draugiš
ką ranką, bet tie pasistengė 
nematyti. Nors ne visi — yra 
pakankamai geros valios žmo
nių, įsijungusių į organizaci
jas, parapijas, bet tai kone 
išimtys. Todėl — Verbų sek
madienio proga — norime su
kirsti tiems abipusiams už
sispyrėliams verba ir palin
kėti vienybės Velykų! Papla
kime verba ir kai ką tėvynėje, 
linkėdami daugiau darbų, ma
žiau pasigyrimų ar dūsavimų 

* 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA I VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Nr.8 

. 

. * 

Prezidentas kažkada jaunystėje buvo skaitęs Don 
Kichotą. Negalimas daiktas, bet kartu ir galimas... 
Lietuva nuo senų laikų žinoma kaip stebuklų, burtų, 
užkerėjimų kraštas. Gali atvykti tas pats, miręs prieš 
400 metų, jo dvasia nemari, eina iš krašto į kraštą, 
niekas nežino, kur ir kada jis bus, galima stebėtis, ga
lima nesistebėti. 

— Sustabdykite visus vėjo malūnus Vilniuje, pone 
komisare, idant neatsitiktų dar nuostabesnių įvykių, 
— davė griežtą įsakymą prezidentas vyr. komisarui. 

— Pone prezidente, Vilniuje nėra vėjo malūnų, nė 
vieno, bent aš nesu matęs ar girdėjęs, — aiškino vyr. 
komisaras. 

— Nėra... — prezidentas labai nudžiugo, buvo aiš
kiai matyti, ko jis iki šiam laikui nežinojo. Keista, kar
tu ir gėda. Bet jis kasdien gauna šimtus skundų, dau
giausia iš Vilniaus miesto ar rajono, iš šių skundų pre
zidentas padarė išvadą, kad Vilniuje kas antras pilie
tis kovoja su vėjo malūnais... Ar jis, prezidentas, yra 
ignoruojamas, arba vyr. komisaras visus Vilniaus vėjo 
malūnus stengiasi pakišti po kilimu. 

— Savo pareigose aš turėjau ir turiu keistų atsiti
kimų, o dabar, kada mes užsienio politikoje bandome 
sukurti geros kaimynystės ryšius, būna dar keistes
nių. Net ir logiškai galvojant, lengva nueiti nelogiš
kais keliais. 

— Aš užjaučiu, pone prezidente, — palenkė galvą 
komisaras. 

— Dėkui, — numykė prezidentas. 
— Paleisti ar perduoti teisėsaugai? 
— Paleisti, — nedvejodamas atsakė prezidentas. — 

Tegu jis eina, kur nori ir daro, ką nori. \ mūsų kraštą 
plūsta daug svetimšalių, turistų ir neturistų, niekas 
nežino, iš kur nei kokiais reikalais — apsišaukėlių, ap
simetėlių, su vardais ir be vardų. Iš vienos šalies atvy
ko elgeta be vienos kojos ir be jokių dokumentų. Po 
ilgo blusinėjimo slaptoji policija atrado kitą koją ir 
prie jos dokumentus. Pasirodo, kad jis skirtas aukš
toms pareigoms įstaigoje, kuri dar neegzistuoja. 

Iš kitos šalie ; atvyko ligonis į Druskininkus neva gy
dytis. Gydytojas nerado ligos ir pranešė Užsienių rei
kalų ministerijai, kuri išaiškino visai ką kita, nemi
nint vardų. Mes negalime žinoti, bet mes negalime ne
žinojimo ignoruoti. 

— Suprantu labai gerai, pone prezidente. 
— Ko tas riteris prašo? — prezidentas vėl grįžo prie 

pagrindinio klausimo. 
— Jis prašo vesti pas karalių. Aš jam atsakiau, kad 

mūsų karalius mirė prieš 700 metų. Tada prašė vesti 
pas kunigaikštį. Aš pasakiau, kad mūsų kunigaikštis 
atsisveikino su tauta prieš 500 metų. Po to jis užsi

geidė matyti gubernatorių. Sakau, tokio nėra. Aš juo
kavau, nes riteris kalbėjo lyg būtų pakvaišęs, ką jau 
minėjau, pone prezidente. 

— Situacija kebli, bet reikia spręsti. Aš norėčiau jį 
pamatyti. Atsargumas gėdos nedaro. 

— Jį pamatyti aš rekomenduoju, pone prezidente. 
Tokių asmenybių, kalbant rimtai ir nerimtai, retai 
pasitaiko. 

— Paleiskite jį iš areštinės, pone komisare. Jeigu jis 
atras mano įstaigą be vadovo, tai bus viena kalba, jei 
neatras — kita. Nuo seno yra žinoma, kad protingiau 
yra elgtis kvailai, nes gyvenime, kaip ir pasakoje, 
dažniausiai laimi kvailučiai. 

Prezidentas nutilo sekundei, lyg ir abejodamas, ar jo 
išsireiškimas pakankamai išmintingas... 

— Klaidos nepadarysite, pone prezidente, užtikrinu. 
Abejojimas laikomas atsargumu, kada trūksta infor
macijų. 

— Taip, yra tokia filosofija, pone komisare, bet prak
tikoje mes kalame pasagą iš šaltos geležies. 

— Kada jį priimsite, pone prezidente? 
— Šiandien. Porai minučių. Turiu kitas dvi audien

cijas, kurių negaliu atšaukti. Dvyliktą valandą, tai yra 
dvyliktai valandai pasibaigus, bet pirmai dar nepra
sidėjus — laiko nedaug, bet riteriui, pratęsiant juoką, 
užteks. 

— Visiškai, — vyr. komisaras šyptelėjo. 
Vyr. komisaras atsisveikino, vėl bandydamas pabu

čiuoti prezidentui ranką, bet ir šį kartą nepavyko. Tai 
ne naujiena. Minkšto charakterio, dažniausiai įstaty

mams nusikaltę pareigūnai įvairiais būdais stengi asi 
krašto vadui pasigerinti. 

' 

Vyr. komisaras payažiavo iki pirmojo autor.nato ir 
sustojęs paskambino į žiniasklaidos centrą, te' tefonistė 
priėmė žinią: 

— Į Lietuvą yra atvykęs Ispanijos karaliai i S Apvalio
jo stalo riterių riteris kilnusis Don Kichotą 3 i r jo gink
lanešys Sančo Panaa. Ponas prezidentas jU Os priims 
šiandien specialioje audiencijoje 12 vai andą. Žurna
listai ir fotografai pageidaujami aikšte ; j e prie Seimo 
rūmų, bet ne prezidentūroje. 

Ir padėjo rankeną, nepasakęs savo p avardes. 
Gavę sensacingą žinią, į aikštę ėmė rinktis žur

nalistai, fotografai, filmuotojai, teks tų gamintojai, o 
laikraščiai išleido papildomas laidf 1S, didieji po dvi su 
Don Kichoto ir jo tarno biografijor nis, žygdarbiais, ke
lionėmis, avantiūromis, fantastiniais nuotykiais, pažy
mėdami, kad Ispanijos karalius Pilypas III mirė prieš 
400 metų, ta proga įkvėpė ir iškvėpė Lietuvos ir Ispa
nijos ryšius amžių bėgyje, palietė būtus ir nebūtus 
įvykius, išgalvojo istorijų isterija*, negailėjo žodžių 
nei vaizdų, nei Don Kicho*^ ir Sančo Pansos nuo
traukų įvairiausiose pozo?,e, neužmiršdami tornyrų 
nei vėjo malūnų, neužmir Jo Rosinanto nei asilo, ant 
kurio jodinėjo dievai ir pranašai nuo pasaulio pra
džios. . • 

Bus daugiau 
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JMTŽJS U ŠEIMOSE 
KOMERCINĖS IR LABDAROS VEIKLOS 

SANDARA 
Vytautas ir Angele Staškai, Duktė Rita Žvirblienė, kaip 

nuo pat įsikūrimo prieš 40 
metų, Clevelande reiškiasi 
kaip nuoširdūs ir uolūs Cleve-
lando telkimo nariai. Vytau
tas, baigęs Western Reserve 
University sąskaitybą baka
lauro laipsniu, dirbo didžiulėje 
TRW bendrovėje, kur iškilo iki 
eksporto direktoriaus vietos. 

Verslo reikalais daug kelia
vo į įvairius pasaulio kraštus. 
Bet, ir augindami vaikus, 
Staškai nenutolo nuo lietu
viškųjų reikalų. Buvo skautų 
tuncininkas. Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas. 
Įkūręs Lietuvių kredito koo
peratyvą „Taupą", ilgus metus 
jam vadovavo iki pasiekė 
aštuonių milijonų dolerių ak
tyvo. Dabar kooperatyvo akty
vai siekia daugiau 13 mil. do
lerių. Vytautas Staškus — LB 
apylinkės, Lietuvių namų, 
Pensininkų klubo narys. Die
vo Motinos parapijos sekma
dienio lekcijų skaitytojas. An
gelė ir Vytautas Staškai teikia 
dvi stipendijas Lietuvos jė
zuitų Vilniaus gimnazijai po 
tūkstantį litų; vieną savo var
du, o antrą jų verslo vardu. 

Angelė Staškuvienė su tal
kininkėmis daug darbo, laiko 
ir meilės atiduoda Clevelando 
socialinio skyriaus įkurtam 
moterų sambūriui (26-30 mo
terų), kuris Dievo Motinos 
parapijos virtuvėje gamina 
virtinukus — mėsos „koldū
nus". Susirinkdamos kartą 
per mėnesį, išskyrus vasarą, 
jos pagamina 6000-7000 virti-
nukų, kuriuos pardavusios, 
.uždirba per 500 dol., ir juos 
persiunčia labiausiai reikalin
giems Lietuvos žmonėms ar 
organizacijoms. Per beveik 10 
metų jos yra sušelpusios dau
gelį tokios paramos reikalin
gus. Pačios darbuotojos iš savo 
asmeninių pinigų šelpia vieną 
našlaitį Lietuvoje. 

Staškai su sūnumis Edvar
du ir Ričardu prieš šešerius 
metus įkūrė „Electric Beach 
Tanning" saioną-Solarium Cle
velande. Atrodo, kad visi gimę 
su stipria verslo gyslele. 

kelionių agentūros J3orn To 
„Travel" partnerė, atstovauja 
„Finnair", „SAS", „Lietuvos 
avialinijai" ir mielai patarnau
ja visiems keliautojams. 

Vytautas keletą kartų mė
gino užmegzti komercinius-
gamybinius ryšius ir su Lie
tuva, bet pastangos nedavė 
lauktų rezultatų, išskyrus 
kaiščių gamybą Lietuvoje, iš 
kur jie eksportuojami į Ame
riką, į Maine valstiją. Visai 
kita istorija čia Clevelande, 
Ohio valstijoje. 

Šių metų vasario 17 Staškų 
šeima atidarė jau tretįjį Sola-
rium saloną Clevelando va
karų priemiestyje Fairvievv 
Park. Laikraštis „Westlaker 
Times", turįs daug prenume
ratorių pasiturinčiųjų Cleve
lando Bay Village, Fairview 
Park, Lakewood, North Olms-
ted, Rocky River ir Westlake 
(2001.1.31), straipsnyje „Ge
riausi verslai 2001-siems me
tams" žurnalistas A. Buch-
koltz straipsnį pradeda: „Suži
nok pareikalavimą ir jį išpil-
dyk — klasikinis pasisekimo 
receptas. Vytautas Staškus 
kaip tik tai ir padarė". Toliau 
žurnalistas teigia, kad saulės 
salonai tai didelė dovana vi
siems saulės mėgėjams, ku
riems atsibosta šešerių ar sep
tynių mėnesių pilko dan
gaus, be saulės, taip pat ir 
šalčio laikotarpis. 

Solarium padeda tai perkes-
ti. Jis 1994 metais atidarė 
pirmąjį, 1997 antrąjį ir šiais 
metais tretįjį Solarium saloną. 
Sūnums vadovaujant, dirba ir 
marčios Vanessa ir Amy. Sezo
no metu samdomas 21, nepilną 
laiką dirbantis tarnautojas. 
Vėlyvo rudens, žiemos ir pa
vasario metu šiuos Staškų sa
lonus aplanko iki 400 asmenų 
kasdien, septynias dienas per 
savaitę. Minimas laikraštis 
nurodo visų salonų adresus, 
telefonus. 

Staškų bendrovės uždirbtais 
pinigais džiaugiasi ir jų para
mos susilaukiantieji, jie nepa
miršta geradariams padėkoti. 

Vacys Rociūnas 

AUDRONĖ PAKŠTIENĖ IR DARBAS, 
KURĮ JI MYLĖJO 

Kongresui ir Vyriausybei, pa
našios rūšies informacija, pri
statoma pačių Amerikos lietu
vių, dažnai įgauna specialios 
svarbos. JAV LB Visuomeni
nių reikalų taryba dažnai in
formaciją ir pasiūlymus Ame
rikos įstaigoms perduoda per 
JAV LB apylinkes, paruoš
dama ir išplatindama tarp jų 
medžiagą apie Lietuvą. Aud
ronė Pakštienė buvo mūsų 
visų pagrindinė ryšininkė su 
Vašingtono įstaigomis ir taip 
pat su visomis JAV LB apy
linkėmis. Ji palaikė kontaktus 
ne tik su JAV vadovais ir 
įstaigomis, bet taip pat ir su 
kitų mums draugiškų tauty
bių atstovais. Štai prieš trejus 
metus JAV LB VR taryba, su 
Audronės pagalba stipriai rė
mė NATO praplėtimo inicia
tyvą, skatindama mūsų drau
gus kongreso narius ir sena
torius balsuoti už Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos priėmi
mą į NATO. 0 dabar, kai Šios 
valstybės yra jau tapę NATO 
narėmis, jos prisimena mūsų 
pagalbą ir remia Lietuvos pa
siryžimą gauti narystę NATO. 
Atsimenu, kai tuo metu vie
nas pagrindinių JAV Lenkų 
kongreso atstovų, man lan
kantis pas jį, pareiškė, kad 
lenkai JAV LB pagalbos nie
kuomet neužmirš, ir pridūrė, 
kad j ū s tikrai esate laimingi, 

,< \udronė Pakštienė. 

Yra žrm ir»ių, kuriems dar
bas yra t iku * pajamų šaltinis, 
jie dirba viei > dėl to, kad yra 
apmokami. Bt * taip pat yra 
žmonių, kuriem s darbas suda
ro malonumą, ir. i»« visų pirma 
dirba dėl to, k a c ' savo darbą 
myli. Prie šios am rosios „dar
bo mylėtoju" grupė. ? priklauso 
Audrone Pakštiene, kuri per 
paskutinius trejus n ietus va
dovavo JAV LB įsta. ;gai Va
šingtone. Iš esmės jos p areigos 
buvo labai glaudžiai su.s ijusios 
su visuomeninių reikalų tary
bos darbais, kurių ypač c'aug 
JAV sostinėje — Vašingto.ne-
Nors čia veikia L. R. ambasa
da, kuri duoda savo informa
ciją apie Lietuvą JAV Senat ui, 

Sesutes Kviklytės (žurnalisto a f a Broniaus Kviklio dukros ' . kovo 25 d 
bendravusios Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Iš kaires — Rūta Kuli
kauskiene, dabar gyvenanti Lietuvoje, ir Danguole Kviklytė. 

Indrės Tįjūnėl ienės nuotrauka. 

Staškų šeima. Iš k.: Vytautas ir Angelė, Amy ir Richardas, Vanessa ir Edvvardas, Rita ir Algis. 

turėdami tokią puikią Vašing
tono įstaigos vedėją Audronės 
Pakštienės asmenyje". 

Komplimentus, apie Audro
nės Pakštienės darbą, girdė
davome ne tik iš JAV pa
reigūnų, bet ir iš L.R. ambasa
dos darbuotojų, Vašingtone 
apsilankančių L. R. Seimo 
narių ir įvairių JAV LB apy
linkių darbuotojų. Ji savo pa
reigas atlikdavo labai kruopš
čiai. Nors oficialiai ji buvo su
tikusi mums dirbti 20 vai. į 
savaitę, bet iš tikrųjų valandų 
neskaičiavo: ji dirbdavo ir 
įstaigoje, ir savo r amuose. 
Lietuvos reikalams jai laiko 
visuomet buvo per maža. Jau 
daug anksčiau, negu ji tapo 
mūsų įstaigos direktore, Aud
ronė Pakštienė buvo įsi
jungusi į lietuviškus darbus. 
Ji yra buvusi JAV LB Va
šingtono apylinkės pirminin
ke; dirbo Baltic Foundation, 
padėdama Linui Kojeliui or
ganizuoti savivaldybinę san
tvarką Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, kuri dabar tenai ge
rai veikia. Su savo vyru, inž. 
dr. Miku Pakščiu,ji yra dažnai 
lankiusis Lietuvoje, padėdama 
jam, dirbant su Lietuvos Ato
mine jėgaine Ignalinoje. 

Audronė Pakštienė yra pla
taus masto asmenybė. Ji ne 
tik gabi administratorė, įgu
dusi politikė ir nuoširdi Lietu
vos mylėtoja, bet taip pat 
pasižymėjusi menininkė. Jos 
paveikslai puošia ne vieno 
meno mylėtojo menes. Su ap
gailestavimu gavome žinią, 
kad Audronė Pakštienė JAV 
LB įstaigą paliko kovo 30 d. Ji 
dabar grįžo prie savo kū
rybinio darbo, kuriam pasku
tiniu metu visiškai neturėjo 
laiko. Be to, ji yra pasižadėjusi 
ir toliau dirbti Lietuvai, tik 
gal ne taip intensyviai. Dabar 
ji yra tapusi Amerikos Lietu
vių Respublikonų partijos at
stove Vašingtone, kur mėgins 
ir toliau daryti įtaką į JAV 
pareigūnus, remdama Lietu
vos žygius, siekiant narystės 
NATO. Nėra abejonės, kad jos 
kontaktai bus ir toliau naudo
jami Lietuvos reikalams. Rei
kia palinkėti jai sėkmės kū
ryboje, asmeniniame gyve
nime ir politikoje. 

Vytautas Bieliauskas 

Kun. dr. Mato Čyvo 60 m. kunigystės sukakties minėjime. Iš k.: St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo pirm. Loreta Kynienė, kun. dr. Matas Čyvas ir 
minėjimo organizatorė Angelė Kamiene. N'uotr J u o z o šula ič io 

Mielą Tetuk.) Rober tą ("Vpele. — S0 metų gimtadienio proga sveikina 
anūkėliai Raimundas ir Matukas. Šia proga anūkėliai siunčia vienų metų 
globą našlaičiui Lietuvoje 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS KAINOS Į 

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 iš 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 į 

mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n Trave l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, E v e r g r e e n P a r k , IL 60805-2325 

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

E-MAIL: ATSVL@worldnet .at t .net 
Web: www.americantravelservice.com 

Gražus pabendravimas geram tikslui. Raimundas Gilius su sūneliu Luku 
modeliuoja pavasarinius drabužius šiemetinėje ..Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlės madų parodoje. Indrės Ti jūncl ienės nuotrauka. 

St. Petersburgo Lietuvių klube vasario 27 d vyku.-o.nne 
Irena ir Mečys Silkaičini. Roma ir Viktoras Masčiu 

Jžgavėmų baliuje" gerai nusiteikė Jurgis Vodopalan. 
Niiotr F lvyros Vodopalien*» 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VELNIŲ 
• 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 
* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VTTTOURS@EARTHLLNK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
mailto:VTTTOURS@EARTHLLNK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM


Ercole Dei Roberti (1450-1496). „Paskutinė vakarienė". 

DIEVIŠKOJI MISTERIJA 

Nuo pat mažens mane 
veik persekiojo blogio proble
ma. Kai reikėjo vasarą, saulei 
užtekant, keltis ir eiti į lau
kus, kalt inau Adomą ir levą, 
mūsų pirmuosius tėvus, kad 
dėl jų kaltės negalima gerai 
išsimiegoti. Visi teologai, ku
riuos pažinojau universite
tuose, vis tą patį pakartodavo, 
ką Garrigou-Lagrange, Ange-
'.icumo universiteto profeso
rius Romoje, vis pasakydavo, 
kad pamatysime pas Dievą. 
Šv. Tomas Akvinietis rašo, 
kad, jei nebūtų blogio, pasau
lio grožis išnyktų. Šis šv. To
mo pasakymas mane jau se
niai pagavo. Jei nebūtų apdai
nuotas blogis mūsų operose, 
tai ir netektume viso to grožio 
ir įdomumo. Visa tai mane 
vaizduotėje ir veda stebėti vi
są pasaulį, kaip didingą Dievo 
misteriją. 

Dievas yra begalinis ir visa
galis. . J i s yra amžinas. Tai 
reiškia, kad Jis neturi pra
džios, bet visoje savo amžiny
bėje yra kūrybingas. Ar J i s vi
soje amžinybėje yra sukūręs 
taip pat begalinę daugybe kū
rinių, kurie turėjo pradžią 
taip pat ir pabaigą, mes neži
nome. Man atrodo, kad J i s yra 
sukūręs tokių ar dar didinges
nių kūrinių, kaip mūsų pasau
lis. Mūsų pasaulis turi pra
džią, taigi jis turės ir pabaigą, 
nes ir Kristus yra pasakęs: 
..Dangus ir žemė praeis, o ma
no žodžiai nepraeis" (Mk. 13-
31). 

Dievas nuo amžių yra nuta
ręs įsikūnyti. Dievo Žodis yra 
Dievo Sūnus, kuris sukūrė pa
saulį, kokiame mes gyvename. 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 
be- Evangelisto Jono Prologe ran

dame apreiškimą, kad „Žodis 
buvo Dievas. Jis pradžioje bu
vo pas Dievą. Visa per Jį atsi
rado, ir be Jo neatsirado nie
ko, kas tik yra atsiradę". (Jn. 
1-3). Šv. Povilas rašo Kolosie-
čiams, kad „Jame sutverta vi
sa, kas yra danguje ir žemėje, 
kas regima ir neregima, ar 
sostai ar viešpatystės, ar kuni
gaikštystės, ar valdžios, visa 
sutverta per Jį ir J a m " (Kol. 1-
16). Atseit, Dievas sutvėrė pa
saulį tokį, kokio reikia Jo įsi
kūnijimui. Ryšium su įsikūni
jimu atsirado ir blogis mūsų 
pasaulyje. 

Danguje buvo sutverta dau
gybė dvasių, kurias mes vadi
name angelais ir arkangelais. 
Visi tie angelai turėjo dar per
eiti bandymą, kad galėtų 
Dievą matyti veidas į veidą ir 
būti laimingi. Jiems buvo ap
reikšta, kad Dievo Sūnus įsi
kūnys, taps žmogumi ir Jį rei
kės garbinti kaip Dievą. Didy
sis arkangelas Luciferis (švie
sos nešėjas) pasipiktino ir ta
rė, kad jis tokio Dievo negar
bins ir kad jis pats yra kaip 
Dievas. Danguje prasidėjo su
kilimas prieš Dievą. Arkange
las Mykolas kovojo prieš Luci-
ferį, šaukdamas „Kas yra kaip 
Dievas!" Luciferis ir jo pase
kėjai buvo ištremti iš dan
gaus. Kai apaštalai kalbėjo 
Viešpačiui Jėzui, sakydami, 
kad jiems net demonai paklūs
ta dėl Jo vardo, Jėzus atsilie
pė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą 
krintantį iš dangaus" (Lk. 10, 
18). 

Šėtonas rojuje sugundė ir 
pirmuosius mūsų tėvus nepa-

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 7 d., šeštadienis 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

Andrea Mantėgna (1430-1506). „Malda Alyvų sode" 

Domonico Fetti. „Veronikos skara" 

klusti Dievui. Jie valgė už
drausto medžio vaisių. Tą nu
sikaltimą, pirmųjų mūsų tėvų 
nuodėmę, paveldėjo visa žmo
nija. Atsirasdami šiame pa
saulyje, mes atsinešame gim
tąją nuodėmę. Dievo akivaiz
doje visi mes esame kalti, o 
mūsų žeme yra pilna visokio 
blogio. Tokio pasaulio reikėjo 
įsikūnijusiam Dievui, kad pa
tirtų, kas yra kančia ir mirtis. 
Visoje amžinybėje J is to ne
turėjo, nes Dievas yra pilnat
vės būtis. 

Apie pažadėtąjį Mesiją skel
bė pranašai. Jo laukė žydų 
tauta_. laukė Jo ir šėtonas su 
savo sėbrais. Kai gimė Jėzu-
liukas, ne tik Marijos, bet ir 
Dievo sūnelis, Jo savieji nepri
ėmė. Kad Erodas Jo nenužu
dytų, Juozapas ir Marija su 
vaikeliu iškeliavo į Egiptą. 
Šėtonas ir jo sėbrai gerai ži
nojo, kad turi ateiti tasai Die
vo Sūnus žmogaus prigimtyje. 
Jie sekiojo Jėzų ir bandė Jam 
atsikeršyti. Todėl ir Erodas 
buvo sukurstytas nužudyti 
vaikelį Jėzų. Vėliau velnių 
gauja ėmė kurstyti prieš Kris
tų fariziejus, Rašto aiškinto
jus, kunigus, kurie turėjo būti 
Dievo prisakymų saugotojai. 
Negalėdami paneigti prieš 
žmones Kristaus dieviškų ste
buklų, jie pradėjo aiškinti, kad 
tie Kristaus stebuklai padaro
mi su šėtono pagalba. J ie 
Kristų paskelbė didžiausiu 
nusikaltėliu, vertu mirties, 
nes Jis save vadina Dievo Sū
numi. 

Tokios kančios, kokią išken
tėjo Viešpats Jėzus ir Jo Moti
na, pasaulyje dar nebuvo. Ir 
tokios mirties visoje amžiny
bėje nebuvo. Mirė prikaltas 
prie kryžiaus Dievo ir Marijos 
Sūnus. Šėtonas ir visa jo sėb
rų gauja Dievui atsikeršijo. 
Bet jie apsigavo. Per kančią ir 
mirtį Kristus atpirko visą 
žmoniją ir per prisikėlimą iš 
numirusiųjų mirtį nugalėjo. 
Viešpats Jėzus kėlėsi garbėje 
ir Jo atpirktieji kelsis garbėje 
amžinam gyvenimui. 

Su Kristaus prisikėlimu iš 
numirusiųjų dieviškoji miste
rija nesibaigė. Viešpats Jėzus ' 
dar 40 dienų bendravo su savo 
apaštalais ir mokė skelbti Jo 
dievišką karalystę. „Jėzus nu
sivedė juos palei Betaniją ir, 
iškėlęs rankas, palaimino 
juos. Laimindamas J is atsi
skyrė nuo jų ir pakilo į dangų" 
(Lk. 24-51). Viešpaties Jėzaus 
įžengimas į dangų reiškia, kad 
Jis įžengė į Švč. Trejybe su sa
vo žmogiškąja prigimtimi, 
kaip antrasis Dievybės asmuo. 
Jis įžengė į Švč. Trejybę su 
penkiomis kūno žaizdomis. 
Dabar jau yra du tūkstančiai 
metų, kai žmogiškoji prigimtis 
yra dieviškoje prigimtyje. Per 
Kristų ir mes turime tokį di
dingą išaukštinimą, kokio ne
turi danguje visi angelai. 
Psalmes aprašo, kaip visas pa
saulis nuolat garbina Dievą 
savo giesmėmis. Mokslininkai 
kalba, kad visatos tarpusavio 
nepaprastas judėjimas sudaro 

didelę muziką. Tai gal tai ir 
yra visagaliui kūrėjui garbes 
himnai, kurių mes dar negir
dime. 

Mūsų žemelėje baigsis die
viškoji misterija su Kristaus 
atėjimu teisti gyvųjų ir miru
siųjų. Dievo Motina Švč. Mer
gelė Marija t a ip pat dalyvaus 
tame teisme. Kaip norėtųsi, 
kad Ji užtartų pas savo Sūnų 
visus tuos pasmerktuosius, 
kurie galėtų gyventi tokioje 
daugybėje žvaigždynų. Tai bū
tų nežadėta, net ikėta staigme
na dieviškoje misterijoje. Die
viškos misterijos pabaigos lau
kia visi angelai danguje, visos 
piktosios dvasios, kurios jau 
yra pasmerktos, laukiame ir 
mes visi, gyvieji ir mirusieji, 
Kristaus atpirktieji žmonės. 

Dabar dar savaime iškyla 
klausimas, ką veiks palamin
tieji danguje. Ar jie tik matys 
Dievą ir bus laimingi i r amži
nai Jam garbės himnus gie
dos. Kristus pasakė palygi
nimą apie turtuėrį i r Loeorftf. 
Turtuolis labai ištaigingai 
kasdien puotaudavo, o prie jo 
rūmų gulėjo votimis aptekęs 
elgeta, vardu Lozorius. Jis 
troško numalšinti alkį bent 
trupiniais nuo turtuolio stalo, 
bet tik šunes atbėgę laižydavo 
jo votis. Mirė turtuolis ir elge
ta Lozorius. Elgeta angelų bu
vo nuneštas į Abraomo prie
globstį, o turtuolis pateko į 
pragaro kančias. J i s šaukėsi 
Abraomo, kad šis pasiųstų Lo
zorių, kuris, suvilgęs pirštą 
vandenyje, atvėsintų jam lie
žuvį, nes j is baisiai kenčia 
pragaro liepsnoje (Lk. 16, 19-
24). Iš šito palyginimo dar ne
seka ką, man da r mažam 
esant, ubagė atėjusi sakė: 
„Mes vargšai ubagėliai būsime 
laimingi danguje ir džiaugsi
mės, matydami turtuolius pil
vūzus pragaro ugnyse". Kokią 
veiklą turės palaimintieji dan
guje, galime šiek t iek suvokti 
iš Jo veiklos mūsų žemėje. Jis 
visą laiką čia veikia per savo 
pasirinktus žmones. 

Dar prieš Dievo Sūnaus įsi
kūnijimą Dievas veikė su pasi

rinktais Jo žmonėmis. Šitai 
aiškiai a t randame Šv. Rašto 
aprašymuose apie žydų tautos 
išvedimą iš Egipto nelaisvės. 
Dievo vardu Mozė darė dide
lius stebuklus. Stebuklingai 
Mozė išvedė visą savo tautą 
per Raudonąją jūrą. Kai ty
ruose nebuvo vandens, tai per 
Mozę atvėrė stebuklingai van
dens šaltinį. Kai žydai reikala
vo jau sugrįžti į Egiptą, nes jie 
buvo alkani ir skundėsi, kad 
Egipte buvo ir cibulių, ir čes
nakų. Mozė savo žmones vadi
no kietasprandžių tauta . J ie 
vis buvo nepatenkinti . Kai 
jiems nusibodo „manna" kruo
pos, Dievas jiems ats iuntė 
kasdien daug putpelių. Mozės 
veikla su Dievo stebuklais t ru
ko 40 metų. 

„Kai Jozuė užėmė pagonių 
žemes, Dievas išstūmė pago
nis, užleisdamas jų vietą mū
sų tėvams iki pat Dovydo lai
kų" (Apd. 7, 43). Taip kalbėjo 
Steponas žydams, prieš jį už
mušant akmenimis. Taigi visą 
laiką Dievas dirbo su savo 
žmonėmis. Iš tyrų art inantis į 
kananiečių žemė, Dievas Mo
zei taip kalbėjo: „Gerai tai įsi
dėmėk, ką tau šiandien įsa
kau. Tikėk manimi, išvarysiu 
tavo akivaizdoje amoriečius, 
kanaaniečius, hetitus, perizi-
tus, hivitus ir jebuzitus" (Iš. 
34, 11). Mes, gal jau Kristaus 
mokiniai, pasakytume Dievui: 
matai. Viešpatie, kokie inteli
gentai tie Tavo kietaspran
džiai. J ie užims derlingas že
mes, kuriose jie nei sėjo, nei 
pjovė, ir sakys, kad čia jų že
mė. Kaip bebūtų, mes nega
lime Dievo veiklos kritikuoti, 
nes J i s yra visos kūrybos pra
džia ir pabaiga. Iš to, ką mes 
a t randame dieviškos misteri
jos įvykiuose, Dievas yra am
žinasis kūrėjas. Visi palaimin
tieji danguje bus sudievinti. 
Jau čia žemėje mes Dievuje 
gyvename, judame ir esame, 
kaip šv. Povilas mokė atėnie
čius. O danguje palaimintieji 
dalyvaus Jo amžinoje kūry
boje. 

VELYKINĖ 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 kg. 
26.4 Ibs. 22 Ibs. 17,6 Ibs 

..VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo 
įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, 
p roduk tus g a m i n a iš aukšč iaus ios kokybės mėsos, 
patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo 
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 
Fax 630-257-5852 

$110 
12A-12 kg. 

3 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 

o 3 kg. 
ymo 2 kg 

$97.00 
10A-10 kg. 

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

$80.00 
8A-8 kg. 

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

K A I N A M Ą P A R D U O D A P A T S S A V I N I N K A S 

Važiuojant gatvėmis, matai 
užrašus prie namų — „For 
Sale" — parduodama, ir par
davimo įstaigos vardą, tele
foną, kuriuo skambinant , gali
ma pasiekti to namo parda
vėją. Ant kitų užrašyta ..For 
Sale by owner" — tai reiškia. 
kad namą parduoda pats savi
ninkas, nesinaudodamas jo
kiais namų pardavimo agen
tais, kurie už namo par
davimą pasiima tam tikrą 
mokestį — procentą. 

Yra žmonių, kurie nenori to 
mokesčio pardavimo agen
tams mokėti, ir savo namus 
parduoda patys. „The Nation
al Association of Realtors" 
sako. 1999 metais tokių namų 
savininkų pardavėjų JAV-ėse 
buvo 16 proc. 

Čia keletas patarimų, norin
tiems patiems parduoti namą: 

1. Nuspręsk i t e kainą, ku
rios prašysite — ir ji turi būti 
realistinė. Palyginkite kainą, 
kurios prašysite, su kainomis 
tų namų, kurie neseniai buvo 
parduoti jūsų kaimynystėje;. 
Informaciją apie namo kainą, 
kokio dydžio (namas ir skly
pas), nuosavybės mokesčiai, 
galite gauti vietinėje valdžios 
įstaigoje (local government of-
fice), kurioje yra laikomi tokie 
duomenys. Taip pat turėtu
mėte pasikviesti ir namo 
įkainotoją (appraiser), ku
riam reikės už tai mokėti nuo 
200 iki 300 dol. Jei įkai
notojas įvertina jūsų namą, 
pvz., 200,000 dol.. pakelkite 
pardavimo kainą S proc . kad 
turėtumėte erdves derėtis. 
Žiūrėkite, kad įkainotojas 
būtų valstijos registruotas 

t niember of tfae Appraisal In
stitute) ir būtų „bonded". 

2. P a r u o š k i t e n a m ą par 
d a v i m u i . Kai kas pataria. 
kad nedarytumėte remonto, 
nebent esate t ikras, kad už 
kiekvieną remontui skirtą do
lerį gausite atgal du dolerius. 
Bet yra viena išimtis: įsta
tymas reikalauja, kad būtų 
sutaisyti — suremontuoti visi 
įrengimai, kurie kenkia aplin
kai — teršia aplinką, pvz.. blo
ga namo šildymo krosnis ir 
pan. Kitais atvejais sutaisy
kite mažus dalykus, kuriuos 
jau seniai planavote sutaisyti 
ir neprisirengėte. Pvz.. sutai
sykite varvančius čiaupus, su
plėšytus vasarinius langu 
tinklelius ir pan., viską, kas 
gali atkreipti dėmesį ir suda
ryti blogą įspūdį pirkėjui. Dar 
vienas pigus, bet labai efekty
vus mažas pataisymas — per
dažykite namo priekines du
ris'" 

3. P a s k l e i s k i t e žinią, k a d 
p a r d u o d a t e n a m ą . Pradžioje 
galite įdėti skelbimą j sekma
dienio namų pardavimo sky
rių jūsų vietiniame laik
raštyje, bet. dėdami skelbimą, 
venkite perdėtų frazių, kaip: 
„busite sužavėtas", „per gra
žus pardavimui" ir pan. Pa
rašykite namo pagrindinius 
pliusus: moderni virtuvė, yra 
didelis miegamasis, dvigubas 
garažas. Jei jūsų namas turi 
pliusų, kurių nematyti iš 
gatves, pvz.. nauja graži ve
randa kiemo pusėje, tada ne
duokite savo namo adreso. Tai 
privers būsimuosius pirkėjus 
jums paskambinti ir tada pats 
galėsite apie namo visus pliu
sus papasakoti, pirma negu jie 
pravažiuos pasižiūrėti. Nusi
pirkite iš vietinės reikmenų 
krautuvės lentą, kad savinin
kas pats namą parduoda. 
Padekite tą ženklą prieš 
namą. kur aiškiai matyti Ga

lima reklamuoti savo namą ir 
kompiuteryje — Multiple Lis-
t ing Service — MLS, tai kom
piuterizuoti duomenys, ku
riuos namų pardavimo agen
tai naudoja. Real Estate See-
tion — nekilnojamo turto da
lyje telefono knygoje gelto
nuose puslapiuose ir Internete 
duodama sąrašai firmų, ku
rios gali įdėti jūsų namo rek
lamą, nuotrauką ir aprašy
mą j kompiuterį už 200 iki 
450 dolerių mokestį. Tokios 
reklamos minusas yra tas . 
kad, jei namo pirkėjas atvyks
ta su agentu apžiūrėti namą 
ir jus namą parduodate, tada 
turės i te mokėti agentui 3 
proc. 

4. S u s i r a s k i t e g e r ą a d v o 
k a t ą . J u m s reikia turėti gerą 
advokatą, kuris specializuoja
si namų pardavimo dokumen
tų sudaryme. J a m gali prireik
ti mokėti nuo 200 iki 700 dol., 
priklausomai nuo vietos, kur 
gyvenate, ir nuo to. ar advoka
tui reikėtų ir derėtis su 
pirkėju. Būsimo advokato pa
klauskite: kiek namų parda
vimų j is turėjo paskutiniais 
metais, kiek iš jų buvo par
duoti be tarpininko: ar galima 
ji pasiekti t rumpu iaiku. Tas 
yra labai svarbu, nes. kai bū
simas pirkėjas yra pasiruošęs 
pasiūlyti kainą, norėtumėte, 
kad jūsų advokatas galėtų da
lyvauti derybose. 

5. P a r o d y k i t e s a v o n a m ą 
k u o g r a ž i a u . Jei rodote na
mą keliems susidomėjushmra. 
tai tuos parodymus padary
kite, pvz.. kas 10 minučių, kad 
būsimieji prikėjai atvyktų dar 
prieš kitiems susidomėju
siems namų pirkėjams pasiša-.. 
l inant. Venkite trukdymų, 
pvz.. šun iuka i , katės ir vaikai 
tuo metu turėtų būti kitur. 
Su>tatykite baldus taip. kad 
butų platus praėjimas ir 
busimieji pirkėjai nekliudytų 
vieni kitiems, kitaip jūsų na
mas gali atrodyti mažesnis. 
negu iš tikro yra. O jei namą 
rodote vakare, uždekite visas 
šviesas, kad butų visur šviesu 
ii j a u k u . 

6. T a u p y k i t e s a v o žo
d ž i u s . Dažnai namų savinin
kai per daug išsikalba, rody
dami narna. Pvz.. nesakykite, 
kad norite narna parduoti kuo 
greičiau, nes jums reikia tai 
padaryti prieš perkant naują. 
Tai duos pirkėjams idėją, kad 
jie gali derėtis. Jus turite lai
kytis šaltai , taip. kaip namų 
pardavimo agentas laikosi, 
kur iam visai atrodo nerūpi, ar 
j is narna parduos, ar ne. 

7. U ž b a i g a . Kad pirkėjui 
butų lengviau, turėkite įvairią 
namų paskolų informaciją. Jei 
su t inka te pirkėją, kuris yra 
tikrai susidomėjęs jūsų namu. 
bet delsia, j am galite pasakyti: 
ar da r yra kas nors. kas jums 
kelia rūpestį? Jei ne, pa
klauski te , kiek pirkėjas galvo
ja duoti už namą'.' Dažnai 
būna ta ip —jei neduosi aksti
no, nepasiūlys kainos ir ne-
parduosi namo. Kai gausite 
pasiūlą, padarykite pirkimą 
malonesniu, pasiūlydami už
mokėti už vienų metų garan
tiją, kuri apima įvairius me
chaninius na-mo įrengimus — 
sis temas. Ta garantija kainuo
ja apie 350 doi. ir ją galės at
naujinti namo pirkėjas. 

Kar ta is , nepaisant geriausių 
pastangų, negalite pats par
duoti savo namo. Jei priėjote 
prie tokio taško, geriausia 
kreiptis i žinomą namų parda
vimo agentą. 

Nukelta į 7 psl 
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S i ū l o d a r b ą 

Gydytojų asociacijos narė 
diagnozuoja ligas, 
duoda patarimus. 

Tel. 773-778-3563, Valerija. 

a n 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 
773-925-4331. 

Reikalinga moteris visai darbo 
dienai. Reikia tvarkyti butą, 

gaminti valgį. Privalo susikalbėti 
angliškai, turėti patyrimo, geras 
rekomendacijas. Darbas Dawn 

Town Tel. 312-255-1197. 

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. 

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

ALLCARE 
Emplovment Agency 

Tel. 773-736-7900 

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

namus nesinori, kviečiu gyventi į 
savo namus šeimoje. 

Tel. 773-581-8982. Prašau palikti 
žinutę lietuviškai. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Ieško darbo 
Dvi moterys ieško darbo su 
gyvenimu slaugyti vyresnio 

amžiaus žmones. Kalba 
angliškai. Tel. 773-778-5690, 

Alma ir Zita. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Dovvners G rovė, IL — puiki 

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

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

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

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

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

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

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALnrjMoauo. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapo&s ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kart* kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W*st 95th Street 

Tol. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Šokime Swing! 
Kviečiame bet kokio amžiaus ir 
nereikia būtinai atvykti su pora! 
Balandžio 9 d.—gegužės 14 d., 

pirmadieniais. Ateitininkų 
namuose, nuo 8 v.v. iki 9:30 v.v. 

Kaina $30. Skambinkite: 
Erikui Mikaičiui. 773-778-3704 
arba Ramunei Barkauskaitei, 

630-985-1285. 
K-mail: cardie@hotmail.com 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"sofftts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benetts. tel. 690-241-1912.1 

f* 
40 metų moteris-mokytoja 
ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius arba mažus vaikus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Tel. 630-964-4162, Vilma. 

Moteris, turinti geras 
rekomendacijas ir patirtį 

žmonių priežiūroje, dirbtų visą 
ar pusę darbo dienos pietiniuose 
rajonuose. Tel. 708-203-9728. 

Window VVashers 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 

women. Mušt have own car. speak 
some English. No expenence 

needed. Will train. 
Make $500+ per week each person! 

Come today - start tomorow. 
2101 Ogden Ave., Downers 
Grove, IL 60615. (Zierbart 
Building). Enter in back of 

building. Phone: 630-737-0100. 

PROFESIONALUS PARENGIMAŜ  
DARBUI — 

užsiregistruok jau Šiandien! 
MILDUN MEDICAL TRAINING 

CENTER, įsikūręs VVheeling, 
siūlo Medicinos įstaigos asistento kursus 
•Administravimo srityje. įskaitant 
sąskaitas ir pinigų surinkimą, draudimo 
technologiją bei darbą su kompiuteriu; 
• Medicinos srityje. įskaitant kraujo 
ėmimą iš venos (phlebotomy) ir 
elektrokardiogramą (EKG). 

Sužinok viską apie sparčiai 
besivystančią sveikatos apsaugos sritį. 

Pakeisk požiūrį į savo profesijos ir 
ligonių priežiūrą. 

Daugiau informacijos gausite, 
. paskambinę, tel.: 847-392-8080. 
V Susikalbėsite rariškai A 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

best shop.com 

FEATURING THE BEST ART FROM L I T H U A N I A 

jūsų interneto ryšys su žinomiausiais 
Lietuvos menininkais. 
Parduodame tapybą, keramiką, 
liaudies meną ir juvelyrinius 
gintaro darbus. 

Prašome apsilankyti 
www.bestartshop.com 

& 

'Joest 

OPEN HOUSE SUNDAY 1-4 p-m. 
OAKLAWN 

4207-15 W. 95 St 
New condo conversion from 
lBd.-SS9.900; 2 Bd.- $69,900 

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

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, -: 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Reikia automobilio? Neturite 
kredito istorijos? Neseniai iš 

Lietuvos? Nf problema! 
Surasime tinkamą finansavimą 

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

xplore creative works of art 
shop .com 

GARDENING ANGEL 

Cemetery Plantings 
Seasonal Florai Plantings 
and Maintenance For 
Family Graves 
LEE VVHnTINGTON 
312-786-1299/ whlt_440yanoo.com 

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

E-mail: Pransee@aoi.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708 448 8168. 

lt makes a vvorici oc cKference when you fly SAS 
to Lithuania. 

N o one makes round-tno travei to U h u a m a easier and more convenient t h a n SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius w>th a hassle-free c o n n e c t i o n via 
S tockho ln . When you're ready to r e t u m . you'i! enjoy s a m e - d a y travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wor!d of d i f f e r e n c e S A S 
can make for your next tnp Just call your Trave! Agent or SAS at 1 - 8 0 0 - 2 2 1 - 2 3 5 0 
or visit our vvebsite at www.scanainavian.net. 

F'<grtt * From Tį> 

SK 94b Chicago Štockho*r 
SK 744 Stoctirotf. Vilnius 
SK 743 Viimus Copeohageo 
SK <M3 Copenhagen Ocago 

Departure Time Hmm Time 
4.20 pn 
9:20 ao 
i 40 p*~ 
3 30pr-

735 am-1 
11:50 am 
2.20 prr 
540ot- S/IS 

Scar**n»vwn Airtmrs 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 St, 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Rastinė 708-424-4425. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 

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

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

mobilus 773-317-6965. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir' 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 ere ws. 
No exp. necessary. Will uain. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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. 

^Telegroup/isterra 
VUHUS 25C, UETUVA 2 * KANADA fe, USA 6 t 

IŠSAMESNE INFORMACIJA 19 UŽSAKYMAI 
TEL1-88M1M148,1-708-599-9680 

KVESTl ERIKĄ 
RARDUOOAJlC TBffONNES KORTELES. 

Galia nuvežti žmones j 
agentūras, pas daktarus, padėti 
gauti „sočiai security" numeri. 

Atiduodu akvariumą žiurkėnams 
laikyti. TeL 773-925-1805. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

D.C Medicar i Transportation Co. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vtiame j gydymo įstaigas, bažnyčias. 
Sarduotuves, oro uostus ir laidofuves. 

(ralkesne informacija tel. 773-283-
6922, fax 773-283-5766. Skambinti 
niy 8 v.r. iki 7 v.v. 

Grafinė reklama ant 
transporto priemonių, 
pastatų, langų, grindų. 

Firminio stiliaus kūrimas. 
Tel. 708-447-4743, Vykintas. 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

rlb«n 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VokeMs* 773*47825 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

5W8* MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

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

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
? REALTORS 
0FFC(773)22»-S7«1 

MaK(7MI42S.71M 
.17731! 

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

r AiTdTi ūaT idllcul iš ' 
Tel.: 630-660-5988 
Pager. 773-260-3404 s»nm«K. 
E-mail: amikulisOusa.com 
įvairus nekilnojama* turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

OnMK 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Business (706) 423-9111 
Voėe Mai (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 706423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Tokiu paslaugas parduodart 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
[kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDER8. I n e . 

Kompanfa pagal Josų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRA2INA JONAVICIENĖ 
708-430-1000 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
lonavicluaOhoms.com 

Parduodu pilnai 
atremontuotą botą Vilniaus 
centre prie Operos ir baleto 

teatro, 4 aukite, su liftu. 
Langai į kiemo pusę, pastatas 

ant Neries kranto. Trys 
kambariai ir vonia Papildomas 

elektrinis šildymas, nauji 
tfigubi langai, neperšaunamos 
durys. Palieku visus virtuvės 
baldus ir įrengimus. Norint 

daugiau informacijos, prašau 
kreiptis į Birutę Vizgirdienę 
tel. 011-370-2-61-71-73 arba 

mobilus 8-286-08-111. 
Fax. 011-370-2-608919. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 j mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Nuo gegužės 1 d. išnuomojamas 4 
kamb. (1 mieg.) bužu 

Ila vyresnio amžiaus asmeniui 
(pensininkui arbadirbančiam), 
73 St ir S. Wbipple apybnkėje. 

Tel. 708-430-1934 lietuviškai, arba 
773-476-7198 leakiSkaJ a r b a i 

LITHUANIA 
$0.21 PM/IHIH 

Gf*a1rato8totr»r»«ofltiswor1d-airytf8y.«»iytSnie. 
ForitiformaHoHcanLongDistancePcrft: 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
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MOSNTT Iff^lUI&AN<CIE A<BIENOr 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

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

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

y j j i w6inw£ 
vokto nuo 

1921 m. 
8900 Souni AACHF.R ROAU. V I U / T * SMUNKS, 1U*JOI5 T a 708.839.1000 

Šeiięš pokvlut ffgftff - fiafa įvairioms oroeonu 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

Įa . . jL r JLfa .— 

DonaacK JVŪMI 

40 io 60 svečių 

A A I 0 K 1 0 0 M 
f30 iki 100 svečių 

100lfci136sve6ki 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 iki 176 t y č i ų 

mmmm 
225W5S0SVSaų 

http://www.carlislestaffing.eom
mailto:cardie@hotmail.com
http://shop.com
http://www.bestartshop.com
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http://WWW.MAZEIKA.COM


KORTŲ KALADĖ SU 
POLITIKU ŠARŽAIS 

Didelio susidomėjimo sulau
kusioje kortų kaladėje su ži
nomų šalies politikų sartais 
— rokiruotė. Tūkstančio vie
netų tiražu išleistoje ir masi
nei prekybai skirtoje kaladėje 
karaliaus rango neteko dažnai 
„ubagų karaliumi" tituluotas 
Kauno meras, Seimo narys 
Vytautas Šustauskas. Jį, kaip 
ekspremjerą Adolfą Šleževi
čių, šių kortų gamintojai pri
skyrė jokerių kategorijai. 

Kortų kaladę pagaminusios 
spaustuvės „Gironda" vadovas 
Gintaras Rašinskas sakė, kad 
toks sprendimas priimtas to
dėl, kad V. Šustauskas yra 
šypseną keliantis žmogus, o 
ekspremjeras — nėra išvengės 
juokingų istorijų. Pasak jo, V. 
Šustausko vietą ant vienos 
karalių kortos užėmė buvęs 
premjeras Gediminas Vagno
rius, ilgą laiką „karaliavęs" 
ministro pirmininko poste. 

Dėmesio stoka kortų kala
dės gamintojai nesiskundžia, 
kadangi ja domisi labai pla
tus ratas žmonių — prade
dant JAV. ambasada ir bai
giant kolekcininkais, tačiau 
kol kas neprognozuoja, ar 
tūkstančio vienetų tiražas pa
tenkins paklausą. „Jeigu jau
sim poreikį, kortų pagaminsi
me ir daugiau" — planuoja G. 
Rašinskas. Iki šiol buvo paga
minta vos keli šimtai šios 
kortų kaladės vienetų. 

Ant pačių svarbiausių kala
dės kortų — tūzų — yra trįjų 
pirmųjų Lietuvos asmenų 
šaržai — prezidento Valdo 
Adamkaus, Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko bei premje
ro Rolando Pakso, taip pat 
kadencįją baigusio šalies va
dovo Algirdo Brazausko šar
žai. 

Žemesnei, karalių kategori
jai priskirtas Vytautas Lands
bergis, Česlovas Juršėnas, eks
premjerai Andrius Kubilius 
bei Gediminas Vagnorius. 

Rasos Juknevičienės, Kazi-
mieros Prunskienės, Nijolės 
Oželytės bei Laimos Andri
kienės šaržai puošia damų 
kategorijos kortas. 

Seimo rinkimus pralaimė
jusių centristų buvęs vado
vas Romualdas Ozolas, kartu 
su 15,000 JAV dolerių kyšį 
paėmusiu Audriumi Butkevi
čiumi, Algirdu Saudargu bei 
Povilu Gyliu, pavaizduoti ant 
valetų. 

Politikų šaržus piešė daili
ninkas Vytautas Jurkūnas. 

„Girondos" spaustuvės lei
dykla teikia kompleksines po
ligrafijos paslaugas. Pernykš
tę 2,6 mln. litų apyvartą „Gi
ronda" šiemet tikisi padidinti 
apie 35 proc. Negalutiniais 
duomenimis, pelno praėju
siais metais ji uždirbo apie 
380,000 litų. (Eiu) 

SOCIALINIU REIKALU 
TARYBA.-

Atkelta i i 5 psl. Vienas namo 
pardavimo agentų pliusų yra 
tai, kad jie atrenka pirkėjus, 
pajėgius namą pirkti ir jums 
nereikia gaišinti laiko, rodant 
namą tiems, kurie neįstengs 
namo pirkti. Namų pardavimo 
agentai yra patyrę derybose ir 
žino inspektorių reikalavimus, 
jei kas name netvarkoje. Bet 
galbūt pati vertingiausia na
mų pardavimo agento ypatybė 
yra ta, kad jis žino, kaip nu
spręsti jūsų namo vertę. Paty
ręs agentas žino daugelį da
lykų: pasiūlos gausumą, realią 
namo kainą ir t.t. Užsiprašyti 
realią namo kainą yra svar
biausia! 

Jei norite pats parduoti 
namą, pasikalbėkite su tais, 
kurie tai jau yra padarę. Par
duodant namą, reikia turėti 
daug kantrybės. 

Naudotasi įvairia informa
cine spauda. 

NENAIKINKIME 
VILNIAUS 

SENAMIESČIO 

Kovo 11-osios Akto signata
rai kreipiasi į Lietuvos Res
publikos piliečius ir kviečia 
bendromis pastangomis ne
leisti naikinti Lietuvos pasi
didžiavimo — Vilniaus istori
nio centro. 

Kovo 13 dieną Eltą pasiekė 
didelės grupės signatarų pa
rašais sutvirtintas kreipima
sis .Apsaugokime Vilniaus se
namiestį". Jame primenama, 
kad Vilniaus istorinis centras 
— Pasaulio paveldo objektas 
yra unikalus mūsų tėvynės 
valstybingumo ir kultūros rai
dos liudininkas, kurio sunai
kinto autentiškumo jokiomis 
priemonėmis nebus įmanoma 
atkurti. 

Civilizuotame pasaulyje, ra
šo signatarai, istorinės miestų 
dalys atveriamos pėstiesiems, 
jose griežtai ribojamas auto
mobilių eismas ir naujos sta
tybos. Pas mus daroma priešin
gai — planuojama statyti ab
soliučiai svetimas senamies
čiui automobilių stovėjimo 
aikšteles, dėl kurių didės au
tomobilių srautai, eismo in
tensyvumas, triukšmas ir iš
metamų dujų kiekis. Signata
rai įsitikinę, kad požemines 
automobilių stovėjimo aikšte
les puikiai galima statyti ap
link senamiestį, už jo ribų ir 
prieigų, juolab, kad bet kurią 
istorinio centro vietą galima 
pasiekti per keliolika minučių. 

Vyriausybė pritarė Statybos 
ir kitų įstatymų pataisų pro
jektams, kurie neva liberali
zuotų leidimų statyboms išda
vimą, tačiau iš esmės pažeistų 
Lietuvoje ratifikuotas Grena
dos bei kitas konvencijas dėl 
paveldo apsaugos. Signatarai 
apgailestauja, kad minėtos pa
taisos atveria kelią statybos 
verslo savivalei kultūros pa

veldo objektuose. 
Signatarai taip pat pabrė

žia, kad Valstybinės pamink
losaugos komisijos, Kultūros 
ir Teisingumo ministerijų 
prieštaravimai ketinimams 
Vilniaus senamiestyje statyti 
požeminius garažus nėra pa
kankami. 

Signatarų kreipimasis — 
jau nebe pirma akcija prieš 
požemines automobilių sto
vėjimo aikšteles Vilniaus se
namiestyje. Lietuvos mokslų 

akademijos salėje prieš kurį 
laiką vykusio forumo dalyviai 
— paminklosaugininkai ir gi
miningų sričių specialistai, 
kultūros veikėjai, pripažinę, 
kad požeminių garažų statyba 
Vilniaus miestui padarys dau
giau žalos negu naudos, nu
sprendė kreiptis į UNESCO 
pasaulio paveldo komitetą, 
taip pat į Lietuvos vadovus bei 
kitas institucijas. ~ 

Daryti klaidų Vilniaus sena
miestyje negalima, sakė Eltai 

Valstybinės paminklosaugos 
komisijos prie Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininkė 
Gražina Drėmaitė. Ji siūlo ne
skubėti, pirmiausia pabandyti 
įrengti kokius tris keturis po
žeminius garažus toliau nuo 
senamiesčio. Tada bus viskas 
akivaizdu, bus galima išsi
rinkti prioritetus. Tačiau nei 
Rotušės aikštės, nei Serei
kiškių parko bei kitų pačių 
jautriausių senamiesčio vietų 
kol kas nereikėtų liesti, įsiti-
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kinusi G. Drėmaitė. (ELTA) 

* Finansų ministerija pa
rengė Mokesčių administravi
mo įstatymo pataisas, kurios 
leistų atidėti fizinių asmenų 
pajamų mokesčio mokėjimą, 
atleisti įmones nuo delspini
gių, perpus sumažinti su apy
varta siejamas baudas. (vt&tai 

* Rusija artimiausiu me
tu nemažins importo muitų 
Lietuvai, todėl vyriausybė tu
rėtų ieškoti kitų būdų. kaip 
padidinti eksportą į šią vals
tybę. Tokią išvadą artėjant 
prezidento Valdo Adamkaus 
vizitui į Maskvą darė Užsienio 
reikalų ministerijos specialis
tai. 'VŽ-Elta) 

NENUSIMINKITE, 
kad Idti bankai moka 
žemus nuošimčius.-

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

\ /-Fird; 
Persona 

7 Ne*nk 
ffiritjHftg fVrromrf į p j į j s j JRf/fffrpfryHfftf*** 

GARFfflD RllrfiF 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago,a 60638 
(betweenAi»«ininclMcVlcker) 
(773)767-5188 

ORLAMDPAMC 
15014 S. LaGrange Rd. 
OrUndPaHcDL 60462 
(near Domtakk't tad Wa]geeea'*} 
(708)226-2727 

roc 

Annual Petcenttflt YMd (APY) i* eflactive at o» Januuy 29. 2001 and » subjecl to change without nofce. 
MMmum dapoatt of $100 it raouirad to obtain tw APY. 

Siųsdami per Westem Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Kai siunčiate pinigus per Western 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 Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems,' siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

J 

f i 
I 

A. tA. 
Kun. FABIJONAS KIREILIS 

Mirė 2001 m. balandžio 5 d., eidamas 89 metus. Gimė 
1912 m. balandžio 6 d. Vabalninko parapijoje, Biržų rajone. 

Velionis ilgus metus darbavosi Brighton Parko Švc. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 
lietuvių sielovadoje. Kun. Fabijonas buvo Šaulių Sąjungos 
dvasios tėvas bei Lietuvos Vyčių 4 laipsnio narys. 

Nuliūdę liko:: sesuo Benedikta Povilionienė ir brolienė 
Paulina Kireilienė bei giminės Lietuvoje ir Kanadoje. 

Atsisveikinimas su mielu kunigu bus sekmadienį, 
balandžio 8 d. nuo 3 v.p.p. iki 9 v.v.Brighton Parko 
bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, 
balandžio 9 d. 10:30 v.r. Maldomis ir padėka palydėsime 
mylimą kunigą Fabijoną į Amžinybę ir į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Jūsų pasirinktai labdaros 
organizacijai. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A L W A Y S W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai (į)(d 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015W.79St.,Justice,IL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

5200W. 95St . 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

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

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
www.westernunion com 

VVESTERIM MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigu pf siuntimas visame pasaulyje"" 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-478-2845 

NATTONWTDE TOLL FREE (nemokama.) Tel. l-MO-994-7600 
www.petkusftiBeralhomes.coin 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCAT10NS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245 

http://www.westernunion
http://www.petkusftiBeralhomes.coin


DRAUGAS, 2001 m. balandžio 7 d., Šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PRISIKĖLIMO VARPAMS SKAMBANT 
Netrukus švęsime šv. Vely

kas — Kristaus prisikėlimo 
' švente. Su Prisikėlimo varpų 

skambesiu siunčiame šios 
šventės sveikinimus visiems 
Draugo fondo nariams ir rė
mėjams, visiems „Draugo" 
skaitytojams, tėvams marijo
nams, „Draugo" redakcijos, 
administracijos ir spaustuvės 
darbuotojams ir visiems se
sėms bei broliams Lietuvoje. 

Su šv. Velykomis pavasaris 
neša prisikėlimą gamtoje ir 
žmonių širdyse. Dvasinio ir 
tautinio prisikėlimo laukia ir 
Lietuvos padangė. Ją neša 
Prisikėlimo varpai. 

Prisikėlimo varpai, mūsų 
dvasinis, tautinis atgimimas, 
kaip nauji karklo pumpurai, 
reikalingi ir mums išeivijoje, 
ypač mūsų jaunimui, nebemo-
kančiom lietuvių kalbos, ne-
beakaitančiam lietuviško laik
raščio ar knygos, nepažiurin-
čiam į „Tėvynės žvaigždute" 
„Draugo" trečiadienių laidoje 
ar į „Skautybės kelią", ar į „Iš 
ateitininkų gyvenimo" šešta
dieniais. Tik „Draugas" skiria 
tiek daug vietos rašiniams 
apie mūsų jaunimą, jo organi
zacinę veiklą, kuri padeda 
išlikti lietuviais toli nuo Lietu
vos. 

Tėvelių pareiga parodyti 
^Draugo" puslapius mūsų jau
nimui, pamokyti juos skaityti. 
Tėvelių pareiga prenumeruoti 
ir skaityti .Draugą" bei kitą 
mūsų lietuvišką spaudą ir 
prie skaitymo pratinti savo 
vaikus. Tėvelių pareiga remti 
„Draugą" per Draugo fondą, 
ypač dabar vykstant lėšų tel
kimo pavasario vajui, atsilie
piant į vajaus laiškus su di
desniu ar mažesniu įnašu. 

To visiems linkime, skam
bant Prisikėlimo varpams. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1000 doleriu: 
Vytautas Valantinas, a.a. 

žmonos Emilijos atminimui, 
garbes nariai, iš viso 1,200 
dol., Chicago, IL. 

Su 200 doleriu: 

Aleksandras Atutis ($220.-), 
garbės narys, iš viso 1,220 
dol., Pleasant HM, CA. 

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai, iš viso 2,400 
dol., Clinton, MI. 

Kęstutis Petrauskas, iš viso 
200 dol., Lagūna Beach, CA 

Su 100 dolerių: 
Kun. Jonas Velutis, garbės 

narys, iš viso 1,700 dol., Chi
cago, IL. 

Apolonija Andrašiūnas, gar
bės narė, iš viso 1,200 dol., 
Orland Park, IL. 

Msgr. Algirdas Olšauskas, 
garbes narys, iš viso 2,300 
dol., Los Angeles, CA. 

Dr. Rimvydas Sidrys, gar* 
bės narys, iš viso 1,400 dol., 
Streton, IL. 

Julius Karsas, garbės na
rys, iš viso 1,150 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Palmyra ir Vytautas Janu
šonis, garbės nariai, iš viso 
1,200 dol., Dousman, WI. 

Dr. Danguolė ir Aleksas 
Vitkus, iš viso 840 dol., Palos, 
Hts, IL. 

Irena Ancerys, iš viso 750 
dol., Porter, IN. 

Ona ir Vytautas Kolis, iš 
viso 600 dol., Palos Hills, IL. 

Zenonas Šukys, iš viso 500 
dol., Chicago, IL. 

Alfonsas Petrutis, iš viso 
150 dol., W. Hyannisport, MA 

Ona Norkus, iš viso 300 dol., 
Los Angeles, CA 

Su 50 dolerių: 
Sylvia Saukaitis, iš viso 50 

dol., Chicago Ridge, IL. 
Natalija Mažeikienė, iš viso 

250 dol., Shorewood, IL. 
Giedrė Garbonkus, iš viso 50 

dol., VVake Forest, NC. 
Marija Išganaitis ($40.-), iš 

viso 40 dol., Orland Park, IL. 
Su 30-25 doleriais: 
Antonas Valiuškis, iš viso 

230 dol., Barrington, RI. 
Eugenija Kolupailaitė, iš 

viso 600 dol., Chicago, IL. 
Danutė Mikoliūnienė, iš viso 

250 dol., VVilloughby, OH. 
Visiems nuoširdžiai dė

kojame. 
Fondo iždininkas 
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Trečiadienio popietėje „Seklyčioje" 

Vyresniųjų l ietuviu cent
re, „Seklyčioje", balandžio 
11 d., trečiadienį, programos 
nebus (Didžioji savaite). Vėl 
„Seklyčioje" susirinksime po 
Velykų, balandžio 18 d. Vi
siems „Seklyčia" ir Socialiniu 
reikalų taryba linki linksmų 
Velykų' 

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo seserų rėmėjai la
bai džiaugiasi pasisekusiu 
renginiu balandžio 1 d. Jie yra 
ypač dėkingi Ankų kepyklos 
savininkams už pyragus ir ki
tas gėrybes, kurias jie taip 
dosniai aukoja jų kasmeti
nėms vaišėms. 

„Geležinis Vilkas" dėkoja Andriui Kubiliui už apsilankymą 

RAŠO „GELEŽINIO VILKO" BŪRELIS 
LIETUVA 17-18 AMŽIUJE 

17 amžiuje Saksų šeima val
dė Lietuvą. Ponai ilgą laiką 
Lietuvoje turėjo didžiausią 
stiprybe. Lietuva nukentėjo, ir 
ponai suprato, kad jie pražudė 
Lietuvą. Jie tada norėjo padėti 
Lietuvai, bet buvo per vėlu. 
Rusai pamatė, kad buvo geras 
laikas paimti Lietuvą į savo 
rankas. Po biškį rusai paėmė 
Lietuvą ir, kada Lietuva pa
bandė susikelti, jie greitai pa
ėmė Lietuvą. Dėl to susikė-
limo rusai (steigė bausmes. 
Jie uždraudė lietuvių kalbą, 
paėmė jų knygas, atėmė sta
tutą, uždarė lietuviškas mo
kyklas ir universitetus ir tik 
norėjo išnaikinti lietuvybe... 
Napoleonas norėjo užimti Ru
siją. Ėjo su savo kariuomene 
per Lietuvą ir ėmė žmones į 
savo kariuomenę, paėmė Lie
tuvos maistą ir arkliais trypė 
žemę. Lietuva buvo užimta. 

Vida Mikalčiūtė 

17 amžiuje Saksai valdė Lie

tuvą. Jie neturėjo jokios stip
rybės, nes ponai turėjo visą 
stiprumą. Ponai iŠ tikrųjų val
dė Lietuvą. Ponai darė, ką jie 
norėjo, ir Lietuva smuko. Kai 
ponai išsigando, kad Lietuva 
smunka, jie bandė sutvarkyti, 
bet buvo per vėlu. Rusai jau 
buvo atėję. Caras padalino 
Lietuvą. Lietuviai sukilo prieš 
carą, bet juos jis baudė ir bau
dė. Tada Napoleonas, norėda
mas savo vardą aukštinti, ėjo 
su savo kariuomene į Rusiją... 

Antanas Petkus 

Per visą istoriją Lietuva 
sunkiai kentėjo daug prie
spaudos ir neteisingumo. Pra
ėjusį šimtmetį Lietuva buvo 
Sovietų okupuota, žmonės gy
veno baimėj, tikėjimas ir kul
tūra buvo uždrausta. Bet kovo 
11-ąją, 1990 metais, viskas 
pasikeitė. 

Aš buvau 6 metų amžiaus, 
kai Lietuva atgavo laisvę. Gy
venant Amerikoje, man nebu
vo labai svarbu, kas vyksta 
svetimame krašte. Nežinojau, 

B Zeikiene 'i£ kaires1 ir E Jucienė. 
J . Lisauskienės nuotr. 

„Tūkstantmečio Mado
na" lankosi Brighton Parke! 
Visą Didžiąją savaitę, nuo 
Verbų sekmadienio balandžio 
8 d., iki Didžiojo šeštadienio, 
balandžio 14 d., keliaujanti 
Motinos Marijos statula bus 
prie Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčios. Visi apy
linkės ir tolimesnių vietovių 
lietuviai kviečiami prie statu
los susirinkti antradienį, ba
landžio 10 d., 8:30 vai. r. Bus 
lietuviškai kalbamas rožinis ir 
meldžiamasi, prašant Marijos 
globos sau, savo šeimoms, Lie
tuvai... 

Balandžio lietus ir pirmoji 
perkūnija pažadino pavasarį, 
tad galima tikėtis ir šiltų Ve
lykų, ir ilgainiui — gegužės 
žiedų. O su gegužės mėnesiu 
ateina ir Motinos diena. Todėl 
visi kviečiami atkreipti dėme
sį, kad šiemet, kaip ir anks
čiau, Motinos dienos vaišės 
ruošiamos Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, gegužės 13 
d., sekmadienį, 12 vai. Ren
gėjai — Pa. Jurgio Matulaičio 
misijos renginių komitetas. 
Pasižymėkite kalendoriuje šią 
datą — juk neleisime ma
moms, močiutėms (net uoš
vėms) tą dieną pietų gaminti, 
pakvieskime jas dalyvauti Mo
tinos pagerbimo pietuose! 

Panevėžiečių klubo pus
metinis nariu susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, ba
landžio 8 d., 12 vai., Jaunimo 
centre. Nariai ir norintys 
įstoti į klubą prašomi daly
vauti. Susirinkime prižadėjo 
pakalbėti buvęs partizanas, 
politinis kalinys Povilas Vai
čekauskas. 

Audronė Uigirienė, „Vai
ko vartų į mokslą" būrelio na
rė ir didelė rėmėja iš Highland 
Park, IL, papuošė Naujosios 
Akmenės vaikų dienos centrą 
Lietuvoje, užsakiusi išausti 75 
metrus gražaus raštuoto lino, 
iš kurio siuvamos užuolaidos 
langams. Naujosios Akmenės 
vaikų centrelio direktorė dr. 
Aldona Užnicienė, visi vaiku
čiai ir „Vaiko vartų į mokslą" 
būrelis dėkoja mielai Audro
nei 450 dol. vertės dovaną, ku
ri padarė šį centrą mielą ir 
jaukų vaikučiams ir praei
viams. 

Čikagos Lietuviu operos 
Donizetti „Meilė* eliksyras" 
operos pastatymas Morton 
mokyklos auditorijoje, Cicero, 
IL, š.m. balandžio 29 d. 

„Geležinis Vilkas" su Andriumi Kubiliumi. 

kad mano giminės kartu laikė 
rankas ir drąsiai stovėjo gat
vėse, kai Sovietų kareiviai 
šaudė į nekaltus žmones. Ta
da nesupratau, dėl ko lietuviai 
kovojo, kentėjo ir prisikėlė. 

Dabar daugiau negu 10 me
tų ėjusi į lituanistinę mokyk
lą, aš išmokau mylėti protėvių 
žemę ir suprantu kovo 11-

osios reikšmę. Pirmą kartą, 
kai aš buvau Lietuvoje, ma
čiau Kryžių kalną, man tekėjo 
ašaros, nes aš supratau žmo
nių stiprybę ir jų patriotizmą. 
Lietuvių kultūra yra nuostabi 
ir žmonės yra labai malonūs. 
Aš dabar esu labai laiminga ir 
didžiuojuos mūsų kultūra ir 
stiprybe, kuri atlaikė visas 

priespaudas. Būdama tokia 
mažytė, 1990 m. kovo 11-ą pa
sirodė tokia didelė. 

Nors Lietuva labai vargsta, 
tačiau kol mes visi kartu ga
lim stovėti, laikyti rankas ir 
dainuoti kartu lietuviškas dai
nas, tol mūsų kraštas stovės 
kaip akmuo. 

Vilija Pakalniškytė 

Laukiame šaunaus „Vie
nos valso" pokylio! Taip, jis 
vyks ir šįmet — gegužės 12 d., 
šeštadienį. Lemonte, Lietuvių 
fondo salėje. Jau dabar galima 
užsisakyti vietas (arba gauti 
daugiau informacijos), rašant 
adresu: P.O. Box 4102, Whea-
ton, IL 60189 arba internetu: 
Biciulyste@aol.com 
Visas pokylio pelnas skiria
mas Valdovų rūmų atstaty
mui. Pokylį ruošia Meno mo
kyklėlė su veikliąja jos stei
gėja ir direktore Ligija Taut-
kuviene bei pagalbiniu komi
tetu. 

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos (ALRK) #3 kuopa 
kviečia nares dalyvauti adora
cijos valandėlėje Didįjį Penk
tadienį, balandžio 13 d., 9 vai. 
ryte, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Mar-
ųuette Parke. 

Korp! „Gaja" susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., 
sekmadienį (per Atvelykį), 
10:30 vai. r., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Bus aktuali 
paskaita apie gyvulių ligas: 
kiek jos pavojingos žmogui. 
Paskaitininkas —jaunas vete
rinarijos gydytojas dr. Vincas 
Staniškis. Kviečiami nariai su 
šeimomis ir draugais. 

Lietuvos Dukterys vel 
kviečia visus ir visas į priešve-
lykinį pyragų ir margučių iš
pardavimą, kuris vyks balan
džio 12 d. nuo 8 vai.r. „Name
liuose", 2735 W. 71st Str.; tel. 
773-925-3211. Visos draugijos 
narės prašomos atnešti pyra
gų ir margučių balandžio 11d. 
nuo 10 vai.r. iki 5 val.p.p. La
bai lauksime! 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopos susirinkimas vyks 
balandžio 28 d., Šeštadienį, 3 
v. p.p., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. 

^Neringa Inc. su Nek.PrMaajoa Seteriam 
* • organizuoja ir praveda stovyklas 

—^ § t "** "Neringos"stovyklavietėje Vemtonte 

"NERINGOS" STOVYKLOS 
Urrnjyn/KAiJtA 

JįjL liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
\gff liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 
" • liepos 22-28 d-d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29-rugp. 4 d.d. - Šeimoms su mažais vaikais 

AMHUB KALBA - Ugnaag KiMte - A 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metą įCo/Į 

rugp. 18-21 d.d - šeimoms su mažais vaikau 

INFORMACIJA: 416-537-7363, netingai@vahoo.com 

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

• Automobilio, namu ir 
l igos 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. 
Kędzie A ve., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

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

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

• Eugen i ja ir Edward 
Rackus, Chicago, IL, remia du 
vaikus Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą tiems vaikams kitiems 
metams, atsiuntė $300. Vytau
tas ir Palmira Janušoniai, 
Dousman, WI, remiamam vai
kui atsiuntė metų paramą 
$160. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame dosniesiems rėmė
jams! „Lietuvos Našlaičių 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• A.a. Jadvygos Petro-
šiūnJenės atminima pagerb
dami, Lietuvos vaikų globos 
būreliui „Saulutė" aukojo Irena 
Meilienė $80, anoniminiai $26 
bei R.V. Strimaičiai, J.D. Hu-
me, E.M. Vasiliauskai $160. 
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja ui 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikučiams Lietuvoje 
ir reiškia užuojauta a.a. Jad
vygos Petrošionienės artimie
siems. 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skemai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 77S-SS4-0100. 

TeL 630-3874100, Lemont, IL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 tmŠaM M , CMeago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal šusterimą 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civiline* ir 
kriminalinės bylos 

6S47 8.Ked»JeA 
Chicago, IL 
TeL 773-7766700 

E-mail: GibaitiasJaoLoom 
Toli m* 24 hr. 866-7764741 

Darbo vai ano 6 r J. iki 6 T.T. 
Saitsd.Svj-. ikilT.p.p. 

• Talman Delicatessen, 
2624 W. 69 8 t , Chicago, IL, 
Velykų stalui priima užsa
kymus. Mėsos patiekalai: rula-
das (mėsos vyniounis), kumpis, 
dešros, šaltiena, kugelis, miš
rainės. Tsrtai: napaleonas, rie
šutinis, bapkos, ežiukas ir t.t. 
Įvairus žuvies patiekalai. Užei
kite ar skambinkite, mielai ap
tarnausime. TeL 773-464-6766. 

• 27 centai skambinantį 
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 24 vai-
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias rytys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
706486-0666. TRAN8POINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

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

• A.a. L e o n o V y t a u t o 
Juškaičio atminimą pagerb
dami, draugai ir pažįstami 
aukoja apleistiems Lietuvos 
vaikams: dr. Janina JakŠe-
vičienė, Dana ir Romas Norvai
šai, Bronė ir Kazys Markus, 
Pijus ir Danguolė Bielskai, 
Vytautas Senda, John ir Pau
lina Kadžiulis, Petęr ir Corinne 
Sciaky, Julia Domenas. Iš viso 
$185. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių 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 studentams Lietu
voje. Aukojo: Stasė Bacevičius 
$25 a.a. Ievos Deveikienės 
atminimui; Gražina ir dr. Ro
mualdas Kriaučiūnai $360 
Gustonių ir Mitronių pr. m-klų 
ekskursijoms po Lietuvą; Cle-
velando LB Soc. sk. (O. Ši-
lėnienė) $60 tęsiant mergaitės 
metinę paramą; Vida Brown 
$70 a.a. dr. V. Gylio atm; Lee 
Whittington (Guardian Angel 
Grave Maintenance) $60; Ta
duko Mikalausko gydymui au
kojo Vilma Garmutė $10, Lina 
Gilevičienė $10, Asta Volungė 
Sorensen $60, Adolfas Jan
kauskas $20, Elena Calvano 
$300, Dalina Semaškienė ir B. 
Brazauskienė $36, Alina Glads-
tein $26, Judita Uznienė $13. 
Mergaitės metinę paramą tęsia 
Neris Ankus $240 ir Nijolė 
Kersnauskaitė $20; paremti 
Jack Irwin Lietuvoje vedamą 
alkoholizmo ir narkomanijos 
prevencŲos programą aukojo M. 
Turk $160, L. Rosemayer 
$1,000, P. Weyna $86, W. Lauff 
$75, CM. Lauff $75, A. Freels 
$86, J. Seyller $60, M. VVdlter 
$86, L. Rosenmayer $200, J. 
Brom $26, J. Annen $69.50, M. 
Humke $86, Coriey $200, M. 
Turk $300, B. Law $100, S. 
Guagiiardo $300, H. Kalinows-
ki $126, R. Schmidt $260, M. 
Turk $600, L. Brossard Co. 
$400, St. Thomas the Apostle 
Church$6S4A4,Trenchn,Inc. 
$1,000, C. Liebseit $100, K. 
Noonan $160, K. Bulaga $100, 
H. Yurs $80, A. Bondi $400. 
Ubai ačiū! „Saulutė" , 419 
Weidn«r Rd* Buflalo Grove, 
IL 60089. TeL 847-637-7942. 
Tax 0)6366062639. 

mailto:Biciulyste@aol.com
mailto:netingai@vahoo.com

