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JAV gynybos sekretorius giria 
Baltijos valstybes

kuriojeVašingtonas, kovo 14 d. 
(BNS) — JAV gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld pa
gyrė Baltijos valstybių pastan
gas siekiant narystės NATO ir 
pareiškė tvirtą savo valstybės 
paramą sąjungos plėtrai.

Tai gynybos sekretorius 
sakė ketvirtadienį Vašingtone 
vykusiame susitikime su Lie
tuvos krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi, Lat
vijos gynybos ministru Girtu 
Valdžių Kristovskiu bei Esti
jos gynybos ministru Sven 
Mikser. Susitikime taip pat 
dalyvavo JAV gynybos sekre
toriaus pavaduotojas Paul 
Wolfowitz.

D. Rumsfeld padėkojo už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
paramą JAV vadovaujamai 
tarptautinei kovai prieš tero
rizmą.

L. Linkevičius užtikrino D. 
Rumsfeld, kad Lietuva remia 
JAV pastangas kovoje prieš 
terorizmą ir yra pasirengusi 
įnešti savo konkretų indėlį. 
Kaip pavyzdį ministras pa
minėjo Lietuvos ketinimus 
pasiųsti karių grupę į Manaso 
karo aviacijos bazę Kirgizijoje,

Su Europos pagalba Lietuva 
uždarys Ignalinos elektrinę

Barcelonoje Lietuvą atstovavo finansų ministrė Dalia Grybauskaitė, prezi
dentas Valdas Adamkus ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.

EPA-Elta nuotr.
Barcelona-Vilnius, kovo 

15 d. (BNS) — Barcelonoje 
vykstančiame Europos Sąjun
gos viršūnių susitikime Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus pabrėžė, kad Lietuva 
įvykdys prisiimtus įsipareigo
jimus dėl Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymo, 
tačiau tuo pačiu tikisi ilgalai
kio ES finansinio įsiparei
gojimo.

„Noriu pabrėžti: tai, ką Lie
tuva pažadėjo, įvykdys. Ta
čiau negalime prisiimti įsipa
reigojimų, viršijančių mūsų 
ekonomines ir finansines gali
mybes. Tiesa yra akivaizdi — 
pati Lietuva negali ir negalės 
finansuoti abiejų branduolinių 
reaktorių uždarymo”, sakė V. 
Adamkus. Jis teigė, kad Lietu
va tikisi aiškaus ir ilgalaikio 
ES įsipareigojimo padėti iš
spręsti jėgainės uždarymo pro
blemas. „įsipareigojimo, kuris 
nesibaigtų 2006 metais. Ko
misijos pasiūlytas finansinių 
priemonių planas yra geras 
pagrindas tolesnėms diskusi
joms”, sakė V. Adamkus.

ES ir tarptautiniai rėmėjai 
IAE uždarymui jau skyrė dau
giau kaip 200 mln. ,eurų. 
Praėjusių metų pabaigoje Lie
tuvos finansų ministerija ir 
Europos Komisija pasirašė 
memorandumą dėl 50 mln. 
eurų skyrimo IAE uždarymo 
išlaidoms. Be to, Europos Ko
misuos pateiktame projekte 
dėl ES plėtros finansavimo

dislokuotos NATO 
sąjungininkų oro pajėgos, da
lyvaujančios antitęroristinėje 
kampanijoje Afganistane.

JAV Gynybos departamento 
vadovai priminė, kad kol kas 
sprendimai dėl naujų valsty
bių pakvietimo į NATO Pra
hos viršūnių susitikime ne
padaryti. Sprendimus lems 
karinė bei politinė valstybių 
kandidačių pažanga.

D. Rumsfeld labai palankiai 
įvertino Lietuvos sprendimą iš 
JAV įsigyti prieštankines sis
temas „Javelin”.

Baltijos gynybos ministrai 
supažindino JAV Gynybos de
partamento vadovus su Pabal
tijo karinių struktūrų pertvar
ka. Pasak L. Linkevičiaus, 
Baltijos valstybės siekia būti 
ne tik geros NATO kandi
datės, bet ir geros sąjungi
ninkės. Jis pažymėjo, kad kaip 
tik šiuo metu Lietuvoje vykdo
ma gynybos pajėgumų struk
tūros peržiūra bei pajėgų mo
dernizacija yra skirta parengti 
Lietuvos ginkluotąsias pajė
gas būsimoms NATO užduo
tims.

numatyta kasmet IAE už
darymui skirti 70 mln. eurų. 
Lietuvos žinovų vertinimu, 
IAE uždarymo kaina, jeigu an
trojo bloko naudojimas būtų 
nutrauktas 2009 metais, per 
keletą dešimtmečių sudarytų 
apie 3 mlrd. eurų.

* Prancūzijos kompensa
cija už pirmaisiais nepri
klausomybės metais Lietuvai 
priklausiusį ambasados Pary
žiuje pastatą — 12.1 mln. litų 
— bus panaudota naujo pasta
to diplomatinei atstovybei 
įsigijimui. 1940 metais, Lietu
vai praradus nepriklausomy
bę, Paryžiaus merija iškraustė 
iš ambasados pastato Lietuvos 
diplomatus. Po II pasaulinio 
karo pastatas buvo perduotas 
Sovietų sąjungai. Iširus SSRS, 
pastatą perėmė Rusija. Nors 
iki šiol ambasados pastatai 
nuosavybės teise priklauso 
Lietuvai, jų negalima perimti, 
nes ten įsikūrę diplomatinę 
neliečiamybę turintys Rusijos 
piliečiai. (BNS)

x * Lietuva pasveikino ket
virtadienį pasirašytą Serbi
jos ir Juodkalnijos susitarimą 
dėl santykių normalizavimo. 
„Lietuva tikisi, jog šis bendras 
pasiekimas taps svarbiu fakto
riumi užtikrinant taiką bei 
stabilumą Balkanų pusiasa
lyje ir visoje Europoje, pri
sidės prie Serbįjos ir Juodkal
nijos respublikų geresnės atei
ties, klestinčios ekonomikos ir 
žmonių gerovės sukūrimo”, ra-

Londone įvyko (iš kairės) Estijos, Didžiosios Britanijos, Latvijos ir Lietuvos ministrų pirmininkų — (iš kairės) Siim 
Kali, Tony Blair, Andris Berzins ir Algirdo Brazausko susitikimas. D. Britanijos premjeras T. Blair pagyrė Baltijos 
valstybes už pažangą rengiantis į NATO ir paragino neapleisti pastangų pasiruošti narystei sąjungoje. T. Blair para
gino aktyviai rengtis NATO viršūnių susitikimui Prahoje. Kalbėdami apie Europos Sąjungos plėtrą, Baltijos premje
rai pabrėžė, kad jų valstybės norėtų, jog naujoms narėms būtų sudarytos sąlygos patekti į ES žemės ūkio produktų 
rinką. Jie pažymėjo, Baltijos valstybių netekina Europos Komisijos joms pasiūlytos žemės ūkio produkcijos gamybos 
kvotos. Lietuvos premjeras A. Brazauskas susitikime iškėlė Karaliaučiaus srities klausimą. Jis pabrėžė, kad vizų reži
mo Karaliaučiui specifiką turi suderinti Rusija ir ES, o Lietuva yra pasirengusi prisidėti siekiant šio susitarimo.1

* Lietuva nori grįžti į Eu
ropos tautų šeimą maksima
liai sustiprėjusi ir yra pasiren
gusi būti lygiaverte bendrinin
ke, Londone vykusioje tarp
tautinėje konferencįjoje teigė 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. Anot premjero, Europos 
vienijimasis pareikalaus dos
numo iš dabartinių Europos 
Sąjungos narių bei atsako
mybės iš naųjųjų narių. Di
džioji Britanija — viena tvir
čiausių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos rėmėjų šių valstybių 
kelyje į NATO ir Europos 
Sąjungą. Tokias garantijas iš 
Jungtinės Karalystės ministro 
pirmininko Tony Blair lūpų 
Londone išgirdo Baltijos vals
tybių premjerai. <lr, Eita)

* Penktadienį prie Seimo 
mitingavę Lietuvos lenkų at
stovai reikalavo pakeisti 
prieštaringai vertinamas Švie
timo ir mokslo ministerijos pa
tvirtintas tautinių mažumų 
švietimo nuostatas, priešingu 
atveju grasindami panašius 
protesto renginius surengti 
prie Vilniuje esančių Vakarų 
valstybių ambasadų. „Yra 
tam tikri standartai Europoje, 
reikia jų laikytis”, tvirtino Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) vadas, Seimo narys 
Valdemaras Tomaševskis.(BNS)

* Visuomeninė organiza
cija „Vilnijos draugija” tei
gia, jog penktadienį Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
prie Seimo surengtas protes
tas dėl tautinių mažumų švie
timo yra provokacinis. „Vilni
jos draugija” skelbiasi ginanti 
lietuvybę etninių lenkų tan
kiai gyvenamoje Pietryčių Lie
tuvoje. Kaip teigiama draugi
jos valdybos pirmininko Kazi
miero Garšvos pasirašytame 
kreipimesi, Lietuvos lenkai 
savo kultūrai ir švietimui pa
laikyti turi geriausias sąlygas 
pasaulyje už Lenkijos ribų. 
Pasak kreipimosi, vien Lietu
voje lenkiškų mokyklų yra 
daugiau negu visose likusiose 
pasaulio valstybėse — 130.
Soma pranešime. Ketvirta
dienį pasirašytu Europos Są
jungai (ES) tarpininkaujant 
pasiektu susitarimu bus su
kurta nauja „Serbijos ir Juod
kalnijos” sąjunga trejų metų 
laikotarpiui, kuriam praėjus, 
abi šios valstybės turės teisę 
siekti nepriklausomybės. <bns)

* Jei neatsiras nenuma
tytų kliūčių, JAV bendrovė 
„Williams” ir Rusijos „Jukos” 
per artimiausią mėnesį vy
riausybei turėtų pateikti sude
rintą investicįjų į amerikiečių 
valdomą „Mažeikių naftą” su
tarties variantą. .^Derybos su 
‘Jukos’ eina visiškai į pa
baigą”, patvirtino penktadienį 
Mažeikiuose lankęsis ūkio mi
nistras Petras Čėsna. Jo nuo
mone, susitarimas su „Jukos” 
galėtų išspręsti vieną didžiau
sių „Mažeikių naftos” bėdų — 
žaliavos tiekimo klausimą.(Eita)

* Vilniuje, Šiaurės mies
telyje, aptiktas milžiniš
kas Napoleono kariuomenės 
karių kapinynas. Gausybė 
žmonių kaulų išlindo čia at
liekant statybos darbus. „Žmo
nių lavonai į duobes buvo su
versti bet kaip. Jų kūnai guli 
vienas ant kito susipynę įvai
riomis pozomis. Pagal rastas 
drabužių, kepurių skiautes, 
sagas buvo nustatyta, kad čia 
palaidoti Napoleono armijos 
kariai”, sakė atsivėrusiame 
kapinyne dirbusi archeologė 
Justė Poškienė. Manoma, kad 
šioje vietoje buvo palaidota ne 
mažiau kaip 1,000 prancūzų 
karių. (LR, Eite)

* Čigonų taboras žengia 
už grotų. Kaip sakė Vilniaus 
policijos Narkotikų kontrolės 
skyriaus komisaras Tomas Ul- 
pi8, to, kas pastaraisiais me
tais vyksta sostinės čigonų ta
bore, kitaip kaip vilniečių 
genocidu pavadinti negalima. 
„Narkotikai tapo pagrindiniu 
ir bene vieninteliu taboro pra
gyvenimo šaltiniu. Beveik nė 
viena iš taboro gyventojų ne
dirba, tačiau pinigų turi. Iš 
kur?”, svarstė T. Ulpis. <r, Eita)

* Kaip pranešė Austrijos
žiniasklaida, trečiadienį Vie
noje suimtas ir prekyba žmo
nėmis kaltinamas 1968 metų 
Žiemos olimpinių žaidynių 
Grenoblyje aukso medalio 
laimėtojas 54 metų Wolfgang 
Schwarz. Moteris armėnė W. 
Schwarz pavedimu Lietuvoje, 
Baltarusijoje ir Rusijoje ieš
kodavo „pelningą” darbą Aus
trijoje norinčių dirbti mergi
nų. Buvęs šokėjas ant ledo pa
sirūpindavo jų vizomis, lėktu
vo bilietais ir drabužiais. Su
viliotas merginas austras nu
pirkdavo už maždaug 3,000 
JAV dol. (BNS)

EPA-Elta nuotr.

Sunaikintas 
tarptautinis prekybos

žmonėmis taškas
Lietuvos kriminalinės polici

jos biuro Organizuotų nusikal
timų tyrimo tarnybos (ONTT) 
pareigūnai per operaciją Vil
niuje sulaikė grupę asmenų, 
įtariamų prekyba žmonėmis.

Per sandėrį kovo 6 dieną, 
kuriame dalyvavo prekeiviais 
moterimis apsimetę Lietuvos 
teisėsaugos agentai, viena 
moteris buvo parduota už 450 
JAV dolerių. Dėl šio nusikalti
mo sulaikyti keturi Vilniaus ir 
Kauno apskrities gyventojai, 
taip pat du Vokietijos piliečiai, 
kurie po apklausos paleisti. Il
gesniam laikui sulaikyti Vo
kietijos piliečių nebuvo pakan
kamo pagrindo.

Kaip manoma, sulaikytieji 
priklauso tarptautinei nusi
kalstamai grupuotei, kuri 
vertėsi moterų gabenimu iš 
Lietuvos ir Ukrainos į vieš
namius Vokietijoje, Anglijoje 
bei Norvegijoje.

Du sulaikytuosius, kurie yra 
Lietuvos piliečiai, teismas lei
do suimti.

Pareigūnų teigimu, šia ope
racija buvo sunaikintas vienas 
iš ilgiausiai veikusių prekybos 
žmonėmis kanalų. (bns)

* Pasitelkę šunis ir sraig
tasparnį, Gorenės rajono miš
kuose daugiau kaip 30 Slovė
nijos pareigūnų po daugiau 
nei dvi valandas trukusių gau
dynių trečiadienį sulaikė ban
ko plėšikų gaują iš Lietuvos. 
Antrankiai buvo uždėti vi
siems septyniems 24-41 metų 
plėšikams. Pareigūnų rankose 
atsidūrė ir jų iš banko „Go- 
renjska Banka” pagrobti 4.8 
mln. tolarų (apie 75,000 litų).

(LR, Elta)
* Šiaulių centristai ren

gia perversmą. Šiauliuose 
miesto Tarybos valdančiąją 
koaliciją ketina palikti cen
tristai. Jie stengsis sukurti 
naują valdančiąją koaliciją be 
Naujosios sąjungos. Šios parti
jos narė Vida Stasiūnaitė da
bar yra miesto merė. <r, Eita)

* Ikimokyklinių įstaigų
valgiaraščiuose neliks gry
bų, šaltienos bei žuvies kon
servų, o vaikams nebeteks val
gyti aliumininiais įrankiais. 
Sveikatos apsaugos ministras 
patvirtino naujas higienos 
normas ir taisykles, kurių tu
rės būti laikomasi visose iki
mokyklinio ugdymo įstaigose, 
kur ugdomi vaikai iki 6 -7 me
tų. (BNS)
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žinių agentūrų praneSimais)

Bagramo oro pajėgų bazė, Afganistanas. Talibano ir „ai 
Qaeda” pajėgoms bus sunku persigrupuoti, nes JAV vadovauja
mos antiteroristinės koalicijos pąjėgos jas išstūmė iš paskutinių 
žinomų įtvirtinimų Afganistane. Afganistane esančių JAV sausu
mos pajėgų atstovai pranešė, kad urvuose, kuriuose buvo įsitvir
tinę „ai Qaeda” ir Talibano kovotojai, koalicijos pąjėgos rado tero
ristų vadovėlius bei žmonių kūnus. „Per šią kovą jiems buvo 
smogta be galo stipriai. Jie bėga. Jų infrastruktūra aiškiai buvo 
suardyta”, sakė JAV sausumos pajėgų vadas generolas Paul Miko- 
lashek.

Londonas. Rusijos užsienio reikalų ministras Igor Ivanov davė 
suprasti, kad Rusija nepasitrauks iš tarptautinės antiteroristinės 
koalicijos, net jeigu JAV vienašališkai pradės karo veiksmus prieš 
Iraką. Drauge ministras pabrėžė, kad Rusįja nepritaria smūgiams 
Irakui. I. Ivanov nuomone, tokie veiksmai smarkiai pakenks tarp
tautinei antiteroristinei koalicijai. I. Ivanov priminė, kad tik 
Jungtinės Tautos gali imtis priemonių prieš valstybes, pažeidžian
čias JT nutarimus.

Vašingtonas. Amerika šiuo metu neturi patvirtinusi plano pra
dėti karo veiksmus prieš Iraką, pareiškė Kanados ministras pir
mininkas Jean Chretien, perduodamas ketvirtadienį jam pasaky
tus JAV prezidento George W. Bush žodžius. Pasak J. Chretien, 
G. W. Bush jį užtikrino, kad jeigu JAV iš tiesų kada nors nuspręs 
nušalinti Saddam Hussein, šiuo reikalu pasikonsultuos su Kana
da. Trečiadienį JAV prezidentas pasakė iki šiol bene griežčiausius 
žodžius prieš Irako vadovą, pareikšdamas, jog JAV „su juo susi
tvarkys” dėl masinio naikinimo ginklų kūrimo.

Lozana. Po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių pradėtos taikyti ko
vos su teroru priemonės varžo žmogaus teises, ketvirtadienį pa
reiškė žmogaus teises ginanti organizacija „Amnesty Internatio
nal” ir perspėjo kai kurias valstybes vengti „perdėto saugumo”. 
„Kai kurios valstybės ėmėsi antiteroristinių priemonių, keliančių 
pavojų savo piliečių, o taip pat užsieniečių ir prieglobsčio jų vals
tybėse ieškančių asmenų žmogaus teisėms”, sakoma organizacijos 
pareiškime. „Valstybės privalo ne didinti saugumą žmogaus teisių 
sąskaita, o užtikrinti, kad būtų gerbiamos visų žmonių teisės”, tei
giama dokumente.

Karachi, Pakistanas. JAV teismingumas neįgalina teisti Di
džiojoje Britanijoje gimusį Pakistano kovotoją Ahmed Saeed Omar 
Sheikh už JAV žurnalisto Daniel Pearl pagrobimą ir nužudymą, 
penktadienį sakė kitų trijų įtariamųjų advokatas. JAV Teisingu
mo departamentas ketvirtadienį paskelbė dokumentus, kuriuose 
sakoma, kad A. S. O. Sheikh dėl D. Pearl pagrobimo bei nužudy
mo pateikti du įkaitų grobimo kaltinimai. JAV spaudžia Pakista
ną išduoti įtariamąjį, kuris prisipažino suorganizavęs D. Pearl pa
grobimą.

Jeruzalė. Postą paliekantis Izraelio kariuomenės štabo virši
ninkas, brigados generolas Shaul Mofaz, paklaustas, kiek laiko, jo 
nuomone, tęsis Izraelio ir palestiniečių konfliktas, atsakė: „Nema
nau, kad jis baigsis per artimiausią mėnesį ar du. Tai gali trukti 
dar mažiausiai kelis mėnesius, o gal ir daugiau”.

Belgradas. Jugoslavija sulaikė JAV diplomatą, kai jis ketvirta
dienio vakarą dalyvavo susitikime su aukšto rango Serbįjos vy
riausybės pareigūnu, ir paleido jį tik po 15 valandų, penktadienį 
pranešė JAV ambasados Belgrade atstovas spaudai Paul Denig. 
Pasak jo, diplomatui net nebuvo nurodyta jo sulaikymo priežastis. 
P. Denig atsisakė nurodyti, ar diplomato sulaikymas kaip nors su
sijęs su Jugoslavijos karo policįjos įvykdytu Serbijos premjero pa
vaduotojo ir buvusio Jugoslavijos kariuomenės štabo viršininko 
Momčilo Perisič suėmimu. Tuo tarpu Belgrado radijas, remdama
sis neoficialiais šaltiniais, pranešė, kad Serbijos vicepremjeras 
buvo suimtas „įtarus karinių paslapčių atskleidimu”.

San Francisco, California. Vos prieš keturias dienas JAV imi
gracijos pareigūnai pateko į nemalonę dėl vizų mirusiems lėktu
vų pagrobėjams, o dabar pasiaiškinti paprašyta ir rinkimų parei
gūnų, kurie į rinkėjų sąrašus įtraukė ...šunį. Sąmyšis kilo Contra 
Costa apygardos aukštesnės instancijos teismui iškvietus Barna
bas Miller, kuris turėjo atlikti teismo prisiekusiojo pareigą. Ta
čiau pasirodė, kad Miller negali teikti nuosprendžių, nes yra tik 
pudelis. Šuns šeimininkas, 78 metų Donald Miller sakė, kad užre
gistravo Barnabas’ą rinkėju norėdamas pademonstruoti, kokia 
ydinga yra biurokratinė sistema. „Jei užregistruoti savo šunį ga
liu aš, gali bet kas”, sakė D. Miller. Šis skandalas kilo vis stiprė
jant triukšmui Vašingtone dėl Imigracijos ir natūralizacijos tarny
bos, kuri pirmadienį informavo žuvusius rugsėjo ll-osios teroris
tus Mohammed Atta ir Manvan al-Shehhi, kad jų turistinės vizos 
pakeistos studento vizomis.

Murmanskas. Panaudotas branduolinis kuras iš atominio po
vandeninio laivo „Kursk”, kuris 2000 metų rudenį nuskendo Ba
renco jūroje su 118 narių įgula, bus pakrautas į plaukiojančią 
technologinę bazę „Lota”. Prireikus bus surinktos ir „Kurske” 
esančios skystos radioaktyvios atliekos. Iki šių metų pabaigos iš 
Murmansko srities planuojama išvežti 10 ešelonų su panaudoto
mis branduolinėmis atliekomis, iškrautomis iš daugiau kaip iš 60 
atominių povandeninių laivų ir atominių ledlaužių reaktorių.

Londonas. John Lennon našlė Yoko Ono už daugiau kaip 
15(1,000 svarų (daugiau kaip 800,000 litų) nupirko buvusio „bitlo” 
vaikystės namus Liverpool’yje,
kuriuose jis išmoko groti gitara. 
Namą ji padovanojo Valstybi
niam fondui, kuris saugo isto
rinius paminklus.

Los Angeles. Michael Jack
son nori tapti pirmąja į kosmo
są nuskridusią popmuzikos 
žvaigžde ir jau treniruojasi kar
tu su „Apollo 14” kosmonautu 
Edgar Mitchell.

KALENDORIUS
Kovo 16 d.: Dionyzas, Henrika, 

Julijonas, Gustavas, Norvilė, Vaido
tas, Vilįja.

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas; Gentvi
las, Gertrūda, Varūna, Vita, Vytė

Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeruzalie
tis; Anzelmas, Edvardas, Eimutė, Ei
mutis, Gintarė, Kirilas, Sibilė.

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas; Juozas, 
Nautilė, Vilė, Vilys.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

KVIEČIAMI ATĖJO
Šiuo Gavėnios metu, lyg 

pats Viešpats mus kvietė stab
telėti, susimąstyti ir išvalyti 
savo dvasios namus prieš su
tinkant Jį prisikėlusį — Šv. 
Velykose. Nepaisant siaučian
čios vėtros ir vėjo nutrauktų 
elektros laidų, didokas būrys 
atsiliepė į šį, kovo devintos 
dienos kvietimą ir pripildę 
Ateitininkų namus pasiruošė 
su kun. Virgilijumi Poškumi pa
sižvalgyti po savo sielos gel
mes. Elektros nebuvimas ir 
visus Ateitininkų namus ap
šviečianti žvakių šviesa pri
sidėjo prie šios dienos nuotai
kos.

Po įžanginių maldų ir gies
mės kunigas Virgilijus kvietė 
atsigręžti ir pažiūrėti į save. 
Kaip du žmogaus kontrastus 
jis parodė evangelijos farizie
jaus ir muitininko maldą. 
Muitininkas tik dėkojo Dievui 
koks jis „geras”. Žvalgydama
sis į kitus ir matydamas kituose 
blogį, tuo pačiu jis juos teisė. 
Muitininkas žvelgė ne į kitus, 
o tik į save. Jis jautė savo silp
numą, bejėgiškumą, kaltumą 
ir gailėdamasis prašė Viešpatį 
jo pasigailėti, jam jo kaltes at
leisti. Koks yra mūsų kreipi
masis į Dievą?

Jėzus kviečia mus pasižiū
rėti į save, ne į kitų klaidas. 
Jis kviečia mylėti ir tapti 
šventais. Kiekvienam reikia 
įsišaknyti į Šv. Raštą ir į savo 
gyvenimą Šv. Rašto šviesoje. 
Susitikdami su Viešpačiu 
kiekvienas atsinešame su sa
vimi savo gyvenimo knygą ir 
priklauso nuo mūsų pačių, ne 
nuo kitų, kas joje bus įrašyta. 
Mūsų tikslas yra atsiprašyti, 
atleisti, dėkoti, džiaugtis ir 
besąlygiškai mylėti.

Antrame savo pokalbyje, 
kun. Virgilijus kalbėjo apie 
kliūtis atsiliepiant į Jėzaus 
kvietimą. Jis vėl davė du pa
vyzdžius, evangeliką Judą ir 
Petrą. Judas Jėzų išdavė ir 
neturėjo jokios vilties, kad 
jam būtų atleista ir nesigai
lėjo. Šv. Petras taip pat Jo 
išsigynęs ir net buvo Jėzaus 
pavadintas „Šėtonu”, tačiau 
Jis verkė graudžiomis ašaro
mis gailėdamasis už savo 
veiksmus. Kokios kliūtys yra 
mūsų gyvenime?

Kartais mes nenorime pri
pažinti savo neigiamų emoci
jų; kaltės jausmo, pykčio, ne- 
atleidimo ir t.t. Mums reika
linga gydyti atmintį, nuslėp
tas, užsisenėjusias dvasines 
žaizdas. Kalbėtojas palygino 
žmogaus širdį su namų palė
pe, kurioje laiko slinktyje pri
sirenka nereikalingų daiktų. 
Nereikalingi prisiminimai, 
nuodėmės, blogi įpročiai, neat- 
leidimas, pripildo mūsų dva

Čikagos ir apylinkių moksleiviai ateitininkai š.m. vasario 23 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, vykusiame 
viešnia sės. Igne Marijošiūte diskutavo bio-etikos klausimus.

su

sios palėpę ir tampa kliūtimis 
bendravime su Dievu. Bėgi
mas per gyvenimą jo pilnai 
neišgyvenant, buvimas minty
se kitur negu turime būti, 
mus pripildo nereikalingomis 
šiukšlėmis, per kurias nepra
eina ir nepasiekia mūsų šir
dies mūsų gydytojas, Jėzus 
Kristus. Kiekvienas iš mūsų 
turi dvasinių žaizdų. Būtina 
išlaisvinti ir išvalyti širdis nuo 
nuoskaudų už jąs kitam at
leidžiant.

Žmogaus praeitis ir jo asme
ninė patirtis šeimoje, bendruo
menėje ir tautoje taip pat 
kliūtys gali turėti daug įtakos 
Kristaus pėdsakų atpažinimui 
ir atsiliepimui į Jo kvietimą. 
Ir čia turime besąlygiškai at
siduoti Jėzaus gydymui mūsų 
sužeistų širdžių.

Jėzus mus nuolat kviečia 
pas save. Jis prakalba į žmo
gų, jeigu jam atsiveriame. Die
vas prakalbėjo į Senojo Testa
mento žmogų iš degančio erš
kėčių krūmo, o Naujajame 
Testamente Jis beldžiasi į du
ris, kurios neturi rankenos. 
Priklauso nuo mūsų, ar mes 
atsiliepsime į Jo kvietimą ir 
atidarysime Jam duris iš vi
daus. Jis beldžiasi į mūsų dva
sios duris įvairiausiais būdais, 
jis kartais beldžiasi per fizinį 
ir dvasinį skausmą, kai jau
čiamės bejėgiai. Kančia pade
da sustoti ir susimąstyti.

Įspūdinga ir gana reikšmin
ga buvo gana ilgoka „Atleidi
mo malda”, kuri buvo lyg są
žinės sąskaita paliečianti 
kiekvieną žmogų ir visą jo 
gyvenimą ryšium su jam arti
miausiais asmenimis, šeima, 
gimine, bendruomene, kurioje 
jis buvo ar yra ir visais, bet 
kokiu būdu, jo gyvenimą palie
tusiais. .Atleidimas yra valios 
aktas, o ne jausmas”, — sakė 
kalbėtojas. „Tai yra įsiparei
gojimas trunkantis visą gyve
nimą”.

Po šios Atleidimo maldos, 
buvo išpažinčių klausymas, 
kuris truko net kelias valan
das. Kad visiems nereikėtų 
tuo pačiu metu stovėti eilėse, 
išpažinčių metu buvo skaitomi 
ir apmąstomi Kryžiaus keliai, 
kalbamas rožinis. Susikaupi
mas baigėsi su šv. Mišių auka 
ir dar kita kun. Virgilijaus Šv. 
Rašto įžvalga, išplaukusia iš 
dienos Mišių skaitinių, kurioje 
jis kalbėjo apie mus mylintį 
Dievą, kuris pasirenka veikti 
per žmonių akyse nesvarbius 
įvykius.

Dėkingi esame kun. Virgili
jui Poškui už dvasinį dienos 
dalyvių praturtinimą ir už 
pasiruošimą Kristaus Prisikė
limo šventei — Velykoms.

A. K.

DRAUGAS, 2002 m. kovo 16 d., šeštadienis

Detroito „Aušros Vartų” kuopos jaunučiai ateitininkai 2001 m. gruodžio 23 d. susirinkime šventė Kristaus Ka
raliaus puotą.

PAPILĖJE NESNAUDŽIAME
Garbė Kristui!
Aš, Ugnė Masevičiūtė, Pa

pilės Simono Daukanto vidu
rinės mokyklos Šv. Aloyzo 
kuopos ateitininkė, visos kuo
pos vardu sveikinu visus 
„Draugo” skaitytojus, ateiti
ninkus, mūsų bičiulius ir glo
bėjus iš JAV, ypač Izabelę 
Žmuidzinavičienę, kurios dėka 
mes galėjome skaityti „Drau
gą”. Visiems geradariams lin
kiu taikių, laimingų, dvasinės 
ramybės ir Dievo palaimos ku
pinų metų. Papilės Šv. Aloyzo 
kuopa prieš Kalėdas mokyk
loje ruošė piešinių, darbelių 
konkursą „Kristaus gimimas 
Biblijos šviesoje”. Laimėtojas: 
Simoną Kučikaitę (4b), Dovilę 
Lebrikaitę (4b), Pauliną Bui- 
nytę (2b), Justiną Juozilaitytę 
(3b), apdovanojome dovanėlė
mis, o jų darbelius parodėme 
visiems mokiniams.

Prieš pat kalėdines atosto
gas jau tradicija tapo aplanky
ti ir pasveikinti visus mažųjų 
klasių mokinius, perduoti 
jiems Kalėdų senelio dovanė
les, laiškus, pašokti ir pažaisti 
su pradinukais. Aplankėme 
visas 13 klasių. Tą darbą ak
tyviausiai atliko Laura Mala- 
kauskaitė, Aurelija Ungeitytė, 
Aurelija Bružaitė, Ineta Žu
kauskaitė, ir aš, t.y. Ugnė.

Vėlyvą Kūčių vakarą giedo
jome Papilės Šv. Juozapo baž
nyčioje, o ankstų Šv. Kalėdų 
rytą ne tik giedojome, bet ir 
nešėme aukas, skaitėme skai
tinius, kalbėjome visuotinę 
maldą, linkėjome visiems ra
mybės.

Naujųjų metų vakarą ateiti
ninkai, kartu su Dvasios vadu 
klebonu Jonu Bučeliu ir kuo
pos globėja Genovaite Pund- 
ziuviene, pirmieji pasveikino 
parapijiečius ne tik giesmė
mis, bet ir šventiniu saliutu,

Net penki nariai atostogas 
praleido Anykščiuose, MAS 
žiemos akademijoje, tai: Eglė 
Butenavičiūtė, Aurelija Ungei
tytė, Aurelija Bružaitė, Vikto
rija Klevelytė ir Gediminas 
Šemeklis. Dar kiti su globėja 
aplankė Vilnių, pabuvojo Ka
tedroje, planetariume, dailės 
muziejuje, Šv. Onos bažny
čioje. Keturios ateitininkės N. 
Akmenėje dalyvavo Europos 
kalbų dienai skirtame rengi
nyje.

O sausio 20 d. dalyvavome 
žvėrelių ir paukštelių žiemą 
gelbėjimo akcijoje „Baltasis ba
das”. Su globėja ir mokytoju 
Steponu Adomavičiumi nešė
me į mišką „dovanėlių”: šieno,

burokų, bulvių, grūdų. Suruo- 
šėme „šventinį stalą” kišku- 
čiams, stirnoms, o kurapkoms 
pastatėme palapinę, pabėrėme 
trupinių. Išėję iš miško, ledu 
perėję Ventą, apkabinome sto
rulį Rudikių ąžuolą, kurio ka
mieno apimtis daugiau 6 met
rų. Pasišildę prie sukurto 
laužo jau temstant grįžome 
namo. Gera buvo širdyje, kad 
ne tik matytas zuikutis ar pa
krantėje pasibaidžiusios stir
nos turės šį vakarą sočią va
karienę.

O kitą rytą vėl susitikome 
šv. Mišiose, bendroje maldoje 
už mus, už Jus, už šąlančius 
žvėrelius, badaujančius žmo
nes, už...

Visapusiška ir gana aktyvi 
yra mūsų veikla. Todėl ir aš 
džiaugiuosi, kad esu Papilės 
Šv. Aloyzo kuopos JAS narė.

Ugnė Masevičiūtė

JAUNUČIŲ
STOVYKLOS

REGISTRACIJA
Pranešame visiems jaunųjų 

ateitininkų sąjungos nariams, 
kad vasaros stovyklos regist
racija jau prasidėjusi. Kuopų 
globėjos turį visą registracijos 
informacįją ir reikiamas anke
tas. Pavieniai nariai, gyvenan
tys toliau nuo kuopų, ragina
mi kreiptis į stovyklos regist
ratorę Daną Gylienę. Ji mielai 
atsiųs visą informaciją.

Primename, kad stovykla 
vyks Dainavoje, nuo sekma
dienio, liepos 7 dienos iki tre
čiadienio, liepos 17 dienos. 
Pirmenybė stovyklauti duoda
ma JAS nariams. Ne ateitinin
kai vaikai yra registruojami į 
laukiančiųjų sąrašą ir priima
mi iš eilės pagal turimas vie
tas pasibaigus registracijos 
terminui. Registracijos termi
nas yra gegužės 1 diena.

Visais stovyklos reikalais 
kreipkitės į JAS CV pirm. Oną 
Daugirdienę (630) 325-3277, 
arba į stovyklos registratorę 
Daną Gylienę (630) 257-3424; 
adresas — 13505 S. Redcoat 
dr., Lemont IL 60439.

JAS centro valdyba

SENDRAUGIŲ DĖMESIUI
Sendraugių ateitininkų sto

vykla Dainavoje vyks š.m. lie
pos 21-28. Dar yra keli laisvi 
kambariai. Susidomėjusios šia 
stovykla ateitininkų šeimos 
prašomos skambinti Dainai 
Siliūnienei tel. 630-852-3204 
tarp kovo 15-22 d.

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki 
šeštadienio, liepos 6 d. Visa 
registracijos informacija bus 
paskelbta tinklalapyje. Turintie
ji klausimų prašomi kreiptis į 
Onilę Šeštokienę ei. paštu:

plunksna @ aol.com

ATEITININKŲ RENGINIAI 
LEMONTE

Birželio 2 d. — Čikagos ir 
apylinkių ateitininkų šeimos 
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje; 10:30 
v.r. iškilmingas posėdis PL 
centre.
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KVIEČIAM VAKARONĖN 
SU JADVYGA IR ADOLFU 

DAMUŠIAIS
Vakaronė su Jadvyga ir dr. 

Adolfu Damušiais ruošiama 
penktadienį, kovo 22 d., 7 v.v. 
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Abu Damušiai visą savo 
gyvenimą Lietuvoje, Vokieti
joje ir JAV-se aktyviai reiš- 
kęsi ateitininkijos ir lietuvių 
visuomeninėje veikloje, dabar 
gyvena Lietuvoje. Šiuo metu 
jie lankosi Amerikoje. Prieš 
grįždami į Vilnių, jie mielai 
sutiko pasidalinti savo įspū
džiais apie Lietuvos kasdie
ninį gyvenimą. Visi ateitinin
kai raginami šioje vakaronėje 
dalyvauti. Taip pat kviečiama 
Čikagos ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė.

Šia proga primename, kad* 
dar laukiame jūsų užpildytų 
anketų, kurias gavote š.m. 
sausio mėnesį. Jei jums siųs
tos anketos nerandate - pra- 
neškit. Atsiųsime naują!

Čikagos Ateitininkų 
sendraugių valdyba

JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38. n

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oio paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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Dr. Vida I. Puodžiūnienė 
Healthy Connectlon

CHroprecUc &Rehab Clnic

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
AURORA MEDICAL CENTER 

10400 75 ST., KENOSHA, Wl 53142 
(262) 948-6990

Asta M. Astrauskas, MD

Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd.,

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

DR. DALIA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543VV. 127thStr.

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

Ramona C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708-484 T1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VValter St., Lemont, IL 60439 

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDV'TdjA

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS 

Šeimos daktaras ir chirurgas 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811 W. 143 St. Ortand Park, IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
T«l 77*^-JAR-77nn

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJĄ

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chlcago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Stp. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietųskausmo gydymo specialistai 

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 KOJU VENAS 

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

ARASŽLIOBA, M.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

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

DR. V.J. VASAITIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį..

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

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

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus.

aol.com
mailto:administracija%40draugas.org
mailto:redakcija%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
skelbimaiQdraugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
http://www.illinoispain.com
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JEIGU NE „WILLIAMS”, 
TAI KAS?

Neseniai „Drauge” buvo 
spausdintas pokalbis su Seimo 
nare Rasa Juknevičiene apie 
amerikiečių bendrovės „Wil- 
liams International” veiklą 
Lietuvoje. Seimo narė konser
vatorė sakė, kad amerikiečių 
bėda yra ta, kad jie pralaimi 
propagandini karą. Kadangi 
žmonėms trūksta objektyvios 
informacijos apie amerikiečių 
verslą, iš tiesų kyla daug ne
pagrįsto nerimo, net ir išeivių 
spaudoje „Williams” kartais 
pristatomas kaip koks Lietu
vos baubas. Bet iškeikime sau 
klausimą: jeigu ne amerikie
čiai, tai kas geriau būtų tvar- 
kęsi „Mažeikių naftoje”? Ru
sai? Jau tvarkėsi. O kitų no
rinčių susirungti su „rusiška 
meška” nebuvo. Visiems buvo 
aišku, kuo kvepia biznis, jeigu 
jis stoja skersai kelio prie Bal
tijos besiveržiančiai Rusijai. 
Tik amerikiečiai ir tegalėjo 
išdrįsti įkišti rusams koją tarp 
durų. Nors viešai Lietuvoje 
apie tai niekas nekalbėjo, bet 
kiekvienas be žodžių suprato, 
kodėl konservatoriai taip 
ryžtingai kadencijai baigiantis 
forsavo sutarties pasirašymą: 
jeigu amerikietiško kapitalo 
bus Lietuvoje, grėsmės atveju 
Amerika stos jo ginti. Tai bus 
Lietuvai geras stogas nuo 
audrų iš Rytų. Todėl visi, kas 
pasisako prieš „Williams”, 
arba nesupranta to, arba ne
nori suprasti, nes turi kitokių 
intencijų.

Norisi prasklaidyti iliuzijas 
ir tų, kurie dar vis galvoja, 
kad Rolandas Paksas, dėl 
„Williams” paaukojęs Vyriau- 

n, sybės vadovo postą, yra tautos 
didvyris. Kai kurie faktai kal
ba ką kita.

Rolandui Paksui atėjus į 
prenyero postą, prasidėjo bai
giamasis sutarties su „Wil- 

. liams” dėl „Mažeikių naftos” 
pirkimo etapas. * Tuomet jis 
buvo tapęs Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vie
nu iš vadovų. Eidamas į šį 
postą jis negalėjo nežinoti apie 

,, konservatorių ketinimus dėl 
„Williams”. Jeigu R. Paksas 
sutiko paimti Vyriausybės vai
rą kartu su „Williams” proble
ma, vadinasi kažkas atsitiko, 
kad paskui jis taip katego
riškai pakeitė savo nuomonę. 
Tuo metu žiniasklaida kalbėjo 
apie tai, kad R. Paksas Rusi
joje turi biznį chantų-mansių 
autonominėje apygardoje, kad 
jis ten turi skolos ir kad jau 
metai kaip Rusijoje jam už
vesta byla. Lietuvos proku
ratūra, turėjusi Rusijos proku
ratūros seną prašymą ap
klausti R. Paksą šioje byloje, 
iškvietė jį pokalbiui tik iškilus 
„Williams” skandalui. Iš to 
galima būtų spėlioti, kad į 
naftos biznį įsitraukė ir Rusi

jos prokuratūra, kuri, matyt, 
tuo metu ėmė spausti kolegas 
iš Lietuvos.

Vėliau per „Laisvosios Euro
pos” rusišką laidą teko girdėti 
išsireiškimą, kad chantų-man
sių autonominė sritis yra Ru
sijos naftos magnatų sostinė. 
Išeitų, kad R. Paksas statybi-* 
nių medžiagų biznelį turėjo ne 
šiaip kur, o biznio „banginių” 
vandenyse. Biznelis, kurį jis 
atėjęs į valdžią perleido žmo
nai, lyginant su rusų naftos 
karalių, žinoma, turėjo būti 
menkas, bet kad jis ten turėjo 
reikalų, jau savaime kelia 
klausimą: kodėl jis, smulki 
žuvelė, ten buvo įsileistas? O 
kadangi kaip tik dėl naftos 
kilo skandalas, galima prileis
ti, kad kažkokias virveles 
chantų-mansių magnatai 
traukinėjo, jeigu R. Paksui 
teko net atsistatydinti, kai jis 
negalėjo išpildyti jų noro - 
sustabdyti amerikiečių atė
jimą. Viskas būtų supranta
ma, tik kodėl jis to negalėjo 
paaiškinti visiems, o vaidino 
pasiaukojusį dėl Lietuvos in
teresų?

Kad Rusija turi tikslą įkelti 
koją į Lietuvą, stebėjome vi
sus 12 metų nuo nepriklauso
mybės paskelbimo, o energeti
ka - pagrindinė šalies gyvy
binė arterija. Tai yra svar
biausia priežastis, kodėl iki 
šiol „Williams” Lietuvoje nor
maliai dar negalėjo dirbti. Iki 
dabar tebevykstantis tampy- 
masis dėl ilgalaikės sutarties 
yra naudingas Rusijai. Rusai 
žino reikalą: kol „Mažeikių 
nafta” neturės ilgalaikės su
tarties dėl naftos tiekimo, tol 
„Williams” negaus iš pasaulio 
bankų 400 mln. dol. paskolos, 
tol nebus atlikta gamyklos re
konstrukcija ir vis dar plevens 
viltis, kad ‘'Williams” galima . 
bus iš Lietuvos „išrūkyti”.

Reikia pripažinti, kad ši si
tuacija amerikiečių bizniui 
yra gana neįprasta. Geriau ją 
suprasime išklausę „Wil- 
liams” bendrovės konsultanto 
Aleksandro Abišalos, kuris 
vasario viduryje „Žinių radi
juje” atsakinėjo į apžval
gininko Audrio Antanaičio 
klausimus:

„Pusantrų metų vyko dery
bos su ‘Lukoil’, nepasisekė, - 
kalbėjo A. Abišala. - Nors ‘Lu
koil’ nuolat demonstruoja su
sidomėjimą įmone, tačiau są
lygos, kurias siūlo, visiškai 
nepatenkina bendrovės. Vyks
ta derybos su ‘Jukos’, ir ti
kimės, kad sutartis bus pasi
rašyta. ‘Mažeikių naftos’ ga
myklos stabilumui garantuoti 
naudinga būtų turėti naftos 
tiekėją kartu ir investitorių. 
Siekiama, kad ‘Jukos’ išpirktų 
akcijas už 75 mln. dolerių ir 
tiek pat skolintų.

LR prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo Barcelonoje (Ispanija) surengtame Europos viršūnių tarybos susiti
kime, į kurį Europos Sąjungos šalys kandidatės pakviestos pirmą kartą. Nuotraukoje: Ispanijos princas Felipe 
ir karalienė Sophia su ES suvažiavimo dalyviais kovo 15 d.. EPA-Elta nuotr.

Nuostoliai tikrai dideli ir 
niekas jais nėra patenkintas, 
bet reikia pasakyti, kad dėl 
‘Williams’ vadovavimo vien 
per 2001 m. kaštai sumažinti 
maždaug 323 mln. Lt, kitaip 
sakant, jeigu būtų dirbama 
taip, kaip dirbta anksčiau, 
nedėtos pastangos į techni
nius, vadybinius patobulini
mus, tai nuostoliai pernai 
galėjo būti apie 600 mln. Lt. Iš 
tikrųjų pernai metų nuostolių 
priežastis buvo vadinamosios 
„maržos” pasaulinėje rinkoje 
(nukritusios beveik 8 dol. už 
toną). Vien dėl to Mažeikiai 
prarado daugiau kaip 200 
mln. Lt. Jeigu rinka būtų 
išsilaikiusi ankstesniame lyr 
gyje, praktiškai bendrovė būtų 
dirbusi be nuostolių.

Reikia nepamiršti, kad Bū
tingės terminalas tik ‘įsi
važiuoja’. Per 2001 m. per
krauta per 6 mln. tonų - tai 
netoli projektinio pajėgumo. 
Esant sunkiai konkurencinei 
aplinkai, negalima laisvai kel
ti kainų. Ir dar nereikia pa
miršti vieno labai svarbaus 
dalyko: Mažeikių nafta - vie
nintelė naftos perdirbimo įmo
nė Europoje, dirbanti ekspor
tui. Ji 70 proc. savo produkci
jos išveža. Visos bendrovės 
dirba vidaus rinkai, o vidaus 
rinkos yra pelningesnės negu 
eksporto rinkos - dėl trans
porto kaštų.

Teisybė, nekalbant apie Ru
sijos ir Baltarusijos bend
roves, kad iš esmės ‘Mažeikių 
nafta’ nemodernizuota, bet ji 
yra stipriai patobulinta. Rei
kia pasakyti, kad ‘Williams’ 
‘Mažeikių naftą’ gavo visiškai 
negalinčią eksportuoti naftos 
produktų į Europą. Jau inves
tuota 150 mln. Ir šiemetinis 
planinis remontas taip pat pa
naudojamas modernizavimui. 
Tačiau kalba eina apie didįjį 
modernizavimą, kuris yra 
būtinas efektyvumui didinti, 
kad galima būtų tilpti į tą 
‘ploną maržą’, kurią teikia rin
ka, ir dėl ES reikalavimų. Vie
na vertus, kalbėti apie įsipa

reigojimus investuoti ne visai 
tikslu, buvo bendras sutari
mas su Vyriausybe, ir tai nu
matyta sutartyje - gauti pa
skolą - 400 mln. dol. - tam 
didžiajam modernizavimui. 
Bankų, kurie norėtų suteikti 
paskolas, vienas iš reikala
vimų buvo garantuotas naftos 
tiekimas, nes, formaliai 
imant, Mažeikių nafta nuo 
1990 m. jau buvo bankrutavu
si. O kitas dalykas yra stabilu
mas: bankai nori matyti, kad 
Vyriausybė palaiko šį projektą 
ir nekeičia nustatytų sąlygų. 
Deja, Vyriausybė keitė sąly
gas ir dėl importo licencijų, ir 
dėl kitų dalykų. Yra Konsti
tucinio teismo (o kas jam pa
teikė skundą? A.V.Š.) sprendi
mas, kuris paskelbė negalio
jančias kai kurias įstatymo 
sąlygas, kurios iš esmės sutar
ties nekeičia, tačiau, nežiūrint 
į tai, bankininkai žiūri įtariai 
ir laukia, kad Vyriausybė iš
spręstų šitą problemą ir pasa
kytų, kad sutartis galioja ir 
nėra pagrindo ja abejoti. Ban
kai žiūri į bendrą verslo ap
linką, o kol kas Lietuvoje, 
kaip sakoma, daugiausia visi 
troško ‘kairhyno karvės galo’, 
nors ‘Mažeikių nafta’ yra Lie
tuvos įmonė ir Vyriausybė ten 
turi beveik 60 proc. akcijų.

Norėtųsi, kad baigtųsi spe
kuliacijos, todėl bendrovė iš 
karto pasakė, kad reikalingas 
tarptautinis auditas. (Šiame 
radijo pokalbyje dalyvavęs so
cialdemokratų atstovas teigė, 
kad tarptautinio audito ne
reikia, kad tai nieko naujo 
nepasakys, nors ką tik buvo 
išdėstęs visą sąrašą kaltinimų 
bendrovei. A.V.Š.). Per tuos 
metus po sutarties pasi
rašymo, .jeigu neklystu, ‘Ma
žeikių naftoje’ buvo 90 įvairių 
patikrinimų: Valstybės kont
rolės, Revizijos departamento, 
Mokesčių inspekcijos, aplin
kos apsaugos ir kt. Per dieną 
nuolat tikrina 3-4 tikrintojai.
Tai gaišina laiką. Pakaktų 
vieno tikrintojo ir jo paruošta 
medžiaga galėtų naudotis pro

kuratūra.
Bet reikia pasakyti, kad pas

taraisiais mėnesiais darbas su 
ūkio ministru Petru Čėsna yra 
labai dalykiškas ir reikalai 
pamažu sprendžiasi, klostosi 
veiksmų planas, kurį bent ke
lios vyriausybės tampė į ten ir 
atgal. Ir naftos tiekimas ne
blogas, tik labai svarbu turėti 
ilgalaikį tiekėją. Prognozuoja
ma geresnė ateitis. ‘Williams’ 
savo viltis sieja su paskolų, 
kurios yra labai brangios (10 
proc.) perfinansavimu, kas ir 
duos esminį persilaužimą. Ti
kimės, kad ir nedidelio, bet 
pelno”, - kalbėjo „Žinių radi
jo” laidoje buvęs premjeras, o 
dabar „Williams” konsultan
tas Aleksandras Abišala.

Šių metų pradžioje žinia
sklaida buvo pranešusi, kad 
„Mažeikių naftą” lankė ir 
„Sodros” (Socialinio draudi
mo) direktorius, mat, ši įmo
nė yra didžiausia socialinių 
įmokų mokėtoja Lietuvoje. Pa
sirodo, norint ir šiandien 
„Williams” veikloje galima 
rasti kažką teigiamo.

Audronė V. Škiudaitė

IMIGRANTAI IR 
VALSTYBINĖ KALBA

Austrijos vyriausybės Lais
vės partija pasiūlė įstatymą, 
pagal kurį visi imigrantai, at
vykstantys į šį kraštą iš šalių, 
nepriklausančių Europos Są
jungai, privalėtų lankyti vo
kiečių kalbos pamokas, patys 
užsimokėdami pusę moksla- 
pinigių. Jeigu atsisakytų mo
kytis vokiečių kalbos, jiems 
nebūtų teikiamos socialinės 
paslaugos ar mokamos bedar
bio kompensacijos. Parlamen
tas pasiūlymą rengiasi svars
tyti šį pavasarį. nyt

* Japonijos sostinėje To
kyo atidaryta žymaus lie
tuvių fotografo Antano Sut
kaus paroda iš serijos „Žmo
nės 1: Lietuva prieš ir po 
1945-ųjų”. Parodos, kurią glo
boja Lietuvos ambasada Japo
nijoje ir Varšuvos galerija 
„Mala”, (BNS) I
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Danutė Bindokienė

Jeigu ne tikri draugai, 
tai bent ne priešai

Sovietų Sąjungos gyvavimo 
metu vakariečiams bent buvo 
aišku, kokia Maskvos politika 
Vakarų Europos ir Amerikos 
atžvilgiu, ko galima tikėtis ir 
ko bijoti. Nors keitėsi diktato
riai, bet iš esmės nesikeitė jų 
pažiūros: pasaulis buvo pada
lintas į dvi maždaug lygias 
stovyklas — komunizmas ir 
demokratija. Tarp jų santy
kiai taip pat nedaug keitėsi — 
neprieita prie atviro ginkluoto 
susirėmimo (čia galbūt di
džiausias „nuopelnas” visgi 
priskirtinas branduoliniams 
ginklams: abi pusės gerai su
prato, kad trečiasis pasaulinis 
karas be jų pavartojimo neap
sieis, o tai reiškė apbipusį 
pralaimėjimą), bet niekuomet 
nebuvo ir tikros taikos.

Visgi Maskvos politika ne
daug keitėsi ir tas Vakarams 
suteikė tam tikrą pastovumą, 
gal net saugumą. Iš dalies ne
daug pasikeitimų atnešė ir de
mokratinės Rusijos atsiradi
mas. Liko tas pats Kremlius, 
jame tie patys žmonės ėjo 
maždaug tokias pat pareigas, 
tik dabar jau vadinamas ki
tais, „demokratiškesniais” 
vardais. Liaudis kentėjo tuos 
pačius nepriteklius, dar su
tirštintus iškerojusio nusikal
stamumo ir korupcijos. Santy
kiai su Vakarų pasauliu svy
ravo tarp „šilta ir šalta”, pri
klausomai nuo to, kiek dole
rių prižadėjo (svarbiausia — 
davė) Amerika ir kokia buvo 
tuometiųio prezidento Boris 
Jelcin savijauta...

Vašingtonas džiaugėsi, kad 
Rusijos grėsmė pagaliau iš
nyko, o JAV prezidentas Bill 
Clinton nuolat pabrėždavo, 
kad jis su Boris Jelcin — tikri 
bičiuliai. (Kaip nebūtų keista, 
netruko susibičiuliauti ir da
bartinis JAV prezidentas su 
Rusijos Vladimir Putin...)

Tačiau Putin —jau visai ki
tas reikalas. Iki šiol vaka
riečiams jis tebėra mįslė, ku
rią atspėti norėtų ir Vašing
tonas, ir Berlynas, ir Londo
nas, o juo labiau — Briuselis. 
Putin pats kažkaip vakarie
tiškas, bet tuo pačiu rusas- 
šovinistas. Kadangi jis „ne
permatomas ir neatspėjamas”, 
tiek Europa, tiek Vašingtonas 
nelabai žino, kaip su juo elg
tis ir derėtis. Kyla noras ben
drauti nuoširdžiai, bet tuo pa
čiu laikytis tam tikro atsargu
mo. Išskyrus dabartinio JAV 
prezidento atvejį. George W. 
Bush po pirmo susitikimo su 
Putin „prisiekė jam kone am
žiną bičiulystę” (argi ne taip 
elgėsi jo tėvas sovietijos suby
rėjimo metu, argi ne panašiai

elgėsi ir Clinton, bendrauda
mas su Boris Jelcin).

Iš dalies toks vakariečių 
pasimetimas pateisinamas ir 
suprantamas. Vladimir Putin 
ne kartą pakeitė savo nuomo
nę taip staigiai ir taip iš pa
grindų, kad Vašingtonas bei 
kitos Vakarų sostinės nespėjo 
nei suprasti, kas atsitiko.

Geras pavyzdys yra ir 
Maskvos simpatijos bei pa
siūlyta pagalba po pernai me
tų rugsėjo 11-osios teroristi
nių išpuolių Amerikoje. Taip 
pat jo pritarimas karui Afga
nistane, nors jis gali būti dau
giau susietas su sovietinių 
laikų nesėkmėmis, dešimt me
tų kovojant toje pačioje šalyje 
ir pagaliau pripažįstant pra
laimėjimą.

Kitas pavyzdys: NATO plėt
ra. Nors Rusija buvo griežtai 
nusistačiusi prieš naujų narių 
priėmimą, visgi nusileido, kai 
į NATO buvo įjungta Lenkija, 
Vengrija ir Čekų Respublika. 
Dar griežtesnis protestas pa
sigirdo, kai kitos nepriklauso
mos valstybės, išsilaisvinusios 
iš sovietų okupacijos, pareiškė 
norą tapti NATO narėmis. 
Kadangi didžiausias pasi
priešinimas buvo nukreiptas 
prieš Baltijos šalis, ypač Lie
tuvą, staigus indiferentišku
mas, jau kelis kartus nu
aidėjęs iš Vladimir Putin 
lūpų, daugeliui vis dar nesu
prantamas.

Nueita dar toliau’: Rusija 
pati nori vis daugiau teisių ir 
tampresnio bendravimo su 
NATO. Dalį tų teisių jau 
išsireikalavo, tad dabar disku
tuojama, kiek toli galima 
„Maskvos vilką. .įsileisti į 
NATO avių tvartu’’?,‘Koks iš 
tikrųjų Rusijos tikslas? Ar tai 
kitas būdas neutralizuoti iš 
esmės karinę NATO politiką 
ir pakreipti šios sąjungos tik
slus visai kita kryptimi?

Kovo 9 d. (20'ČŽ m.) „The 
Economist” žurnale kaip tik 
keliami bei svarstomi šie 
klausimai, susitelkiant ties 
Rusija, NATO ir Baltijos vals
tybėmis. Straipsnyje klausia
ma: ar gali šių skirtingi sie
kiai bei ideologijos susijungti 
į visiems vertingą tarpusavį 
bendravimą, o gal net drau
gystę?

Atsakymų kol kas neranda
ma, bet iš dalies jau pats 
klausimas suteikia progų pa
galvoti. Nėra abejonės, kad 
Vladimir Putin siekia Rusijai 
ekonominės gerovės, bet ką už 
tai reikės^ mokėti Vakarams? 
Tai tiek pat neatspėjama 
mįslė, kaip dabartinė Rusijos 
užsienio politika.

ŽVILGSNIS J PRŪSIJĄ 
SOVIETMETYJE

Nr 8 IRENA VIDŽIUNIENĖ

Grįžtant, lūkuriuodama traukinio, užeinu į stotelės 
pašonėje veikiantį turgelį. Viskas išparduota. Tik du 
lietuviai iš Šilalės svėrinėja paskutinius raugintus 
agurkus, plūstant nuo pąjūrio pirkėjų miniai. Sėdant į 
traukinį pradėjo dulksnoti. Mintys klaidžioja siaura 
Kuršių Neringos žemės juosta pastarųjų 30 metų 
laike. Nidoje lankiausi vos ne kasmet. Kaip smarkiai 
ūgtelėjo ir sublizgėjo Nida ir kaip giliai į sovietinės gy
vensenos liūną nugrimzdo Krantas.

Pakrantės žvalgyba

Grįžusios iš Zelionogradsko su Nijole pasisukiojom 
ten, kur paprastai matydavom poną X, bet jo nebuvo. 
Nesimatė jo ir kitą dieną. Beliko pabandyti vienoms 
leistis į žygį pąjūriu. Vargu ar pasieksim magiškai 
traukiantį Sambijos iškyšulį. Užtat pajusim, kokia pa
dėtis, ir toliau rengsim planus, kaip įtraukti poną X, 
kad pasiektume galutinį tikslą. Naktį lynojo. Giedrė- 
jant, apie 11 valandą, skubam prie jūros. Vylingai 
stūkso miglose vos įžvelgiamas Sambijos šiaurvaka
rinis ragas. Leidžiamės laiptais žemyn ir pasukam į 
vakarinę pliažo pusę. Vaizduojam, kad į uždraustą zo
ną pakliūnam atsitiktinai, užsižiopsojusios. Įslenkain

į ją palengva ir stabčiodamos, pasidairydamos tolstam 
nuo Svetlogorsko. Kai miestukas vos bematyti, pas- 
paudžiam žingsnį. Kairėje — statūs, aikštingi šlaitai, 
dešinėje — jūra. Siaurėjančiame, į žvyrą pereinančia
me paplūdimyje esame tik mudvi. Aplinkui — nė gy
vos dvasios.

Vis dažniau kelią pastoja iš aukštai nuo stataus 
skardžio nuslinkę žemių luitai, suvirtę pūvantys mil
žiniški ąžuolai, tuopos, beržai. Tyso didžiuliai akme
nys. Jūra veržiasi prie skardingų krantų. Kai kur gali
ma pastebėti sutvirtinimų iš prieškarinių laikų liku
čius. Taip pat iš tų laikų išlikusios, maždaug kas 50 
metrų pasikartojančios, kyšančios virš vandens pa
viršiaus, įtvirtintos jūros dugne medinių stulpų eilės, 
išrikiuotos statmenai kranto bangų mūšai stabdyti. 
Visom galimom priemonėm buvo globojamas šis gra
žus, derlingas, į jūrą įsiveržęs gabalėlis žemės. Dabar 
žmogaus poveikį pakrantėje liudija tiktai šlaite įsirė
žusiomis griovomis Miaukiantis į jūrą balzganas dvo
kiantis vanduo.

Artėjant prie Otradnoje gyvenvietės, priekyje neži
nia iš kur išdygsta trys vyriškos figūros. Jos sukalioja
si tarp didžiulių akmenų luitų. Panašu, kad mūsų lū
kuriuoja. Eiti link jų buvo nedrąsu. Pasitarusios pasu
kam atgal ir netrukus sutinkam griovos taku nuo 
Otradnoje kranto nusileidusius vyrą su berniuku. Nu
pasakojusios susidariusią situaciją, kviečiam juos 
drauge paėjėti iškyšulio pusėn. Jiems irgi įdomu pa
sižvalgyti pakrantėje ir drauge vėl leidžiamės į vaka
rus. Tie mūsų žygį trikdę trys vyrukai, kaip staigiai

pasirodė, taip staigiai ir dingo. Po gero pusvalandžio 
berniukui eiti atsibodo ir mūsų bendrakeleiviai, pa
linkėję mums sėkmės, pasikelia į pakrantės aukštu
mą, o mes įsidrąsinusios toliau keliaujant, nesutikda- 
mos nė vieno žmogaus.

Lesnoje apylinkėse paplūdimio ruožas dar labiau su
siaurėja. Čia vietomis atstumas tarp skardžio ir jūros 
vos keli metrai. Galima įsivaizduoti, kokia stichįjos 
drama čia vyksta štormo metu. O dabar vos prasibrau- 
nam pro nuvirtusius sujauktus medžius, rodos, paties 
velnio sutampytus milžiniškus akmenis. Vietomis čia 
jūros ataką stabdo vokiečių atliktas šlaitų sutvirtini
mas betonu ir metaliniais strypais.

Artėjant prie Lesnoje gyvenvietės, horizonte pasiro
do vėl ta pati trijulė. Šį kartą situaciją gelbėjo humo
ras. Reikėjo save kažkaip drąsinti. Susirandam po tin
kamą batalijai akmenį. Nijolei siūlau šiek tiek atsi
likti ir, jeigu kas, iš visų jėgų šaukiant pagalbos, 
spausti griova į viršų. Tačiau Nįjolė atsisako užimti 
saugesnę poziciją. Atseit, jeigu žūti, tai žūti drauge. 
Batalija neįvyko. Mūsų strateginius planus nutraukė 
netikėtai čia pat šlaito griova nusileidęs su rankš
luosčiu ant peties taikiai nusiteikęs vyras. Jis iškart 
sutiko paėjėti kartu iki mums baimę kėlusios trijulės. 
Priartėjus pasirodė, kad tai valiūkiškai nusiteikę 
džinsuoti jauni poilsiautojai — du vyrukai ir mergina. 
Taigi mūsų baimės akys buvo didelės. Mus lydėjęs vy
ras pasakojo, kad Raušėnuose fašistai buvo įkurdinę 
vaikų koncentracijos stovyklą. Dabar, anot jo, apie tai 
nutylima, kadangi po karo rusai tą vietą panaudojo ly

giai tokiam pat tikslui — čia veikė vyrų ir moterų la
geris.

Paliekant Lesnoje teritoriją, pliažas palaipsniui pla
tėja. Bangas slopinanti stulpų rikiuotė jūroje, netek
dama reikšmės, retėja ir, artėjant prie turistinės bazės 
„Jantamyj bereg”, išnyksta. Visame maršrute, ypač 
prie gretimų „Jakor” ir „Jantarnyj bereg” turistinių 
bazių, aukštai šlaituose nepaprastai vaizdingai atsi
dengia žemės tsluoksniai. Tai subangavimo, virpesių, 
krūpčiojimo, slenkančių ledynų smūgių laiko glūdu
moje užsikonservavę jų paveikslai.

Abi minėtos turistinės bazės priklauso Primoije gy
venvietei. Už kelių žingsnių nuo „Jakor” pakrantės at
siduriame išsiplėtojusiame, švelriutėliu smėliuku nu
klotame pliaže. Šią akimirką čia tiek daug vakarėjan
čios saulės, tylu, ramu, ant uolų vos kyšančių iš van
dens, būriuojasi žuvėdros. Čia pat išdidžiai plūduriuo
ja gulbės. Nuo skardžio veržiasi judrus, linksmas upe
liūkštis. Gamtos grožio apžavėtos sulėtinam žingsnį ir 
pirmąkart šiame žygyje ramiai; nebekaustant baimei, 
pasidžiaugiam įspūdingu reginiu. Prisėdusios ant jū
ros nugludinto patogaus akmens, mintimis žvilgterim 
į šiandien įveiktą planuojamo žygio atkarpą. Aiškėjo 
kad, nežiūrint, jog pakrante keliauti draudžiama, čia 
išsidėsčiusių gyvenviečių žmonėms, matyt, taikomos 
kai kurios išimtys, tai yra ties savo gyvenama vieta 
jiems tikriausiai galima nusileisti prie jūros. Todėl sū- 
tikom kelis žmones būtent ties gyvenvietėmis.

Taip, atėjus vakarui, baigėm maršrutą. Jei pavyks, 
jį tęsti pradėsim nuo čia. (B.d.)



4 DRAUGAS, 2002 m. kovo 16 d., šeštadienis
A

Clevelando Šv. Kazimiero mokyklos darželio mokiniai deklamuoja eilėraštį Vasario 16-osios proga mokyklos su
ruoštoje šventėje: „Lietuvos istorijos inscenizavimas”. Iš kairės: Rimas Mockapetris, Andrius Biliūnas ir Isabelė 
Rubinski. Lino Johansono nuotrauka.
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atvykusiems. Telydi Jūsų šeimą Dievo palaima.
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Socialinių Reikalų Taryba

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

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

TRUMPAI APIE „SOCIAL SECURITY”

Ona ir Vincas Šalčiūnai

" Vincui šalčiūnui — 85 metai
Rodos dar taip neseniai 

šventėme Vinco Šalčiūno 80 
metų sukaktį, prisiminėm jo 
gyvenimą Lietuvoje, Vokieti
joje ir-JAV. Prisiminėm Vinco 
Šalčiūno nelengvą kelią Phila- 
delphijoje, kai reikėjo dirbti, 
auginti šeimą ir vakarais siek
ti mokslo. Prisiminėme jo vi- 
suomėnin£ ir kultūrinę veiklą 
Phil'adėlphijoje ir, išėjus į pen- 
siją — Floridoje.

Tie penkeri metai labai greit 
prabėgo, tad įdomu, kaip Vin
cas Salčiūnas gyvena dabar, 
kokie j (Tdarbai?

Ona ir Vincas Šalčiūnai jau 
60 metų dainuoja įvairiuose 
lietuviškuose choruose. Dai
nuoja jie ir dabar „Dainos” 
choi^'f kiekvieną ketvirtadienį 
važiūttjHT^epeticijas, dalyvau
ja įvairiuose choro pasirody
muose, koncertuose, gieda 
bažnyčioje.

Anksčiau vadovavęs Palm 
Beach' LB apylinkei, Vincas 
Šalčiūnas iš pirmininko pa
reigų pasitraukė, tačiau jis ak
tyviai ” dalyvauja J susirinki
muose, diskusijose, pabendra
vimo pietuose. Vincas Šalčiū
nas Višūėrnet su užrašų kny
gele ir'plunksna rankose, mat 
renka medžiagą „Floridos Pa- 
atlančio Lietuvių biuleteniui”, 
kuris išeina kiekvieno mė
nesio trečią antradienį, o Vin
cas1*‘Šalčiūnas yra „Biule
tenio* redaktorius.

r " 3 !■ * l i„Biuletenis” yra labai svar
bus r pietų Floridos ir net 
šiaurės Floridos lietuviams, 
nes tik iš „Biuletenio” pusla
pių sužinome, kas vyksta ki- 

« tose apylinkėse. Vincas Šal
čiūnas surenka žinias „Biule
teniui”, redaguoja, kompiute
riu išspausdina ir žmonos 
Onos padedamas išsiuntinėja 
apylinkėms, LB tarybai, laik
raščiams. Keletą egzempliorių 
„Biųleteųio” Vincas Šalčiūnas 
siunčįą .ir bibliotekoms Lietu
voje.

O štaik nuo 2002 m. pra
džios Vincas Šalčiūnas pra
dėjo redaguoti ir JAV Lietuvių 
žurnalistų žiniaraštį „Mūsų 

'pasaulyje”.
. Ona ir Vincas Šalčiūnai 
priklauso ir trečios kartos lie
tuvių organizacijai Vero 
Beach. Fl., ^Lietuvių paveldo 

, draugijai”, kurios nariams, 
mažai mokantiems lietuviš
kai, Vincas Šalčiūnas dažnai 
skaito paskaitas apie Lietuvą 
angliškai, teikia informaciją 
apie aktualius Lietuvos reika
lus. uhn

. Be.Visų šių darbų Vincas 
Šalčiūnas kompiuteriu pa
ruošia įvairias programas, su
kaktuvinius leidinius, peticijų 

,ir laiškų JAV kongreso na
riams pavyzdžius ir 1.1.

Pamėgęs kompiuterį ir kom

piuterinę grafiką, Vincas Šal
čiūnas yra suruošęs ir porą 
savo kūrinių parodų.

Tačiau daugiausia laiko 
Vincas Šalčiūnas per pasku
tinius dvejus metus praleido 
prie vaizdinio albumo apie 
Lietuvą, „Lithuania Trough 
Ages” („Lietuva amžių tėk
mėje”) redagavimo. Šis albu
mas buvo užsakytas Lietuvių 
kultūros muziejaus valdybos, 
kad amerikiečiai lankytojai, 
Lake Worth, FL, miesto muzie
jaus lietuvių skyijįuje, ne tik 
galėtų apžiūrėti išstatytus 
eksponatus, bet ir vartydami 
albumą galėtų susipažinti su 
Lietuva. Lankytojai nuotrau
kose galėtų pamatyti Lietuvos 
žmones, gamtą, kaimus, mies
tus, liaudies meną, kultūrinį 
gyvenimą, sportą, papročius ir 
t.t.

Vincas Šalčiūnas daugiau 
negu dvejus metus rinko albu
mui nuotraukas, žemėlapius, 
dokumentus. Visą tą medžia
gą reikėjo peržiūrėti, parinkti, 
kas tinka, kas ne, reikėjo su
tvarkyti skyriais, sutalpinti į 
albumo lapus. Kartais kom
piuteriu Vincui Šalčiūnui teko 
didinti ar mažinti nuotraukas 
ar žemėlapius, ryškinti spal
vas, apipavidalinti puslapius. 
Taigi, didžiulis darbas!

Albumo „Lithuania Through 
Ages” pradžioje yra pateikta 
trumpa Lietuvos istorijos nuo 
Mindaugo laikų iki šių dienų 
apžvalga. Pats albumas „Li
thuania Through Ages” yra 
didelio formato, 84 puslapių 
su daugiau negu 500 žemė
lapių, nuotraukų.

Neseniai kalbėdama su Vin
cu Šalčiūnu paklausiau, ko
kios buvo didžiausios pro
blemos ruošiant „Lithuania 
Through Ages” albumą. Vin
cas Šalčiūnas sakė, jog buvo 
įvairių problemų ir sunkumų: 
laiko stoka, faktas, kad vie
nam viską darant kartais tie
siog pritrūkdavo „dar poros 
rankų”. Tačiau žmona Onutė 
ir šeima palaikė Vinco 
Šalčiūno darbą ir duktė Ra
mutė su vyru net peržiūrėjo 
tekstų anglų kalbą. Sunkiau
sia buvo žmonai Onutei, 
šypsodamasis pasakojo Vincas 
Šalčiūnas, nes ji dvejus metus 
vakarais nematydavo savo 
vyro.

Bekalbant apie albumą, nu
veiktus darbus, mielas Jubi
liatas galvoja, kad svarbiau
sias jo pasiekimas buvo Phi
ladelphijos Lietuvių namų — 
Lietuvių klubo išgelbėjimas 
nuo likvidavimo. Vincas Šal
čiūnas juos perorganizavo į 
akcinę bendrovę, ir Lietuvių 
namai dar šiandien yra lietu
vių gyvenimo Philadelphijoje 
centras.

PAGERBTAS
INŽ. NERIS ŠIMKUS
Lapkričio 23-iosios — Lietu

vos karių dienos proga Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus apdovanojo Nerį Šimkų, 
kompozitoriaus Stasio Šim
kaus sūnų, Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių me
daliu. Medalis skiriamas už 
nuopelnus kuriant ir stipri
nant Lietuvos Respublikos ka
riuomenę. Gavęs apdovano
jimą Neris Šimkus išsakė savo 
nuotaiką šiais žodžiais: „Die
vas išsaugojo, Tėvynė pri
pažino, tai ko daugiau reikia 
žmogui gyvenimo gale”.’

Šiuo metu Neris Šimkus 
drauge su žmona daktare 
Danute Pileikaite džiaugiasi 
gražiomis pensininko dieno
mis saulėtoje Floridoje.

Neris Šimkus

EURO MONETOS IR 
POPIEŽIUS

Šiuo metu jau 12 Europos 
valstybių savo valiutą pakeitė 
eurais. Tarp jų ir Vatikanas. 
Kiekvienai šių valstybių buvo 
suteikta teisė sukurti savo no
rimą ženklą ant vienos euro 
monetos pusės (antroji pusė 
yra visur vienoda). Vatikanas 
pageidavo, kad ant monetos 
būtų popiežiaus Jono Pauliaus 
II profilis, bet nėra minimas jo 
vardas. Kolekcionierių tarpe 
šios euro monetos labai popu
liarios ir bematant išgraibsto
mos, vos tik išleidžiama nauja 
serija. NYT

Kalbėdamas apie ateitį, Vin
cas Šalčiūnas užsiminė turįs 
dar daug planų, sumanymų. 
Vinco Šalčiūno tokia prigim
tis, kad be darbo jis negali 
būti.

Tad mielam Jubiliatui Vin
cui Šalčiūnui linkime džiaug
tis šeima (jau ir provaikaičių 
esama), toliau dalyvauti Palm 
Beach lietuvių gyvenime, vyk
dyti ir toliau savo užsibrėžtus 
tikslus.

Pietų Floridos, ypač Palm 
Beach apylinkės lietuvių gy
venimas šiandien yra neįsi
vaizduojamas be Vinco Šalčiū
no didelio ir plataus įnašo. 
Ačiū, mielas Jubiliate!

Dalia Augūnienė

Mūšų dienraščio bendradarbė Liuda Germanienė su sūnumi Jūrių, atvy
kusiu tėvų aplankyti iš Texas valstijos. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Miami, Floridoje, gyvenantys ilgamečiai „Draugo” skaitytojai — miš
kininkas Jonas Kučinskas ir žmona Julija neseniai šventė savo vedybų 
65 metų sukaktį. J. Kučinskas bendrauja su Lietuvoje leidžiamu „Mūsų 
girios” žurnalu, rūpinasi Lietuvos miškų reikalais ir jų apsauga. Savo ke
lionių įspūdžius yra aprašęs „Drauge”.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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 Lietuvų
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Buvo daug rašyta ir kalbėta 
apie „Soc. sec.” programą, apie 
pensįjas ir kitus mokėjimus, 
bet, atrodo, kad žmonės ne
kreipia į tai dėmesio, kol jiems 
patiems to nereikia. O tada 
skambina ir klausia, ir aiški
nasi. Todėl čia norime dar 
kartą trumpai apie „Soc. sec.” 
įvairias programas parašyti. 
„Soc. sec.” programa yra fede
ralinė apdraudos programa, 
kurią beveik kiekvienas dir
bantysis Amerikoje turi ir į ją 
moka. Daug kas galvoja, kad 
„Soc. sec.” programa yra tik 
pensįjų programa. Iš tikrųjų 
taip nėra. Tik 61 proc. „Soc. 
sec.” mokėjimų yra pensijos, o 
kiti 39 proc. mokėjimų yra ne
įgaliems — invalidams, su
tuoktiniui ar kitam asmeniui, 
išlaikomam „Soc. sec.” gau
nančiojo, ar našliui/našlei, ar 
vaikui mirusiojo, kuris gavo 
„Soc. sec.” mokėjimus.

„Soc. sec.” mokėjimus gali
ma gauti bet kurio amžiaus 
sulaukus, bet tai pareina nuo 
įvairių aplinkybių. „Soc. sec.” 
programa vaikams moka dau
giau, negu kuri kita valdžios 
programa.

Informaciją apie „Soc. sec.” 
galima gauti 24 vai. per parą, 
įskaitant savaitgalius ir šven
tadienius, skambinant telefo
nu 1-800-772-1213. Kalbėtis ir 
aiškintis su „Soc. sec.” atsto
vais galite nuo 7 vai. r. iki 7 
vai. v. darbo dienomis.

Ką jūs turite žinoti apie 
„Soc. security”, kol dirba
te?

Jūsų „Soc. sec.” numeris yra 
pirmasis ir nuolatinis ryšys su 
„Soc. sec.” administracija. 
Jums reikia gauti „Soc. sec.” 
numerį, norint gauti darbą ir 
mokant mokesčius.

Be „Soc. sec.” numerio jūs 
negalite daryti įmokų į „Soc. 
sec.” programą ir taip pat ne
galėsite gauti „Soc. sec.” mo
kėjimų.

Informaciją, naudojant jūsų 
„Soc. sec.” numerį, galite gauti 
tik jūs. „Soc. sec.” įstaiga ne
duoda informacįjos apie jūsų 
uždarbio duomenis niekam be 
jūsų raštiško sutikimo, nebent 
įstatymai reikalautų ar leistų 
tai padaryti.

Jei jūs pametėte „Soc. sec.” 
kortelę ir jums reikia kitos, 
arba jei reikia pakeisti pavar
dę dabartinėje kortelėje, nuvy
kę į „Soc. sec.” įstaigą galite 
užpildyti formą arba galite pa
skambinti telefonu ir tą for
mą jie jums atsiųs.

Jums reikia šių dokumentų, 
norint gauti „Soc. sec.” korte
lę:

1. Norint gauti naują „Soc. 
sec.” kortelę, reikia gimimo 
metrikų ir kurio kito doku
mento, įrodančio jūsų tapaty
bę. 2. Pametus „Soc. sec.” kor
telę, norint gauti kitą, reikia 
kokio nors dokumento, patvir
tinančio Jūsų tapatybę. 3. No
rint pakeisti pavardę ant „Soc. 
sec.” kortelės, reikia vedybų 
metrikų ar šoferio leidimo. 
„Soc. sec.” mokesčiai, kuriuos 
jūs mokate, yra atskaitomi iš 
jūsų algos, pagal jūsų uždar
bio dydį. Tie atskaitomi mo

kesčiai yra naudojami „Soc. 
sec.” mokėjimams, o dalis jų 
eina į „Medicare” apdraudą. 
„Medicare” apdraudą gaunate 
tik sulaukę 65 metų.

Nemaišykite „The Supple- 
ment Security Income SSI” 
mokėjimų su „Soc. sec.” mo
kėjimais. SSI mokėjimai yra 
papildomi mokėjimai, tiems 
žmonėms, kurie gauna mažą 
pensiją ar kitus mažus mo
kėjimus iš „Soc. sec.” ir neturi 
užtenkamai lėšų pragyventi. 
SSI mokėjimai yra finansuoja
mi iš bendrųjų mokesčių, o ne 
iš „Soc. sec.” mokesčių.

Jei dirbate darbovietėje, jūs 
mokate ir jūsų darbdavys už 
jus moka „Soc. sec.” mokesčius 
ir „Medicare” mokėjimus.

2001 m. jūs ir jūsų darbda
vys mokėjote po tiek pat, t.y. 
7.65 proc. nuo jūsų pilnos al
gos (t.y. 6.2 proc. „Soc. sec.” 
mokėjimas ir 1.45 proc. „Medi
care”), t.y., pilnas mokėjimas 
jūsų ir jūsų darbdavio 15.3 
proc. Jei jūs dirbate sau, tada 
mokate 15.3 proc. nuo jūsų ap
mokestinamo uždarbio iki 80, 
400 dol. Jei uždirbote daugiau 
negu 80,400 dol. 2001 per me
tus, jums nereikia mokėti 
„Soc. sec.” nuo didesnės už
dirbtos sumos, bet turite mo
kėti „Medicare” dalį. Tai yra, 
1.45 proc. jūs ir darbdavys, o 
jei dirbate sau, mokate 2.9 
proc. nuo savo uždarbio.

Kad gautumėte „Soc. sec.” 
pensiją, reikia užsidirbti kre
ditus. Kreditus jūs gaunate 
dirbdami ir mokėdami į „Soc. 
sec.” fondą.

2001 m. jūs uždirbote vieną 
kreditą už kiekvieną 830 dol. 
uždarbio. Jūs galite užsidirbti 
tik 4 kreditus per metus. Dau
gumai žmonių reikia 40 kre
ditų (10 metų darbo), kad gau
tų „Soc. sec.” mokėjimus.

Jauniems žmonėms reikia 
mažiau kreditų gauti mokėji
mus invalidumo atveju, taip 
pat ir šeimai gauti „Soc. sec.” 
mokėjimus, šeimos duonos 
pelnytojui mirus.

Per savo darbo gyvenimą 
tikriausiai jūs uždirbsite dau
giau nei 40 kreditų, bet jie ne
padidins jūsų „Soc. sec.” pensi
jos mokėjimų. Jūsų „Soc. sec.” 
pensijos mokėjimus gali padi
dinti tik jūsų uždarbis — dau
giau uždirbsite — daugiau 
gausite.

Kiek gausite iš „Soc. sec.” 
pensijos?

Suma, kurią kas mėnesį 
gausite iš „Soc. sec.”, pareina 
nuo jūsų gimimo datos, kokių 
mokėjimų iš „Soc. sec.” prašo
te ir svarbiausia, kiek uždir
bote per visą gyvenimą.

Pranešimą apie jūsų „Soc. 
sec.” statusą turėtumėte gauti 
apie 3 mėn. prieš jūsų gimta
dienį. Tokio pranešimo „Soc. 
sec. statement” galite papra
šyti skambindami tel. 1-800- 
772-1213 ar patys nuėję į 
„Soc. sec.” įstaigą.

„Soc. sec.” mokėjimus, pensi
jas gauna tik Amerikos pi
liečiai ir tie, kurie turi žalias 
korteles — yra legalūs Ameri
kos gyventojai.

Naudotasi „Soc. sec.” admi
nistracijos informacija.
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VĖL Į MĖNULĮ IR TOLIAU
VIKTORAS JAUTOKAS

Jau nuo mums žinomos is
torijos pradžios žmonės žvelgė 
aukštyn i dangų, į erdvės pla
tybes, bandydami suvokti, kas 
ten randasi. Stebėjo saulės, 
mėnulio ir žvaigždžių takus. 
Nenuostabu, kad senovėje gar
bino saulę, nes jiems ji buvo 
kažkokia nepaprasta, nepasie
kiama, šventa galybė. Bet ta
da jau suprato, kad saulė tei
kia žemei gyvastingumą.

Tuo metu buvo įvairių nuo
monių apie žemės ir kitų dan
gaus kūnų ryšius. Pirmasis 
graikų astronomas Aristar- 
chus 260 m. pr. Kr. paskelbė 
teoriją, kad Saulė yra centre, 
o visi dangaus kūnai skrieja 
apie ją. Vėliau, 100 m. pr. Kr., 
astronomas Ptolemy įrodinėjo, 
kad Žemė yra centre ir viskas 
apie ją sukasi. Šis įsitikinimas 
išsilaikė apie 1300 metų, kol 
1543 m. lenkų astronomas N. 
Copemicus paskelbė saulę 
esant centre, apie kurią suka
si visi kiti dangaus kūnai. Jo 
teoriją 1609 m. patvirtino 
italų astronomas Galileo Gali- 
lei. Tai buvo pirmasis moksli
ninkas, pasinaudojęs neseniai 
išrastu teleskopu. Nuo tada 
prasidėjo intensyvūs erdvės 
tyrinėjimai, surastos kitos pla
netos. Teleskopų technikai to
bulėjant, buvo lengviau nusta
tyti planetų atstumus, jų dy
džius, besisukančius aplink 
Saulę takus. Kilo didelis smal
sumas sužinoti, kas yra ant 
planetų, ar ten egzistuoja gy
vybė — ar tokia pat, kaip 
žemėje, ar visiškai kitokia?

Teleskopu buvo daug kas 
erdvėje surasta, nustatyta, bet 
žmogus vis dar nepajėgė at
siplėšti nuo Žemės. Pirmasis 
atsipalaidavimas pademons
truotas brolių Wilbur ir Or- 
ville Wright 1903 m. gruodžio 
17*“d? Kilty Hawk, N. C. Jie 
savo pačių sukonstruotu lėk
tuvu pakilo į orą. Nors skrido 
trumpai, bet pasauliui įrodė, 
kad yra galimybė tai padaryti. 
Nuo tada prasidėjo lėktuvų 
laikotarpis. Žmonės galėjo ke
liauti ne tik žeme, vandenių, 
bet ir oru.

Tikrasis atsipalaidavimas 
nuo Žemės, geriau pasakius 
nuo žemės traukos, įvyko, kai 
buvo išrastos raketos ir pa
naudotos ne karo reikalams, 
bet erdvės tyrinėjimams.

Pirmųjų astronautų skry
džiai aplink Žemę 1960-ojo 
dešimtmečio pradžioje sukėlė 
didelį susidomėjimą. O kai 
1969 m. liepos 20 d. astronau
tas Neil Armstrong pirmas 
pastatė koją ant Mėnulio, dau
gybė žmonių, tiesiog prigulę 
prie televizijų, stebėjo šį nepa
prastą istorinį įvykį. Vėliau 
astronautų skrydžiai tapo kas
dienybe, mažai kas jais besi
domėjo.

Šiuo metu, kai statoma tarp
tautinė erdvės stotis (Interna
tional Space Station), naudo
jant kosminius keltus (Space 
Shuttle), mažai kam rūpi. 
Kiekvienas kosminio kelto 
skrydis nuveža vieną erdvės 
stoties dalį į paskirties vietą. 
Ši, dalimis konstruojama, sto
tis (futbolo stadiono dydžio) 
bus baigta statyti 2004 m. Da
bar joje gyvena astronautai, 
kurie, praėjus nustatytam lai
kui, pakeičiami kitais. Kadan
gi stotyje nėra žemės traukos, 
yra, ir toliau bus vykdomi, 
įvairių mokslo sričių ty
rinėjimai, pvz., chemijos, me
dicinos, metalurgijos ir kt. 
Taip pat atidžiai bus ieškoma 
naujų medžiagų, kurias būtų 
galima panaudoti ateities 
erdvėlaivių statybai.

Kas planuojama ateičiai?
Gal po dešimt metų numato

ma vėl skristi į Mėnulį, pasta
tyti stotį ar įsteigti koloniją 
astronautų apgyvendinimui, o

iš ten keliauti, keliauti į to
lius, tyrinėti erdvės gilumą, 
nuvykti į Marsą, Jupiterį, Sa
turną, o gal atsivers takai į 
kitas paslaptingąsias plane
tas. Norai dideli. Atstumai 
milžiniški. Norint pasiekti ar
timiausią žvaigždę, reikalin
gas naujas kuras, varantis 
erdvėlaivį nepaprastu greičiu. 
Naudojant dabartinį cheminį 
kurą, kad pasiekti artimiausią 
žvaigždę, Proxima Centauri, 
užtruktų 70,000 metų. Tai 
daug ilgiau, negu žinoma 
žmonijos istorija. Todėl šiuo 
metu intensyviai ieškomi nau
ji energijos šaltiniai. Vienas jų 
— saulės elektros jonai (ions). 
Manoma, kad ši energija va
rytų erdvėlaivį dešimt kartų 
greičiau, negu dabartiniai 
cheminiai kurai. Kitas mini
mas šaltinis — salės šviesa. 
Norint ją panaudoti, bandoma 
pagaminti saulės bures. Jos 
būtų sukonstruotos iš labai 
lengvos medžiagos, išplėstos 
iki kelių kilometrų ilgio, pri
tvirtintos prie erdvėlaivio 
abiejų pusių. Ši saulės šviesos 
energija stumtų erdvėlaivį to
liau į nežinomą erdvės gilumą.

Erdvę ir planetas tyrinėja 
robotai erdvėlaiviai. Cassini- 
Huygens erdvėlaivis, paleistas 
1997 m., pasieks planetą Sa
turną 2004 metais, kur, skris
damas aplink, tyrinės plane
tos žiedus. Kitas erdvėlaivis, 
paleistas 1998 m., jau nuskri
do 218 milijonų mylių (dvigu
bai toliau negu nuo Žemės iki 
Saulės) ir siunčia įvairią infor
maciją apie asteroidus bei ko
metas.

Robotų erdvėlaivių tyrimai 
ruošia kelią astronautų skry
džiams į tolimesnes erdvės gi
lumas. Tokius astronautų 
skrydžius galima palyginti su 
Kristupo Kolumbo kelione per 
Atlanto vandenyną į nežino
mybę — visiškai netikėtai šis 
žmogus surado naują žemyną. 
Gal ir šių laikų astronautams, 
beskriejant per erdves, pasi
seks surasti kažką nauja, ne
tikėta, nežinoma.

Prie visų ateities planų gali
ma priskirti ir turistinį planą. 
Viena bendrovė Kalifornijoje 
projektuoja kosminį keltą, 
skraidinantį turistus aplink 
Žemę, o vėliau net į tarptauti
nę erdvės stotį. Žinoma, to
kiais skrydžiais įstengs pasi
naudoti tik tie žmonės, kurių 
kišenės pilnos pinigų. Kalbės, 
skris, išdidžiai lips į erdvė
laivį, bet, reikia manyti, kad 
tokios kelionės, kaip ir lėk
tuvais, neapsieis be nelaimių.

Kovo 7 d. „Litexpo” parodos salėje Vilniuje atidarytos dvi madų parodos: „Pelenė” ir „Lietuviškos mados”. Nuo
traukoje: „Spartos” kolekcija. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
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PAVASARIS — VASARA 2002

„ŽAIBO DIENOS 2002”

Metinės Clevelando LSK 
„Žaibo dienos 2002” vyks š.m. 
kovo 23 d. ir kovo 24 d. Cleve
lande. Tomis dienomis vyks 
ŠALFASS-gos vyrų senjorų 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
dalyvaus 6 komandos iš 5 lie
tuviškų telkinių: dvi koman
dos iš Clevelando „Žaibo”, Či
kagos „Lituanica”, Detroito 
„Kovas”, Toronto „Aušra” ir 
Hamiltono „Kovas”.

Pirmenybės vyks „Borromeo 
Seminary Fieldhouse”, 28700 
Euclid Avė. (Euclid Avė. ir 
Bishop Rd. kampas), Clevelan
do „Wickliffe” priemiestyje.

VARŽYBŲ
TVARKARAŠTIS:

šeštadienį, kovo 23 d.
9 v.r. — Detroitas prieš 

Clevelando B.
10 v.r. — Čikaga prieš To

rontą.
11:15 v.r. — Clevelando B 

prieš Hamiltoną.
12:15 v.p.p. — Torontas 

prieš Clevelando A.
1:30 v.p.p. — Hamiltonas 

prieš Detroitą.
2:30 v. p.p. — Clevelando A 

prieš Čikagą.

sekmadienį, kovo 24 d.
10 v.r. — 5-tos vietos var

žybos.
11 v.r. — 3-ios vietos var

žybos.
12:30 v.p.p. — 1-mos vietos 

finalas.
Įėjimas į rungtynes nemoka

mas ir visi kviečiami atsilan
kyti.

Kitas renginys, kuris vyks 
per „Žaibo dienos 2002” yra 
LSK „Žaibui” paremti tradici
nis „Night at the Races” ir 

I „Hali of Fame” pokylis, šešta

dienį, kovo 23 d., Lietuvių na
mų viršutinėje salėje. Vakaras 
prasidės 6 v.v. pasisvečiavimo 
valanda. 7 v.v. bus oficialioji 
dalis ir vakarienė, o po vaka
rienės seks video improvizuo
tos žirgų lenktynės, kur bus 
proga išbandyti laimę. „Post 
time” — 8 v.v. Po lenktynių 
bus muzika ir šokiai.

Pokylio oficialiojoje dalyje 
vyks LSK „Žaibo” „Hali of 
Fame” naujų narių įvesdini
mas. Šiais metais, LSK „Žai
bo” tinklinio žaidėja Aušra 
Barzdukaitė-Babickienė bus 
įvedama į LSK „Žaibas” „Hali 
of Fame”. LSK „Žaibo” „Hali of 
Fame” buvo įsteigta 2000 m. 
per LSK „Žaibo’’ 50 metų veik
los jubiliejų. Iki šiol, į LSK 
„Žaibo” „Hali of Fame” yra 
įvesdinti: 2000 m. — Algirdas 
Bielskus; 2001 m. — a.a. Ry
tas Babickas, Juozas Kijaus- 
kas ir Vytenis Čiurlionis.

Informacijos kreipkitės į 
LSK „Žaibo” pirmininką Vidą 
Tatarūną: tel.4 440-209-0440, 
e-paštas:

Tatarunas@Ameritech.net 
<mailto: :
Tatarunas@Ameritech.net>

Paruošė: Linas Johansonas

* Seimo interneto svetai
nėje www.lrs.lt sukurtas 
specialus vaikams skirtas pus
lapis, kuriame, pasitelkiant 
šmaikščias iliustracijas, pasa
kojama apie įstatymų leidybą 
ir Seimo darbą. Su Seimo dar
bu vaikai gali susipažinti ne 
tik internete, bet ir patys apsi
lankę Seime. ibnsi

NUOLAIDOS
VIEŠBUČIŲ SVEČIAMS

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras pradėjo 
pasirašinėti sutartis su Vil
niaus viešbučiais, pagal ku
rias viešbučių svečiai gali gau
ti nuolaidas, jeigu užsisako 
vietas per mūsų Informacijos 
centrą. Su „Naručio” viešbu
čiu sutartis jau pasirašyta, jų 
numatoma ir daugiau. Vieš
bučių sąrašą ir nuolaidų dydį 
paskelbsime artimiausiu metu 
(geriausia sekti informaciją 
mūsų Internetinėje svetainėje
— wwv.lgitic.lt.). Galime pasa
kyti, kad sąraše bus ir „Sha- 
kespeare Too” Pilies gatvėje 
Nr. 34. Kaip tik šiandien vy
ko jo pristatymas (Lietuvoje 
mėgstama sakyti — prezenta
cija).

Senamiesčio, o ypač Pilies 
gatvės privalumai daugumai 
nėra jokia naujiena. O pats 
viešbutis tęsia savo pirmtako 
(Shakespeare), įsikūrusio 
Bernardinų gatvėje tradicijas. 
Tik šįkart visa interjero stilis
tika pakreipta ne literatūros, 
bet dailės linkme. Kiekvienas 
kambarys pavadintas garsaus 
dailininko vardu ir papuoštas 
gražiai įrėmintomis reproduk
cijomis. Apskritai, visame 
viešbutyje — koridoriuose, 
prieškambariuose, laiptinėje
— jų tikra gausybė. Pristaty
mo metu turėjome progos su
sipažinti su, galima sakyti, 
skoningai išmoningu kamba
rių apstatymu ir nepriekaiš
tingais patogumais.

Žilvinas Beliauskas

Taip atrodė pirmieji astronautai erdvėlaivyje.

2001 m. pastatyta, skriejanti apie Žemę, tarptautinė erdvių stotis. Staty
ba vyksta toliau ir numatomąją visiškai užbaigti 2004 m.

VELYKINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį

Balta, balta, balta. Baltasis 
pavasaris! Turime būti apdai
rios, kad nesuklaidintume ki
tų, kurie gali pagalvoti, jog 
esame apsirengusios savo 
krikštynoms ar pirmajai Ko
munijai. Nesunku ir medici
niškos profesijos įvaizdį su
kurti. Taip pat turime laikyti 
omenyje, kad balta apranga 
gali apgauti kitų akį ir jie pa
manys, jog mūsų kūno mili
metrai padaugėjo. Kad iš
vengtume dar daugiau mili
metrinių nesusipratimų — 
venkime baltos spalvos su at
spindžiu ir paraukimų ar klos- 
tukų nepageidaujamose vie
tose. Dar priedo reikės pica 
ar burokėlius ypatingai atsar
giai valgyti, nes tapsime nuo
latiniais rūbų valyklos šel- 
pėjais. Jeigu baltumą norite 
išmesti iš vėžių — paįvai
rinkite jį nedideliais kiekiais 
juodos, tamsiai mėlynos, tur- 
kyzo ar koralo spalvos prie
dais.

Žinome, gyvuoja ir spalvin
gas žydintis pavasaris. Ryš
kių spalvų, didžiulių ir ma
žulyčių gėlių raštai. Ir vėl 
reikia atsargos. Apsižiūrėki
me, ties kuria vieta žydime. 
Nepamirškime žvilgterti vei
drodin į savo užnugarį, nes 
visgi kažkaip nepriderėtų ant 
žydinčio žiedo atsisėsti.

Matyti abstrakčių raštų, 
vertikalių ir paskirų spalvų 
ruožų, pvz., apie apykaklę ir 
rankogalius, tuo paįvairinant 
vienspalvį apdarą. Ruožai gali 
mus paaukštinti ar paplatinti 
— žiūrint, kuriose vietose juos 
dedame. Kelnių priekyje ver
tikalūs ruožai gali priduoti 
ūgio; tik, žinoma, jei nepasi- 
renkame ant klubų kabančių 
arba ties blauzda nukapotų 
celnių.
Afrikos safari (raštai, kaip 

leopardo, zebro ir pan.) tebe
gyvuoja, tik nelįskime į juos 
visu kūnu.

Be baltos spalvos vyrauja 
violetinė (nuo šviesiausios iki 
ryškiausios). Po to turkyzinė 
papuošaluose, diržuose ir ba
sutėse. Ruda — batuose, dir
žuose ir rankinukuose.

Gležnasis, moteriškasis, 
romantiškasis pavasaris. 
Lengvų, minkštų medžiagų 
plazdenimas. Mezginukai, pa- 
raukimai, klostelės, išsiuvi- 
nėjimai, mereškos, nėriniai ir 
permatomumas. Kaimietiškos 
siuvinėtos, pūstom rankovy- 
tėm palaidinukės. Platūs, 
sluoksniuoti, čigoniški sijonai. 
Varsčiai: suvarstytos palaidi
nukės, kelnės, suknučių nuga
ros, diržai ir batai su varsčiais 
ties kauliukais. Nelygios sijo
nų apačios, vadinamos kregž
džių uodegytėmis. Romantiš

ka! Nepataikius gerai išsi
rinkti šias „uodegas”, galime 
atrodyti, lyg iš spąstų paspru
kusios. ...

Šį sezoną taip pat rasime 
daug dosniai kirptos apran
gos, tad patartina derinti dos
numą su saikingumu: jei dos
nus viršus, tai deriname su 
siaurom kelnėm ar sijonu. Jei 
dosnus sijonas ar kelnės, tai 
deriname su prigludusiomis 
palaidinukėmis ar švarkeliais 
(su įimtu liemenėliu).

Pagrindinis sijonų ilgis — 
ties keliais .

Kostiumėliai laibi ir lengvai 
prigludę, ar tai būtų su si
jonėliu, ar kelnėmis? •'Kelnės 
tiesios arba lengvai plačios.

Suknučių siluetai. Pakelti 
liemenėliai („empire”). Tiesios 
ar platėjančios; perjuosiamos 
dirželiu. Su paraukimais vir
šuje ir apačioje.

Vakarinėse suknutėse dingo 
besaikiai įkirpiai. Dingo ir 
apatinuko pobūdžio suknutės. 
Daugiau dėmesio skiriama lie
meniui. Kedenasi šifėnėš. Šil
ko trikotažas ir organzū vis 

• daugiau pamėgiamos.
Tarp visko svarbiausią vietą 

užima balti marškiniai su 
ne mažiau variacijų nei'Bacho 
fugos! Pradedant nuo.1 kla- 
siškiausių — rasime įimtų ties 
liemeniu arba įėmimu, prasi
dedančiu po krūtine („em
pire”). Klostuotais arba gar
banotais paraukimais prie
kyje. Su aukštom (mandarinų) 
apykaklėm arba suvarstytų 
priekiu. Su prancūziškais ran
kogaliais („manketais”) arba 
tik 3/4 rankovėmis. Su pa
pūstom rankovėm, arką',visai 
be rankovių ir t.t. j,,

Dosnieji marškiniai gali at
stoti , švarkelį. Tinka su „cap- 
ri” ar ties kauliuku (čiurna) 
užsibaigiančiom kelnėm, ir 
kelnėmis be klostų priękyje. 
Marškinius galima perjuosti 
diržu.

Svarbiausias priedas — 
diržas. Jis kabinamas įkypai 
ant klubų. Įvairumas,didelis. 
Pradedant nuo natūralios 
odos pintinių, iki ryškių spal
vų odinių, austinių, įvairių. 
Diržai puošiami turkyzu ir 
sidabru (Amerikos vakarų įta
ka).

Avalynė. Neturėtų būti 
sunkumų pasirenkant. Neu
tralių, švelnių spalvų. Spal
vingų, pintų, raštuotų, gėlėtų, 
aukštų, žemų, uždarų ir at
virų — tik apsispręskime. Vis
gi vieną sprendimą laikykime 
atmintyje: Vengti baltų batų 
ir kojinių. (O tamsios kojinės 
su baltais batais — tai jau 
mirtina nuodėmė). ■ v

Kas madinga — nebūtinai 
skoninga.

$110
12A-12 kg.

1. Kiaulienos kumpis
2. Kiaulienos šoninė
3. Kiaulienos išpjova
4. Lašiniai „Naminiai”
5. Dešros: Salto rūkymo
6. Dešrelės: Karšto

3 kg.
2 kg. 
1 kg. 
1 kg
3 kg.

kg.

1 kg.
2 kg.

1 kg.
2 kg. 
2 kg.

2
2 kg.

$80.00 
8A-8 kg.

12 kg. 10 kg. 8 kg.
26.4 lbs. 22 lbs. 17,6 Ibs.

„VĖTRŲ AINIAI” - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo 
įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, 
produktus gamina iš aukščiausios 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 AVĖ., Lemont, IL 60439 
Fax 630-257-5852

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime pigiausias kainas skrendant į 
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų - į

Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis 
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis, 

keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,, 
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.

American Travel Service 
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629 

Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873 
atsvl@att.net

mailto:Tatarunas%40Ameritech.net
mailto:Tatarunas%40Ameritech.net
http://www.lrs.lt
wwv.lgitic.lt
mailto:atsvl%40att.net
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SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milwaukee. 
Tel. 773-278-0660.

Lengvas darbas internete. 
Reikalingas kompiuteris ir 
internetas. Skambinkite 

Kęstui, tel. 773-778-0263

Tech Now! Computer Services; 
Maintenances, Custom PC Builds, 

Installs, Upgrades, Troubleshooting,
Internet, LAN. Contact:
Esvabas @ onebox.com 

773-377-5001, ext 5802.

loalintas AI.PU A” fltctnvn.c

ID, galiojančius ne tik Amerikoje, 
bet ir beveik 200 valstybių.
Tel. mob. 630-854-6292, 

namų 815-372-8985.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Reikalingi mūrininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025.

Reikalinga moteris 
prižiūrėti seną moterį ir 

gyventi kartu.
Tel. 305-937-4519.

įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 

amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių 
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais. 

Tel. 323-851-3010; 323-377-6562. 
E-mail: lnfo@usa-baltica.com

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English 
L.A. McMahon Window Wasning.

Chicago and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Mokesčių skaičiuotojų 
pa sIaugos

Į INCOME TAX SERVICE^
Tel.: 773 935 0472 
Pgr.: 708 901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS 
uzpido pajamų mokesčiu formas. 
(Accounting Tax Services). 

Pageidaujant, atvyksta į 
namus.

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. raštinė 708-424-4425.

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468; 

312-762-4653.

Teirautis:
Tel. 847-401-3200 

195 Arlington Heights 
Road, Suite 160 

Buffalo Grove, IL 60089

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom- 

panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Skokie kraustymo kompanijai 
skubiai reikalingi

vairuotoj ai-perkrau sty toj ai.
Tel. 847-673-3309.

Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement 
(in suburbs). Mušt have experience 

& vehicle. Start now. Good pay, 
great bonuses, benefits & profit 

sharing. Call VVard VVood 
at 847-928-1000.

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773-793-0930;

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Meeting with Immigration 

Attorney from Canada 
On Sunday March 17 at 2 pm. 
At: 5834 N. Northvvest Hwy., 

Chicago
Visit GTS vvebsite with 400,000 

hits a month.
Apply for Pcrmancnt Status in 
Canada. For information call 

GTS. 773 775 2506. 

Siūlo mokytis

ILLINOIS MILDUN TRAINING 
CENTER siūlo kursus:

* EKG, Phlebotomy, Medical Computer 
Biling (buhalterija)

* Stomatologo padėjėjo 
Užsiėmimai vyksta sekmedieniais. Praktika 

atliekama savaitės dienomis, dirbant 
specialistų biuruose jums patogiu laiku. 

Baigę kursus gausite baigimo sertifikatą bei 
reziume. Įsigykite profesiją, turinčią didelę 

paklausą. Sveikatos apsauga - viena 
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių, 

kuri atsistatinėja po ekonominio 
nuosmukio. TAI REIŠKIA DARBĄ!!! 
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo 

laimėjimais bei sėkme.
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 
Kvalifikuotiems studentams siūlome 

patogius apmokėjimo planus.

CERTIFIED DENTAL 
ASSISTING PROGRAM

• DENTAL ASSISTANT
•ADACODES

• COMPUTER ENTRY

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį

• Padedame sudaryti reziume ir praeiti
interviu

• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

• Turintiems mažas pajamas ar 
praradusiems darbą mokslas

nemokamas.

f--------------------------------------------------
MAŽMIKA TORAWL

4724 W. 103 rd ST 
. OAK LAWN, EL 60453

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

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

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922

DRAUDIMO AGENTAI

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 

ame W.klientams nuolaidos. Parduod 
naudotus automobilius. 3800 
79 St. Tel. 773-582-0183; 7 
582-0184. Kalbame lietuvišl

Padedu išsilaikyti „International 
Driver’s License”, gauti ID kortelę 

ir „Taxpayer Indentification 
number”. Įdarbinu valymuose ir 

rusų šeimose. Tel. 708-449-2519; 
708-935-3532.

Prižiūrėsiu ligotą žmogų 
savo namuose.

Puikios sąlygos, maistas, 
sąžininga slauga.

Tel. 630-893-5527, Dalia.

Parduoda

Šv. Kazimiero kapinėse 
perleidžiu kapo vietą. 

Tel. 708-656-2890.

Siuvu
užuolaidas, lovatieses, 

staltieses, pagalvėles ir t.t.
Tel. 708-974-2423; 

708-261-4882 (mob.).

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

Accent
- . SSTV4.I. Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

GREIT PARDUODA

Atlantic

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME J LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S. 78 Th AVĖ, BRIDGEVIEW, IL 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680 
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629 
Tel: (7731-434-7919, Fax:(773)-434-7914

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Draudimo paslaugos

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

SRA’
ERA lensen 
& Feinsiein 

Realtors

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

Rasa Mitkus 
Td. 630-202-6867;

630622-2076
Neldliiojaniojo tarto agentė

Padėti tokiems žmonėms kaip jūs, 
išpildyti jų svajones yra tai, ką aš 

darau kasdien. Mano ilgametė patirtis 
ir nemokama konsultacija padės jums 

surasti geriausią finansavimą ir ta 
ypatingą vietą, vadinamą namais! 

•••••••••
Išnuomojamas erdvus 4 miegamųjų, 

2 vonių namas su pilnu rusiu, 
gražioje vietoje Clarendon Hills, 

netoli parko ir mokyklos. 
Tinka gyventi 2 šeimoms.

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

i Audrius Mikulis Omu*.
I Tel.: 630-205-9262 
l Pager 773-260-3404 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
[ įvairus nekilnojamas turtas: 
l * Nemokamas įkainavimas 
l * Nemokama rinkos analizė 
l * Pirkimas 
J * Pardavimas 
i * Surandame
l optimaliausią finansavimą

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

Namų remonto ir statybinės paslaugos

A & C 24HRS, 7DAYS 
<X 773-531-1833

i»r,gSSag«  (angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

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

“soffits”, “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

a tel. 630-241-1912. a

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.
Licensed roofing contractor. 
Dengiame nąujų konstrukcijų 

stogus, senus keičiame į naujus.
Plokšti stogai, smulkūs stogų 

pataisymai. Tel. 708-417-7833.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Atlieku „plumbing”, heating, 
smulkius elektros įvedimo ir 

taisymo, visus statybos remonto 
darbus. Statau arba atnaujinu 
židinius. Tel. 708-205-1414.

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

AUIUMOBILIO, NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 

5710 W. 95 St, Oak Lawn 
708-423-5900

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Kirpėjų paslaugos

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

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

namų tel. 708-612-9524.

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian
SAS

Scandinavian Airlines

PARDUODA

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vofce Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

OijMCS

Alexander J. Mockus, 
LTD Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-767-6655 

Pfc 773-258-0496; Fax773-767-9618

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS, Ine. 

Kompanija pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus.

GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242
jonaviciusOhome.com

Parduodamas erdvus originalaus 
interjero ir apdailos 4 miegamųjų 

namas pušyne, su vaizdu į Nemuną
Kaune. Yra garažas 2 automo

biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

Panevėžio apskrityje parduo
damas ūkis. Pagrindinė veikla - 
sodininkystė. 3-6 metų žemaūgės

obelys. Plotas — 25 akrai.
Papildomas verslas — grūdinių 

kultūrų apdirbimas. Informacijai 
kreiptis ei. paštu: kgaska@one.lt

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Skubiai išnuomojamas 2 mie
gamųjų butas su baldais Oak 

Lawn. Yra balkonas. Kaina $760.
First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino. Tel. 773-767-2400.

Išnuomojamas modemus 2 
miegamųjų butas naujasniame 
name Marųuette Rd. ir Kedzie 

Avė., pensininkams.
Tel. 708-656-6599.

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-594-1184.

BorduuccRoom c i/i I Willowbrook
OMpty Ballroom

_______ ______ iraiV J 4
8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL.

•Tel. 708-839-9906
l klubą įleidžiami tik nuo 

21 m. amžiaus

The Grali Balinsi

Penkios pokylių salės tinka 
įvairioms progoms 

«
8900 South Archer Road, Willow 

Springs, Illinois 
Tel. 708-839-1000

Puikus maistas, geriausi 
gėrimai, malonus aptarnavimas.

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta kiekvieną dieną. 

Ketvirtadieniais ir sekmadieniais 
groja 10 žmonių orkestras. 

Galite pasitobulinti šokio mene 
— vyksta pamokos.

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., 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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto oentre

350 N. Clark,
. Chicago, IL 60610 
A 312-644-7750 

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

onebox.com
mailto:lnfo%40usa-baltica.com
mailto:Pransee%40aol.com
mailto:gitrama%40hotmail.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis%40usa.com
http://www.scandlnavlan.net
jonaviciusOhome.com
mailto:kgaska%40one.lt


DARBAI

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mllwaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus 
arba Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaitę.

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-S838

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 
1-312-371-4445 Namų valymas, 

vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai,
2956 N. Milwaukee, #200

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Milwaukee «1-773-39S-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
įvairūs darbai

American-Polish Domestic 
Employment Agency

1-773-342-6744
I lenkiškai, angliškai

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai

Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 W. 145 St., Chicago, IL

1 -773-992-2210 
lenkiškai, angliškai

iBblfid uz Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA WOJTOWICZ 
f'.'K.' ’ 5637 W Lawrence

1-773-777-1583 — kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777-9653

Darbai įvairūs NEMOKAMA

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas * vizų pratęsimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir "aid to tax 

payer" informacija dėl taksų 
mokėjimo • vaikai ir seneliai

EURO
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai 

viešbučių valymas

VIRGINIJA 
1-708-633-5002 

kalba lietuviškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

IEŠKO DARBO 48 metų moteris, medikė ir 52 metų 
vyras ieško darbo Palos Hills ar toje 
apylinkėje.. Nemoka anglų kalbos. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.

NIJOLĖ—708-598-6584

Moteris 47 m. ieško darbo su gyveni
mu. Kalba lietuviškai ir rusiškai. 

Skamb.: 1-708-499-6032

Dvi merginos ieško darbo vakarais, 
naktimis, arba savaitgaliais. Turi auto
mobilį. Kalba angliškai.

DIANA — 630-865-9037

Vidutinio amžiaus moteris ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, moka visus ūkio darbus. Gali 
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir 
per šventes. Siūlyti įvairius variantus. 
Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai. 
Gali dirbti ir naktimis. Esu nuoširdi. 
Dirbu sparčiai, mikliai.

ROMALDA - 370-723-9533

50 metų moteris ieško darbo vyres
nių žmonių priežiūroje, gali pakeisti 
savaitgaliais

ANGELĖ -708-218-7666 
708-795-5979

Ieškau darbo. Gali būti tik 
savaitgaliais. Turiu dokumentus. 

NETA—708-652-3552
TURGUS

Valentinas Krumplis

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. t A.

ZITA LEVICKAITĖ-JUŠKIENĖ
Su meile ir sielvartu prisimename brangią Žmoną, Mamą 
ir Bobutę, kuri paliko mylimą šeimą ir žemiškus vargus 
mirdama 1997 m. kovo 18 d. Floridoje.
Šv. Mišios už a.a. Zitos sielą bus atnašaujamos 2002 m. 
kovo 18 d., 8:30 v.r., Šv. Kazimiero misijų koplyčioje 
Floridoje, ir 2002 m. kovo 31 d., 1 v.p.p. Šv. Jėzaus vardo 
bažnyčioje Gulfporte, FL.
Prašome prisiminti a.a. Zitą savo maldose ir pasimelsti 
už jos sielą.

Vyras Vilius ir šeima

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

Paslaugos

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
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A. t A.
MARIJA ROČKUVIENĖ- 

MILVYDAITĖ
Mirė 2002 m. kovo 14 d., Čikagoje, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje, Griežiškių dvarelyje, Gruzdžių valsčiuje, 

Šiaulių apskrityje.
Lietuvoje jos liūdi: Danutė ir Mindaugas Moliai, J. 

Tonkūnienės, O. Dailidonienės, EI. Kelpšienės, Veitų, 
Drėmų, Jakščių ir Karbitavičių šeimos; Australijoje — 
Liucija Milvydienė ir jos vaikų Algimanto ir Rasos šeimos 
bei giminės Lenkijoje. Čikagoje liūdi Edmundo Petravičiaus- 
Peters šeima, Kęstutis ir Vytautas Boyevai ir kiti giminės.

A.a. Marija buvo a.a. Juozo Ročkaus žmona.
A.a. Marija priklausė Lietuvių Skautų organizacijai, 

Lietuvos Dukterų draugijai, Jaunimo centro Moterų klubui, 
Namų savininkų draugijai, Lietuvių Bendruomenei, ALTui, 
BALFui, Tautos fondui, Lietuvių fondui. Gausiai rėmė 
išeivijos organizacijų veiklą, nuolatine parama džiugino 
artimuosius Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 18 d., nuo 3 v.p.p. 
iki 8 v.v. Marųuette Chicago laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 19 d. 
Iš Marųuette Chicago laidojimo namų 9 v.r. velionė bus 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę giminės ir artimieji

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

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

IVA
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

POLONIJA 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

PALOS — GAIDAS

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

47-568-1560
4728 Oakton, Skokie

FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.KazImiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois £

(708)974-4410

\

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

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. Califomia 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S, Archer Avė.
5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

. 1-708-430-5700

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

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

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Į priešvelykinius pusry
čius, vyksiančius Jaunimo 
centro kavinėje, kviečia Jau
nimo centro moterų vieneto 
narės. Pusryčiai vyks Verbų 
sekmadienį, kovo 24 d., po 10 
vai. šv. Mišių Tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Bus daug skanumy
nų, giedrios pavasariškos nuo
taikos ir meniškai išmargintų 
margučių. Savo apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą.

Dalia ir Vytautas Auksti- 
naičiai, gyvenantys Fort Lau- 
derdale, FL, prasitęsdami pre
numeratą, „Draugą” parėmė 
50 dol. auka. Esame labai dė
kingi!

Neseniai išleisto K. Done
laičio lituanistinių mokyklų 
istorinio leidinio „Su mokslu į 
rytojų” sutiktuvės ruošiamos 
kovo 24 d., sekmadienį, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte didžiojoje salėje. Kvie
čiame atvykti!

Nuo šiandien pradeda
veikti nauja lietuviška inter- 
netinė parduotuvė
iviviv.lietuvėlė.cofn Be jos dar 
veikia:

www.visata.com 
www.apuokas.com 
wLvw.doleris.com 
iviviv. balticshop. com
Kun. K. Ambrasas, SJ, šv.

Mišias Beverly Shores Šv. 
Onos bažnyčioje laikys Kan
čios (Verbų) sekmadienį, kovo 
24 d., 1 val.p.p. Bus klauso
mos išpažintys. Kviečiami visi 
apylinkių lietuviai.

Mugė Šauliu namuose
(2417 W. 43rd Str.) vyks kovo 
23 ir 24 d. Pradžia - 10 val.r. 
Norintys užsisakyti stalus, 
prašomi skambinti tel. 773- 
434-3713 ir 773-735-2327. Visi 
kviečiami!"r u 111»•

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500!

PRASIDĖJO PAVASARIO VAJUS
Iš pietų skrendančioms 

gervėms klykaujant, Čikagos 
padangėje ir darželiuose gėlių 
daigams skelbiant pavasario 
pradžią, „Draugo” skaitytojus 
pasiekę Draugo fondo laiškai 
jau paskelbė fondo pavasario 
vajų. Kaip tie nauji gėlių dai
gai darželiuose, Draugo fondui 
reikalingi nauji įnašai, nauji 
garbės nariai, nauji DF nariai 
ir rėmėjai. Visų labai lau
kiame.

Su gervėmis padangėje jau 
atskrido devintas Draugo fon
do pavasario vajus, minint 
„Draugo” 93 metų gimtadienį. 
Sunkėjant lietuviškos spaudos 
išlaikymui išeivijoje, nutrūks
tant lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų leidybai, rūpestį kelia 
ir dienraščio „Draugas” išlai
kymas, neaugant, bet mažė
jant jo skaitytojų šeimai. Kai 
Lietuvos konsulatas skelbia 
30,000 naujai atvykusių iš 
Lietuvos „trečiosios bangos” 
Čikagos ir apylinkių gyven
tojų skaičių, „Draugo” skaity
tojų skaičius turėjo pakilti 
bent 10,000. Deja, tas dar 
neįvyko. Pakilo tik „Draugo” 
leidybos išlaidos.

Kol „trečioji banga” pakels 
„Draugo” skaitytojų skaičių, 
„Draugo” leidybai reikalinga 
didesnė Draugo fondo parama. 
Jai pasiekti reikalingas dides
nis Draugo fondo kapitalas, jo 
duodamas investavimų uždar
bis, reikalingas „Draugo” išlai
kymui.

Jau atskrido pirmosios DF 
pavasario vajaus „kregždės” 
su naujais ir su papildomais 
įnašais. Jų reikia žymiai dau
giau. Jei nuolat siunčiame lab
darą į Lietuvą, nepamirškime

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” kovo 20 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. atsilankys 
svečias iš Lietuvos kun. Sta
sys Kazėnas, dalyvaus Šv. 
Rašto tyrinėtoja mokytoja Al
dona Vaitienė ir muz. Faustas 
Strolia. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Atvykite!

Nina Liubinienė, gyvenan
ti St. Petersburg, FL, prasitęs- 
dama prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Labai 
jums dėkojame!

Visų tų, kurie mėgsta mu
ziką ir lietuvišką dainą, kurie 
remia lietuvišką žodį ir spau
dą, laukiame šį sekmadienį, 
kovo 17 d., 3 val.p.p. „Draugo” 
rengiamame koncerte „Balsas 
tarp žmonių balsų”. „Daina
vos” ansamblis ir jo vadovas 
Darius Polikaitis jums pa
ruošė dviejų dalių programą, 
kurioje skambės įvairiausių 
kartų lietuvių kompozitorių 
kūryba ir pasaulinių kompozi
torių kūriniai. Bilietus į kon
certą, kuris vyks Maria gim
nazijos auditorįjoje (6727 S. 
California Avė.), šį šeštadienį 
dar galite įsigyti „Seklyčioje” 
arba koncerto dieną prie įėji
mo. Atvykite!

Vaclovas Kuzmickas, gy
venantis Waterbury, CT, pra- 
sitęsdamas prenumeratą, mū
sų dienraščio iždą praturtino 
50 dol. auka. Tariame nuošir
dų ačiū!

Šį sekmadienį, kovo 17 d., 
1 vai. p.p. PL centre, Lemonte, 
posėdžių kambaryje prasidės 
LFK „Lituanicos” metinis na
rių susirinkimas, kuriame bus 
kalbama apie vieno iŠ seniau
siųjų JAV lietuvių sporto klu
bų reikalus bei veiklą. Visi 
sporto mėgėjai yra kviečiami 
dalyvauti.

ir savos pastogės. Ta pastogė 
yra mūsų dienraštis „Drau- 
gas .

Nauji įnašai Draugo 
fonde

Su 500 dolerių:
Ona Strimaitienė, garbės 

narė, a.a. kun. Vytauto Bag- 
danavičiaus įrašymui garbės 
nariu į Draugo fondą, iš viso 
1,100 dol., Putnam, CT.

Vytautas Valantinas, a.a. 
žmonos Emilijos mirtįes me
tinėse, garbės nariai, iš viso 
1,700 dolerių, Chicago, IL.

Su 100 dolerių:
Union Pier Lietuvių draugi

ja, garbės narė, iš viso 1,300 
dol., per Vidą Giniotis.

Marija Titienė, iš viso 540 
dol., Cleveland, OH.

Saulius Šimoliūnas, garbės 
narys, iš viso 1,807 dol., De
troit, MI.

Stasė Petrušaitienė, iš viso 
300 dol., Racine, WI.

Justina Skališius, iš viso 
300 dol., Waukegan, IL.

Su 50 dolerių:
Julįja Smilga, iš viso 600 

dol., Chicago, IL.
Jonas ir Marįja Šimoniai, iš 

viso 510 dol., Santa Barbara, 
CA.

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

Su 20-25 doleriais:
Genovaitė Karsokas, iš viso 

25 dol., Cleveland, OH.
Dr. Joseph P. Kalvaitis, iš 

viso 225 dol., Chicago, IK
Danguolė Banevičius, iš viso 

210 dol., West Hartford, CT.'
Su 10 dolerių:
Marcelis Ragauskas, iš viso 

125 dol., Cicero, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždininkas

36 DAILININKIŲ PARODA
Amerikos lietuvių moterų 

dailininkių draugijos bran
duolį sudarančios dailininkės 
atgijo, kai tikroji draugijos sie
la dailininkė Ada Sutkuvienė 
pranešė, kad Lelde Kalmite, 
„The John G. Blank Center for 
the Arts” galerijos direktorė, 
nuoširdžiai susidomėjusi lietu
vių dailininkių kūryba, drau
gystės ir simpatijų lietuvių 
menui vedama, pasiūlė jos ga
lerijoje suruošti parodą ir ne
atidėliodama paskyrė ne tik 
parodos atidarymo datą — 
2002 metų kovo 23-iąją, bet ir 
pranešė, kad pati kuruos ku
riant ekspozicijos idėją, rūpin
sis reklama ir kvies visus kuo 
gausiau lankytis ir pažinti lie
tuvių dailininkių meną.

Amerikos lietuvių moterų 
dailininkių draugijos veiklos 
tęstinumui ši reprezentacinė 
kūrybos paroda „Interactions” 
turėtų būti labai svarbi. 36 
dailininkės tapyba, akvarele, 
grafika, piešiniais, fotografija, 
keramika ir skulptūra, porce
liano darbais ir instaliacijomis 
vystys ir atskleis pasirinktą 
temą. Bus įdomu pamatyti, 
kaip kuratorė polemizuos su 
pirmą kartą sutiktais, dėmesį 
patraukusiais kūriniais, kaip 
jie įsirašys naujose erdvėse, 
kaip bus įvertinti. Svarbu, 
kad parodos atidarymo vaka
re, susipažindami su dailinin
kių kūryba, girdėsime poezijos 
posmus, skaitomus žinomos

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE
Švč. M. Marijos Gimimo pa

rapijos kalendoriuje — daug 
liturginių švenčių ir kitų ypa
tingų sukakčių datų. Visų pir
ma, dabar Gavėnios metu ei
nami Kryžiaus keliai penkta
dieniais 3 vai. p.p. (lietuvių 
kalba).

Gavėnios rekolekcijos vyks 
kovo 22, 23 ir 24 d. Rekolek
cijų tvarka: penktadienį, kovo 
22 d., 5 vai. p.p.; šeštadienį, 
kovo 23 d., 9 v.r. ir 5 vai. p.p.; 
Verbų sekmadienį, kovo 24 d., 
8 v.r. ir 10:30 v.r.

Šių metų rekolekcijas ves 
kun. Sigitas Žilys. Kun. S. Žilys, 
gimęs Palangoje 1967 metais, 
įšventintas kunigu 1998 me
tais, mokėsi Romoje. Jis dabar 
studįjuoja Catholic Universi- 
ty, Washington, D.C., kur 
baigs studijas šįmet, įsigyda
mas doktorato laipsnį. Baigus 
studijas, kun. S. Žilys grįš į 
Telšių vyskupiją.

Parapija rengia „Religinės 
muzikos valandėlę”, kuri vyks 
parapijos bažnyčioje Verbų 
sekmadienį, kovo 24 d., 3 vai. 
p.p. Valandėlės metu klausy
tojai galės pasiklausyti gies
mių ir minčių, pritaikytų Ga

„LIETUVIŠKOS” KREPŠINIO KOMANDOS LAIMI
Kovo 14 d. prasidėjusiame 

Amerikos studentų NCAA ly
gos baigiamajame 64 koman
dų turnyre „lietuviška” Wake 
Forest universiteto rinktinė 
pirmame rate įveikė savo var
žovus — Pepperdine universi
teto komandą 83-74.

Vienas geriausiųjų NCAA 
lygos I diviziono krepšininkų 
— Darius Songaila (jis yra 
žaidęs ir Lietuvos rinktinėje) 
savo komandai iš Winston Sa
lem, NC, per 32 aikštelėje pra
leistas minutes pelnė 18 taš
kų (14 — antrame kėlinyje) ir 
buvo pagrindiniu žaidėju, nu- 
svėrusiu savo komandai per
galę. Jis pataikė 7 kartus iš 14 
bandymų ir visus 4 baudos 
metimus. Be to, atkovojo 5 
kamuolius nuo lentos.

Jo komandos draugas, dar 
tik pirmametis studentas, 
kaunietis Vytas Danelius irgi 
nemažai prisidėjo prie per
galės: jo sąskaitoje 5 taškai ir 
8 nuo lentos nuimti atšokę ka
muoliai!

Šiandien, šeštadienį, Wake 
Forest komanda antrame rate 
susitiks su Oregon universite
tu, ketvirtadienį įveikusiu 
Montana komandą 81-62.

skaitovės Nijolės M. Nelson ir 
pačių dailininkių poečių, mu
zikuos Petro Aglinsko muzi
kantai. Šis renginys, bandan
tis pristatyti šiuolaikinę lie
tuvių dailininkių kūrybinės 
raiškos įvairovę, savo įvairia
puse menine išraiška atsakys 
svečiui žiūrovui, kas mes 
esame, kas jaudina mūsų šir
dis, mintis, kas mums svar
biausia, kad gyvenimas taptų 
prasmingas ir išsipildęs.

Kviečiame kuo gausiau daly
vauti šiame lietuvių dailininkių 
parodos atidaryme, vyksiančia
me kovo 23 d., šeštadienį, 
„The John G. Blank Center for 
the Arts”, 312 E. 8th Avė., 
Michigan City, IN, kurį pa
sieksite važiuodami 80 ar 94 
keliu į vakarus iki 34 B išva
žiavimo. Taip pateksite į 421 
kelią ir važiuojant į šiaurę pri
važiuosite Michigan miestą, 
kur 421 kelias taps Franklin 
gatve. Jos tęsinyje bus ir 8 
gatvė, o pasukę į kairę, už 2-jų 
blokų — 8-os ir Springs gatvių 
susikirtime — atrasite ne tik 
buvusios bibliotekos pastatą, 
kuriame įsikūręs meno cent
ras, bet ir automobilių stovė
jimo aikštelę. Oficialus paro
dos atidarymas vyks 7-9 vai. 
v., bet jei atvyksite anksčiau, 
būsite maloniai sutikti. Jei 
tektų pasiklysti — centro tel. 
219-874-4900 pagelbės pasiek
ti tikslą.

TLK

vėnios susikaupimui. Kartu 
su parapijos choru giedos so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija šiais metais švenčia 
ypatingą sukaktį — 75 metų 
jubiliejų. Ši sukaktis bus iškil
mingai paminėta šv. Mišiomis 
balandžio 7 d. 12:15 vai. p.p. 
Ta proga į parapiją atvažiuoja 
kardinolas Fraficis George, 
kuris atnašaus šv. Mišias, 
kartu su juo koncelebruos bu
vę parapijos klebonai bei kiti 
dvasininkai. Po šv. Mišių ren
giamas susitikimas su kardi
nolu parapijos salėje.

Sekmadienį, balandžio 21 d., 
jubiliejaus proga 10:30 vai. 
parapijos bažnyčioje bus atna
šaujamos Padėkos šv. Mišios. 
Vėliau tą dieną parapijiečiai ir 
buvę parapijiečiai rinksis į 
„Paradise Banąuet Manor”, 
9220 So. Harlem, linksmai at
švęsti parapijos deimantinę 
sukaktį. Čia bus vakarienė, 
atgaiva, muzika ir šokiai. Bi
lietus galima gauti parapijos 
klebonijoje.

Visiems gražių dienų ir iki 
pasimatymo parapijoje. VMS

Rungtynės bus žaidžiamos 
Sacramento mieste, Kaliforni
joje. Jeigu ir šias varžybas 
Wake Forest laimėtų, kitas 
turnyro etapas ją atvestų į 
Madison, WI, kur kovo 22-24 
dienomis vyktų vadinamosios 
„Midwest Regionai” rungty
nės.

Beje, ketvirtadienį nepasise
kė Charlotte universiteto rink
tinei su lietuviu Matu Nipera- 
vičiumi: ją įveikė Notre Dame 
universiteto iš ne per toliau
siai nuo Čikagos esančio 
South Bend, IN, miestelio 82- 
62.

Reikia pažymėti, kad pana
šų 64 komandų turnyrą žai
džia ir JAV studentės mote
rys. Čia irgi yra viena „lietu
viška” komanda su dviem lie
tuvaitėmis — Kristina Palai- 
maite ir Diana Stagaitiene. 
Tai Liberty universiteto (iš 
Lynchburg, VA) „Big South” 
konferencijos čempionių ko
mandos narės. Jos pirmojo 
rato rungtynes žais šiandien, 
šeštadienį.

Beje, šiuose turnyruose pra
laimėjusios komandos iš toli
mesnių varžybų iškrenta.

E. Šulaitis

Šiuo metu lietuviško ra- 
dijo „Margučio II” reikalus 
tvarko „Margučio II” valdy
ba, kurią sudaro Birutė Jasai
tienė (pirmininkė), Matilda 
Marcinkienė (sekretorė), Bro
nius Siliūnas (programų koor
dinatorius) bei nariai Salomė
ja Daulienė, Vaclovas Mom
kus, Marija Remienė, Marytė 
Utz ir Jurgis Vidžiūnas. Lietu
viškos radijo laidos galite 
klausytis kas vakarą, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, per 
WCEV radijo stotį 1450 kH 
dažnumu. Čia skamba lietu
viška muzika, transliuojamos 
žinios iš Lietuvos, pasaulio 
spaudos apžvalga, gydytojų 
patarimai, sporto apžvalga ir 
literatūrinė valandėlė. „Mar
gučio II” telefonas - 773-476- 
2242.

First Personai Banko įs
taiga Čikagoje Velykų proga 
rengia spalvinimo kokursėlį 
vaikams iki 12 metų amžiaus. 
Vaikai gali pasirinkti ir nus
palvinti vieną iš keletos pa
veikslėlių, kuriuos galima 
gauti banko įstaigoje. Bankas 
ruošia šį konkursėlį, norėda
mas supažindinti vaikus su 
banku, kad ateityje jis jiems 
būtų ne svetimas. Žaislų pri
pildyti krepšeliai bus įteikti 
pirmų ir antrų vietų laimėto
jams pagal amžiaus grupes: 0-
3 metų, 4-6 metų, 7-9 metų,
10-12 metų. Konkursėlis tęsis 
iki kovo 27 d. Laimėtojai bus 
atrinkti burtu keliu kovo 28 d.
4 val.p.p. First Personai Ban
ko adresas yra 6162 S. Archer 
Avė. Platesnė informacija 
skambinant tel. 773-767-5188.

Skelbimai
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth 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.

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

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

•„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas globojantis 
Lietuvoje virš tūkstančio vaikų, 
kiekvieną dieną gauna aukų.

$200 — vieno vaiko metinę 
paramą atsiuntė Elena Brie
dienė, Burr Ridge, IL.

Pratęsdami paramą kitiems 
metams globojaiftiems vai
kams, po $150, metinį paramos 
mokestį, atsiuntė: The Rotary 
Club of Forker River, N J; Our 
Lady’s Prayer Group, per Jes- 
sica Tamblin, Englewood, FL; 
Arnold Grushnys, Wichita, KS; 
Raminta Jacobs, La Grange, IL; 
Lemon Bay High School, Engle- 
wood, FL.

$100 atsiuntė Edward ir 
Josephine Wicas, Glastonbury, 
CT.

Lietuvos vaikų vardu dėko
jame visiems dosniems, geriems 
Amerikos lietuviams!Aukos 
nurašomos nuo mokesčių.
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

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

• A.a. James Murphy, 
Indianapolis, IN, mirus, jo 
atminimą pagerbdami aukoja 
Lietuvos vaikams Dalia Tallat- 
Kelpša $25 ir Kaz bei Teresė 
Kazlauskai $50. Iš viso $75. 
Lietuvos vaikų vardu reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

A.a. Matt Vilutis atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukoja: $50 Stockton 
Cheese, Ine., $30 Steven ir 
Shelby Vaške. Iš viso $80. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629.

A.a. Eugenijos Minkūnie- 
nės atminimą pagerbdami, 
Lietuvos vaikams aukojo Albi
na ir Juozas Belzarai, South 
Windsor, CT, Irena ir Jurgis 
Petkaičiai, West Hartford, CT. 
Iš viso $30. Reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame!

„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

• Daug Amerikos lietuvių 
remia apleistus Lietuvos 
vaikus. Pratęsdamas paramą 
4 vaikams kitiems metams, 
Brother Casimir, St. Paul the 
Apostle Church, Pismo Beach, 
CA, atsiuntė $600.

$350 — metinę dviejų vaikų 
paramą ir $50, Šv. Velykų 
dovaną, atsiuntė Sofija Micke
vičius, Michigan City, IN.

Po du vaikus remia ir po 
$300 atsiuntė Algimantas Svi- 
las, Mashpee, MA; Clare Mat- 
tis, Elmhurst, IL.

$150 — vieno vaiko metinę 
paramą — atsiuntė Robert G. 
Norbut, Colorado Springs, CO; 
Elzbieta Diminskienė, Hot 
Springs Village, AR; Rima 
Šilėnas, Washington DC; Jonas 
ir Virginia Damauskai, Wood- 
dridge, IL; American Lithua
nian Senior Club of Baltimore; 
Stasė Mikelevičius, Hometown, 
IL; Vincas Urbaitis, Cleveland, 
OH; Ada Sutkuvienė, Beverly 
Shores, IN; Rita ir Eugene 
Sauers, Levittown, PA.

$100 aukoja Kathryn ir 
Andrew Sack, Banning, CA.

$50 aukoja Aldona Šmulkš
tienė, Chicago, IL; Rita Pug- 
liese, Medford, NJ.

$20 aukoja Vladas Kybar
tas, Lockport, IL.

Lietuvos vaikų vardu dėko
jame visiems aukotojams! Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 
Tax ID# 36-4124191. „Lie
tuvos Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 West 71 St., Chica
go, IL 60629.
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• Almos fondas
A.a. Joseph Bekerio at

minimą pagerbdami, Edward ir 
Alice Briesen, Mill Neck, NY, 
aukoja Lietuvos vaikams $50.

A.a. S. Budejaus atmini
mą pagerbdamas, Stasys Vaš
kelis, Worcester, MA, aukoja 
Almos fondui $50.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA 
• Tax Return Preparation, Plan- 
ning and Consulting. Contact: 323- 
666-0248 or e-mail iurate@pacbell.net 
803 Hyperion Avė., Los Angeles, 
CA 90029. • Jūsų „Income Tax 
Return” paruošimas, planavimas ir 
konsultavimas. Kreiptis tel. 323- 
666-0248; fax 323-666-1802 arba 
ei. paštu: jurate@pacbell.net

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
pagalbą našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Nijolė Kašubienė $50, dr. Wal- 
ter ir Audronė Jagiella $540 
tęsiant vaikučių metinę para
mą, anoniminiai (D) $100, 
Nijolė Kersnauskaitė $20, Da
nutė Norkaitis $40, Indrė Koch 
vietoje dovanos pagerbiant savo 
tėvelius Mečį ir Jadvygą Pa
lonus $80, Vaiva Bučmytė $120 
tęsiant mergaitės metinę para
mą. Labai ačiū! „Saulutė” 
(„Sunlight Orphan Aid”), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. 
Tax ID# 36-3003339. ,,

• A.a.savo vyro Vlado 
Šulskio atminimą pagerbiant, 
Elina Šulskienė atsiuntė $25 
auką „Dieviško Kryžiaus” Lie
tuvos benamių paramos fondui 
padėti vargingiausiai gyvenan
tiems Lietuvoje. Fondo steigėjo 
pageidavimu, fondo direktorius 
Lietuvoje yra kardinolas Aud
rys Juozas Bačk o JAV — 
Indrė Tijūnėlienė. Fondas vei
kia „Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės” fondo prieglobstyje 
ir aukos yra nurašomos nuo 
mokesčių. Nuoširdžiausiai dė
kojame. „Dieviško Kryžiaus” 
fondas (Divine Cross Fund 
for the Homeless”) 419 Węid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. E-mail: DONATAST0AOLCOM 
Tel. 847-537-7949.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
^GahmosJ<onsu]tacĮjosšeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą
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