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name 
numeryje: 
Ateitininkams sekasi 
rinkti parašus po 
peticija; svarbi 
informacija. 

2psl. 

Ir tai vadinama 
demokratija; 
Prancūzijos prezidento 
iššūkis ES. 

3psl. 

V. Urmanos koncertas; 
bus prisiminti dail. J . 
Valaitienė; ką vaikai 
turėtų žinoti. 

4 psl. 

Priedo puslapiuose: J . 
Eretas pagerbtas pašto 
ženklu; Lietuvių 
rašytojų draugijoje; 
prancūzai vertina O. 
Milašių; svetimybės 
lietuvių pavardėse. 

2002 m. mokesčių 
įstatymai; Vasario 16 
Lietuvos ambasadoje. 

5 psl. 

Pareiškimas dėl 
„Transpak" talpintuvo 
vagystės; kas Čikagoje 
vyks šį savaitgalį ir 
vėliau. 

8 psl. 

Sportas 

* Vilniuje, Lietuvos tau
t inio o l impin io k o m i t e t o 
būstinėje, įvykusioje steigiamo
joje konferencijoje įkurta Lie
tuvos olimpiečių asociacija, vie
nysianti olimpinėse žaidynėse 
dalyvavusius Lietuvos sporti
ninkus. Asociacijos prezidentu 
išrinktas buvęs irkluotojas 
Eugenijus Levickas inuotr.). 

* Tarptautiniame graikų 
ir romėnų imtynių jaunučių 
ir jaunių turnyre Austrijoje nu
galėtojais tapo trys Lietuvos 
atstovai — Liutauras Nemeik-
šis (svorio kategorija iki 38 kg), 
Vilius Adomaitis (46 kg) ir 
Domantas Vizbaras (60 kg). 

* Italijoje vykstančio pa
saulio sl idinėjimo čempio
nato vyrų 15 km lenktynėse 
klasikiniu stiliumi 28 metų Lie
tuvos atstovas Vladislavas Zy-
baila užėmė 46-ąją vietą, aplen
kės 41 varžovą. 

Naujausios 
žinios 

* KAM ir kar iuomenės 
vadovybė sut inka su karinių 
lėktuvų paradu prezidento 
inauguracijos metu. 

* Danai stoja kovon su 
nelegal iais darbuotojais iš 
Rytų Europos, tarp jų ir Lietu
vos. 

* Rusijos socialdemokra
tai mokysis iš Lietuvos ko
legų, kaip ateiti į valdžią 

Busimojo prezidento komandoje — buvęs jo konkurentas 
ir būrys visuomeninių patarėjų 

V i l n i u s , vasar io 21 d. 
(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas penktadie
nį Prezidentūroje žurnal is tams 
pr is ta tė savo ar t imiausius pa
tarė jus , o pastarieji — savo ko
mandų nar ius . 

Kaip teigė išrinktasis prezi
dentas , renkant jo bendramin
čių komandą, buvo laikomasi 
kelių principų. Visų pirma, pre
zidento programa tur i būti įgy
vend inama laikantis Konstitu
cijos ir įstatymų. R. Pakso tei
gimu, pask i r t i pa ta rė ja i y ra 
darbš tūs ir kompetentingi, mo
k a bendrau t i su žmonėmis. 

Prezidento patarėju užsie
nio politikos klausimais-grupės 
vadovu bus Alvydas Medalins-
kas , k u r i s šią savaitę paprašė 
Vyriausiąją rinkimų komisiją 
pana ik in t i jo par lamentaro įga
liojimą. J o „dešinioji ranka" bus 
ligšiolinis Užsienio reikalų mi
nisterijos Politikos departamen
to direktorius Eitvydas Bajarū-

nas , vadovausiantis diplomati
n iams ir NATO klausimams. 

Referentas regioninės poli
t ikos klausimais y ra Ričardas 
Šlepavičius, pastaruoju metu 
URM vadovavęs Lenkijos poli
tikos klausimams. Už politiką 
Europos Sąjungos klausimais 
a t sakys referentė Eglė Jan
kauska i t ė , d i rbusi V. Adam
kaus komandoje. 

Visuomeniniu R. Pakso 
konsul tantu bus Česlovas Okin-
čycas, buvęs V. Adamkaus kon
sul tantu santykiams su Lenki
ja. 

Prezidento patarėju valsty
binio saugumo klausimais-gru
pės vadovu bus verslininkas iš 
Raseinių Remigijus Ačas, iki 
šiol vadovavęs bendrovėms 
„Agrorema" ir „Vianrė". 

Prezidento patarėjas saugu
mo klausimais bus iki šiol Vals
tybės saugumo departamento 
Vilniaus apygardos skyriaus 

Nuke l ta į 7 psl. 

Spaudos konferencijoje (iš dešinės) išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas, jo patarėjas užsienio politikos klau
simais-grupės vadovas Alvydas Medalinskas ir patarėja socialinės politikos klausimais-grupės vadovė Dalia 
Kutraitė-Giedrait ienė. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

Per savo kadenciją V. Adamkus patvirtino 
penkias vyriausybes 

Vi ln ius , vasario 21 d. (Elta) 
— Visuomenei pateiktas prezi
dento Valdo Adamkaus penke
rių darbo metų statistinių duo
menų sąvadas, kur iame nurody
ta , kad per savo kadencijos lai
kotarpį prezidentas patvirtino 
p e n k i a s naujas vyr iausybes , 
Lie tuvos visuomenei pasakė 
300 kalbų, su daugiau kaip šim
tu vizitų aplankė 38 valstybes. 

1998-2003 m. V. Adamkus 
nagrinėjo 2,110 Seimo priimtų 
įs tatymų, iš jų 62 grąžino pa
kar to t ina i svarstyti . Valstybės 
vadovas pateikė Seimui 32 įs
ta tymų projektus, daugiau negu 
pusę jų Seimas priėmė. 

V. Adamkaus vadovavimo 
la ikotarpiu pask i r t a s naujas 
Lietuvos kar iuomenės vadas, 
Valstybės kontrolės, Valstybės 
saugumo departamento. Specia
liųjų tyrimų tarnybos, Generali
nės p rokura tū ros vadovai ir 
Policijos generalinis komisaras. 

Prez identas V. Adamkus 
paskyrė 64 ambasadorius, 18-
kai diplomatų suteikė nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus rangą. V. Adamkaus dek
re ta i s p a s k i r t a s Vyriausiasis 
derybininkas su Europos Sąjun
ga ir Lietuvos integracijos į NA
TO koordinatorius. 

Prezidentas priėmė 31 už

sienio valstybės ar tarptautinės 
organizacijos vadovą, daugiau 
kaip 1.300 kar tų oficialiai susi
tiko su užsienio valstybių politi
kais ir diplomatais. 

1998-2002 m. prezidentas 
gavo beveik 57,000 laiškų, as
meniškai į priimamąjį kreipėsi 
5,900 piliečių. 

V. Adamkui «-. 3 kartų vyko 
į Lietuvos miestus, apskritis ir 
raįonus. apžiūrėjo 54 įmones ir 
pasakė beveik 300 kalbų Lietu
vos visuomenei. Užsienio audi
torijai prezidentas kalbėjo be
veik 100 kartų, dalyvavo 91 
spaudos konferencijoje Lietuvo
je ir užsienyje. Nukelta j 7 psl. 

Parlamentaras dėl 
agurkų gali netekt i 

posto 
Turt ingiausiam parlamen

ta ru i Viktorui Uspaskich mari
nuo tų agurkų rek lama gali 
kainuot i Seimo Ekonomikos ko
miteto pirmininko postą. Tokia 
bausmė V. Uspaskich gresia po 
ketvirtadienį paskelbto Vyriau
siosios ta rnybinės etikos ko
misijos (VTEK) sprendimo. 

Kaip rašo dienraštis ^Lie
tuvos rytas", Vytauto Andriulio 
vadovaujama komisija parla
men ta ro veiksmuose įžvelgė 

Nuke l ta į 7 psl . 

Iš kariuomenės sandėlių dingę 
šaudmenys nebuvo gerai saugomi 

„Mažeikių nafta" 
šiemet dirba 

pelningai 
Rusijos naftos susivieniji

mo „Jukos" valdoma Lietuvos 
naftos perdirbimo įmonė „Ma
žeikių nafta", pastaruosius ke
letą metų patirdavusi po kelis 
šimtus milijonų litų nuostolių, 
šių metų pradžioje dirba pel
ningai. 

„Mažeikių naftos" vadovas 
Paul Nelson English dienraš
čiui „Lietuvos rytas" teigė, kad 
pirmieįi du šių metų mėnesiai 
įmonei bus pelningi, nors pla
nuojamas Nukelta į 7 psl. 

Po prezidento 
inauguracijos 

galimi pasikeitimai 
vyriausybėje 

Vi ln ius , vasario 21 d. 
(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas, žurnalis
tų paklaustas apie darbą su vy
riausybe, sakė, kad savo nuo
monę dėl ministrų kabineto jis 
pasakys iąs po pirmojo savo, 
kaip prezidento, susitikimo su 
min is t ru pirmininku Algirdu 
Brazausku. 

Paklaustas, ar bus pasikei
t imų vyriausybėje, R. Paksas 
a tsakė: „aš manau, kad bus", 
tačiau nesukonkretino, kokių. 

Pagal Konstituciją prezi
den tas su Seimo pritarimu ski
ria ir atleidžia daugelį valsty
bės pareigūnų, tarp jų — ir 
premjerą. Ministrus skiria 
prezidentas. 

Pagal 1998 metų Konsti
tucinio Teismo (KT) išaiškini
mą, po prezidento rinkimų vy
riausybė neatsistatydina, t ik 
grąžina įgaliojimus naujam val
stybės vadovui. (BNS> 

Vilniuje dėl gedimo neplanuotai 
nutūpė Rusijos lėktuvas 

Vi ln ius , vasario 21 d. 
(BNS) — Dėl blogo oro Kara
liaučiuje ir techninio gedimo 
Rusijos turboreaktyvinis kelei
vinis lėktuvas „Tūl34", skridęs 
iš Maskvos į Karaliaučių, penk
tadienį buvo priverstas nutūpt i 
Vilniaus oro uoste. 

Kaip sakė skrydžių saugą 
prižiūrinčios Lietuvos civilinės 
aviacijos administracijos direk
torius Kęstutis Auryla, nusilei
dimas buvo sėkmingas, niekas 
iš 62 keleivių nenukentėjo. Pa

sak K. Aurylos, Karaliaučiaus 
oro uoste penktadienį priešpiet 
buvo blogos oro sąlygos, tvyrojo 
t i r š tas rūkas ir tankūs debesys. 
Rusijos lėktuvo vadas po dviejų 
nesėkmingų mėginimų tūpt i 
nusprendė pasukti į atsarginį 
oro uostą — Vilnių. Lėktuvui 
kylant į reikiamą aukštį, buvo 
pastebėta, kad kyla kairiojo va
riklio tepalo temperatūra. La
kūnai sumažino variklio apkro
vą, ir lėktuvas sėkmingai nutū
pė Vilniaus oro uoste. 

Vytautas Landsbergis džiaugiasi įveikęs 
,bezpredielą" 

K l a i p ė d a , vasario 21 d. 
(Elta) — Baigusi tarnybinį pa
tikrinimą dėl šaudmenų vagys
tės Karinių jūrų pajėgų arsena
le Generalinė inspekcija nusta
tė kai kuriuos t rūkumus, galė
jusius turė t i įtakos darant nu
sikaltimą. Buvo nustatyta, kad 
sandėlių prieigose nebuvo tin
kamo apšvietimo, atskirose vie
tose gana tankiai augantys me
džiai t rukdė teritorijos stebėji
mui, buvo nepakankama apsau
gos įranga. 

Krašto apsaugos ministeri

jos (KAM) Generalinė inspekci
ja baudžiamosios bylos medžia
gą perdavė Klaipėdos miesto 
prokuratūrai ir tyrime dalyvau
ja kaip komisijos narė. 

Kaip jau skelbta, sausio 21 
dieną, keičiantis sargybos pa
mainai, buvo pastebėtas įsilau
žimas į šaudmenų sandėlį. Karo 
policija nustatė, kad, pažeidus 
išorinį ir vidinį aptvarus bei nu
plėšus pakabinamą spyną, iš 
vieno lengvosios ginkluotės san
dėlio pavogta šovinių ir kitokių 
kovinių priemonių už 10,000 Lt. 
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Jonas Urka už grotų praleis 10 mė
nesių. Eltos nuotr. 

Viln ius , vasario 21 d. 
(BNS) — Teismas pripažino bu
vusį verslininką Joną Urką 
tyčia paskleidus melagingas ži
nias apie buvusį Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. Vil
niaus apygardos teismas penk
tadienį paskelbė, kad J. Urkos 
kaltė šmeižimo byloje įrodyta 
neginčijamai. 

Į teismo posėdį buvo atvež
tas ir 47 metų J. Urka, dabar 
atliekantis bausmę už kitą nu
sikaltimą — skolininko nesąži
ningumą ir apgaulę. 

Teismas, apibendrinęs už 
šmeižimą skirtą ir dabar už kitą 
nusikalt imą atl iekamą baus

mes, pažymėjo, kad, sumažinus 
bausmę šeštadaliu ir pritaikius 
pernai įsigaliojusį įstatymą dėl 
amnestijos, J. Urkai liko kalėti 
10 mėnesių, bausmės laiką 
skaičiuojant nuo paskutiniojo 
suėmimo. 

Verslininkas J. Urka proku
ra tū ros buvo apkaltintas pa
skelbęs žiniasklaidoje tikrovės 
neatitinkančias žinias apie tuo
metinį Seimo pirmininką Vy
tau tą Landsbergį ir jau mirusį 
akademiką, buvusį ambasado
rių Didžiojoje Britanijoje Rai
mundą Rajecką, tačiau vėliau 
buvo išteisintas. 

Nukelta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
{ftemian6s AFP. Reuters. AP. Inteitet, rr*R-TASS, BNS 
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JAV 
Vaš ing tonas . JAV ir Di

džiajai Britanijai rengiantis ki
tą savaitę pateikti Jungt inėms 
T a u t o m s naujos rezoliucijos, 
kur i suteiktų įgaliojimus pa
naudo t i jėgą pr ieš Bagdadą, 
projektą, JAV prezidentas 
George W. Bush ketvirtadienį 
pareiškė, kad Amerika ir jos są
jung in inkės neabejotinai lai
mės karą su Iraku. Tuo tarpu 
aukš to rango JAV pareigūnas 
pranešė, kad Vašingtonas pa
teiks antrosios rezoliucijos dėl 
I rako projektą nepaisydamas 
galimybės, kad jis gali būti ne
pr i imtas , nes J T Saugumo Ta
rybos narės Prancūzija. Rusija 
ir Kinija griežtai nepr i ta r ia 
skub iems ka r in iams veiks
m a m s ir reikalauja suteikti Ira
ke masinio naikinimo ginklų 
i e škan t i ems t a r p t a u t i n i a m s 
t ikrintojams daugiau laiko 

JAV svars to galimybę per
tvarkyti savo kariuomenę, dis
lokuotą įvairiose pasaulio vie
tose, ypač Europoje, ketvirta
dienį pareiškė NATO generali
nis sekretorius George Robert-
son. Šį mėnesį Vokietijos Miun
cheno mieste vykusiame saugu
mo susit ikime dalyvavę JAV 
Kongreso nariai pareiškė, kad 
Pentagonas galvoja perkelti ka
rines pajėgas Artimųjų Rytų 
kryptimi. Šiuo metu Europoje 
yra apie 100,000 JAV kareiviu, 
dauguma jų dislokuoti Vokie
tijoje. 

JAV va l s tybės sekreto
rius Colin Powell penktadienį 
žadėjo, kad po galimos karo 
operacijos I rako prezidentui 
Sadam Hussein nušalinti JAV 
kariuomenė kontroliuos Iraką 
kiek įmanoma trumpesnį laiką, 
o po to užleis valdžią civilinei 
vadovybei. Kalbėdamas per ką 
tik įsteigtą arabų kalba trans 

liuojantį naujienų kanalą „Al-
Arabiya", C. Powell užsiminė 
apie galimybę, kad Irako val
džios institucijos nebus panai
kintos ir po to vėl atkurtos. Jis 
mano, jog šioje valstybėje gali 
būti palikta veikti dabartinė 
valdžia. 

N e w York. Šalia New 
York'o naftos ir dujų perdirbi
mo gamyklos stovėjusioje bar
žoje penktadienį nugriaudėjus 
sprogimui, kilo smarkus gais
ras . Teisėsaugos pareigūnai tei
gia, kad kol kas nėra duomenų, 
jog tai buvo teroristų išpuolis. 
Gamykla priklausė „Exxon Mo
bil" — stambiausiai pasaulio 
naftos verslovei. Pirminiais ug
niagesių duomenimis, sprogu
sioje baržoje buvo propano du
jos. 

Wost Warwick . R h o d e 
I s l and . We.-t \Varwick miesto 
nakt in iame klube ..Station", 
kuriame rengiami muzikantų 
pasirodymai, ketvirtadienį ki
lus gaisrui, žuvo mažiausiai 65 
žmones, dar daugiau kaip 160 
buvo sužeisti. Pasak Rhode Is
land valstijos gubernatoriaus 

Donald Carcieri, aukų skaičius 
gali dar labiau išaugti. 

New York. Saddam Hus
sein planuoja per JAV karinę 
operaciją Irake valstybės ap
saugai panaudoti vandenį —jis 
ketina susprogdinti didžiausias 
dambas šalia Bagdado, kad 
vandens srautas plūstelėtų į 
pietus, rašo JAV laikraštis 
„The Miami Herald". JAV jūrų 
pėstininkų korpuso karo inži
nierius, leitenantas Matthevv 
K. Massey pareiškė, jog jam 
juokinga klausytis kalbų, kad 
karas su Iraku bus „karns dy
kumoje". „Veikiausiai tai bus 
vandens karas", teigia jis 

EUROPA 

Bažnyčios kritikos, teigė „labai 
gerai žinąs aiškų" popiežiaus 
požiūrį, tačiau Irako nuginkla
vimas „yra ir moralinis šio 
klausimo aspektas". „Jei mums 
nepavyks Saddam nuginkluoti 
taikiai, kas atsitiks su Jung
tinių Tautų įtaka", sakė T. 
Blair. 

Tal inas . Estijos sostinės 
valdžia neketina leisti JAV am
basadai statyti kontrolės punk
tą, kuris turėtų tapti ambasadą 
nuo teroristų saugančio pas-
tatyno dalimi. Kaip sakė Talino 
vicemeras Rein Lang. bet kokia 
statyba mieste vykdoma tik 
remiant is detal iu ir miesto 
susirinkimo patvirtintu planu. 

kur i a s pasitelkus karo prieš 
Iraką metu, gali būti atidarytas 
„šiaurinis frontas". Žinovai tei
gia, kad atidarius šį antrą fron
tą, karas prieš Iraką galėtų bū
ti greitesnis ir pareikalauti ma
žiau Amerikos kareivių gyvy
bių. 

RUSIJA 

Roma. Didžiosios Brita
nijos premjeras Tony Blair ir 
toliau tvirtai laikosi savo nuo
mones, kad karas Irake yra mo
rališkai pate is inamas, likus 
dienai iki jo susitikimo su tvir
čiausiu karo priešininku popie 
žiumi Jonu Pauliumi II JAV 
vadovaujamų karių puolimą 
Irake remiantis T Blair. susi
laukęs Vatikano ir britų 

TURKIJA 
Ankara. Turkijos užsienio 

reikalų ministras Yasar Yakis 
penktadieni pareiškė, kad skir
tumai tarp Turkijos ir JAV gali 
būti įveikti, abiem pusėms ta
riantis del JAV karių dislokavi
mo Turkijoje galimam karui su 
Iraku. Vašingtonas yra išreiš
kęs nevilti, kad Ankara delsia 
suteikti įam karinoc »-~zes, 

Maskva. „Ramiojo vande
nyno ir Juodosios juros laivynų 
laivų žygis į Indijos vandenyną 
niekaip nesusijęs su Irako kri
ze", pareiškė Rusijos gynybos 
ministras Sergej Ivanov. Pa
klaustas apie Irako problemą, 
jis teigė, jog „turime padaryti 
viską, kad karo nebūtų". „O jei 
ka ras dėl kokių nors priežasčių 
prasidės. Rusija, — apie tai jau 
ne kartą buvo pareikšta, — ja
me nedalyvaus", sakė ministras. 

Maskva. Valstybės Dūma 
penktadienį paragino pasaulio 
parlamentarus kovo 4-7 d. siųs
ti į Bagdadą savo atstovus, kad 
butų galima „visapusiškai ap
tar t i" masinio naikinimo ginklų 
ieškančios JT patikrinimų ko
misijos veiklos rezultatus. 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, 1L 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

PETICIJOJE JAU 
1602 PARAŠŲ 

Siaurės Amerikos ateitininkų taryba yra paskelbusi vajų—rinkti parašus, 
prašant Lietuvos Respublikos valdžios pagalbos surasti Adelės Dirsytės 
palaikus ir juos grąžinti i Lietuvę. Nukankinta Adelė Dirsytė mirė 7 955 
metais Chabarovsko kalėjimo ligoninėje Sibire, jos laidojimo vieta nežino
ma, tačiau manoma, kad sovietų saugumo archyvuose yra užprotoko
luota. Šiuo metu aktyviai vyksta byla paskelbti Adelę Dirsyte Lietuvos 
šventąja, jos paskelbimas šventąja dvasiškai stiprintų ateitininkiją ir 
brandintų visų lietuvių katalikišką bei tautinę sąmonę. 

Visi ateitininkai ir geros valios žmonės yra kviečiami prie parašų rinkimo 
prisidėti. 

Iki vasario 16 dienos— 
lygiai dieną dienon, 50 
metų nuo Adelės Dirsytės 

Marija gelbėki mus Sibiro 
maldaknygės pasirodymo, 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos platinamų peticijų 
surinkimo punkte jau yra 
gauta 1,602 parašai. Tai tikrai 
graži pradžia! 

Peticijos yra platinamos 
ne tik Šiaurės Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje. Iki šiol gauta sep
tynios peticijų siuntos. Pati 
pirmoji siunta elektroniniu 
paštu buvo iš Liutauro Se
rapino Vilniuje. Taip pat susi
laukta peticijų iš Dijanos Kan-
čienės iš Obelių, Ritos Kun
drotaitės—Šv. Aloyzo ateiti
ninkų kuopos Šilutėje, Bro-
nislavo Latako iš Akmenės, 
dr. Petro V. Kisieliaus iš JAV. 
Iki šiol didžiausia siunta atėjo 
iš kun. dr. Kęstučio Trimako, 
kurio surinktose peticijose yra 
624 parašai. Kiek mažesnis 
peticijų maišelis atėjo iš 
Ateitininkų Federacijos Kau
ne, su 469 parašais. 

Nors tuo pačiu metu yra 

platinamos trys peticijos 
(Lietuvos Respublikos prezi
dentui, Seimo pirmininkui ir 
ministrui pirmininkui), gautų 
parašų skaičius nėra vienodai 
pasiskirstęs. Prezidentui yra 
582 parašai, Seimo pirminin
kui 501 parašas ir ministrui 
pirmininkui 460 parašų. Taip 
pat gauta apie 50 parašų, 
neadresuotų niekam specifi
niai. 

Džiugu, kad į peticijų vajų 
atsiliepiama iš abiejų Atlanto 
pusių. Iš JAV iki šiol gauta 
834 parašai, o iš Lietuvos 768. 

Visų trijų peticijų tekstus 
galima išsispausdinti iš 
wwAv.ateitis.org tinklalapio 
ir platinti bei rinkti parašus. 
Turima žinių, kad peticijos 
sėkmingai platinamos ir para
šų yra surinkta daug daugiau 
negu jų \ surinkimo punktą iki 
šiol gauta. Pasirašytas petici
jas prašome siųsti Romualdui 
Kriaučiūnui, 1816 Tecumseh 
River Road, Lansing, MI 
48906, USA. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Laiškas iš 
Papilės 

% , 
Sveiki bičiuliai! '^ . 

<fi 

Cia Ugnė iš Papilės 
Šv. Aloyzo kuopos. Visų 
mūsų vardu siunčiu papi-
leniškių pažįstamiems, se
niems ir naujiems draugams 
daug šiltų linkėjimų. Tuo 
pačiu noriu atvirai pasi
džiaugti įžodžio švente. 

Sausio 25-ąją net dvylika 
kuopos ateitininkų laikė egza
minus. Aštuoni palinko prie 
MAS klausimų, o keturias 
JAS-iukės „tardė" komisija: 
Telšių VAV pirmininkas Pau
lius Auryla. Papilės Šv. Juo
zapo bažnyčios klebonas Aloy
zas Orantas, SAS atstovė iš 
Kauno, kuri ir padėjo visiems 
pasiruošti egzaminams, kuo
pos pirmoji pirmininkė, Rai
monda Pundziūtė ir kuopos 
globėja Genutė Pundziunienė. 
Po valandos komisijos darbo 
P. Auryla paskelbė rezultatus: 
visi kandidatai egzaminus 
išlaikė! 

Sekmadieni, sausio 26 d., į 
Papilės Šv. Juozapo bažnyčią 
paskui kuopos vėliavą skubėjo 
ne tik ateitininkai, pamaldus 
parapijiečiai, bot ir įžodį duo
siančių tėveliai, močiutes, 
artimieji. Iškilmingą akimir
ką prie Šv. Aloyzo kuopos 
vėliavos ant kelių suklupo ir 

lietė šie 

nauji MAS 
nariai: Dari-
na Jutkaitė, 
G e d i m i n a s 

Šemeklis, Inga 
Ž u k a u s k a i t ė , 

Ineta Žukauskai
tė, Ugnė Masevi-

čiūtė, Viktorija Kul-
velytė, Bernadeta Kulvelytė, 
Lina Statkutė, ir keturios 
JAS-iukės: Živilė Vainoriūtė, 
Justina Čiužaitė, Milda 
Kvescevičiūtė ir Ingrida Dan-
taitė. Viešpaties ir žmonių 
akivaizdoje juosteles užrišo 
Raimonda, ženkliukus (tik 
JAS, nes MAS neturėjome) 
įsegė Dvasios vadas, nuo kuo
pos draugų sveikino buvusi 
pirmininkė Eglė, globėja. 
Tvirtai ir skambiai tą dieną 
skambėjo ne tik Credo, Pasi
žadėjimas, Ateitininkų him
nas, bet ir giesmės Papilės 
bažnyčioje. 

Po iškilmingos dalies 
grįžome į savo kambarį, esan
tį Papilės Simono Daukanto 
vidurinėje mokykloje. Valgė
me proginį tortą, dainavome, 
vieni kitus „krikštijome". O už 
keletos dienų naujieji nariai 
pasidovanojo sau linksmą 
išvyką į Mažeikių ledo rūmus. 
Tai va. pasidalinau savo 
džiaugsmu! Taip mes ir gyve
name. Iki kito susitikimo 
laikraštyje' Su Dievu! 

Ugnė M a s e v k i ū t ė 

Papilės Šv. Aloyzo ateitininku 
kuopos sekretorė, MAS narė 

Linksmai nusiteikę Cleveland Maironio kuopos jaunučiai ir jauniai. Kuopą globoja Regina Idzelienė ir Ramunė 
Totoraitienė. 

Nebijokime pasiūlyti savo draugus 
Laukiama daugiau kandidatų į Ateitininkų tarybą 

Gegužės mėn. bus renka
ma nauja Šiaurės Amerikos 
ateitininkų taryba (ŠAAT). 
Taryba yra aukščiausias or
ganas koordinuojantis ateiti
ninkų veiklą JAV-ėse ir Kana
doje. 

Pagal kilnią seną tradiciją 
kandidatai į tarybą yra siūlo
mi. Todėl esate prašomi pasi
žvalgyti į savo draugus ir 
pažįstamus. Gal jų tarpe 
matote norinčių veikti ar 
įžiūrite pas juos slypinčius 
sugebėjimus dirbti visuome
ninį darbą? Pakalbinkite ir 
paraginkite juos kandidatuoti. 

Kandidatus į Ateitininkų 
tarybą gali siūlyti kiekvienas 
ateitininkas, atsiųsdamas iki 
š.m. kovo 10 d. užpildytą kan
didato siūlymo lapelį ir kan
didato raštišką sutikimą kan
didatuoti ŠAAT nominacijų 

REGISTRACIJA 
JAUNUČIŲ STOVYKLAI 

Jaunųjų ateitinininkų sąjun
gos vasaros stovykla šią va
sarą įvyks birželio 15-25 die
nomis Dainavoje. Stovyklos 
registracija prasidės kovo 15 
d. Visas anketas, reikalingas 
registruotis, rasite ateitininkų 
tinklapyje www.ateitis.org 
nuo kovo 1 d. arba teirauki
tės pas'savo kuopos glo
bėjus. 

JAS centro valdyba 

komisijai, Nijolei Balčiūnie
nei, 2930 Rockefeller Rd., 
Willoughby Hills, OH 44092. 

Siūlymo lapelius galite 
išsispausdinti iš ateitininkų 
tinklalapio: 

www.ateitis.org 

arba paprašyti paštu iš nomi
nacijų komisijos aukščiau 
pateiktu adresu. 

REKOLEKCIJOS 
MOKSLEIVIAMS 

Detroito Dievo Apvaizdos 
parapija kviečia lietuviškai 
kalbantį jaunimą nuo 14 iki 19 
metų amžiaus į rekolekcijas 
š.m. kovo 14-16 dienomis Dai
navoje. Rekolekcijas praves 
Kun. Kęstutis Kevalas ir Bi
rutė Bublienė su studentais 
talkininkais Luku Laniaus-
ku, Vija Sidryte, Saulute 
Tamošiūnarlfc Andriumi Mi
kaila. Kaina $75. Registracija 
vyks iki vasario 28 d. Teirau
kitės pas Birutę Bublienę el-
paštu: BVBUBLYS@aol.com 

STUDENTŲ DĖMESIUI 
Kviečiame studentus da

lyvauti pirmame Naujų metų 
studentų savaitgalyje, kuris 
bus ruošiamas Dainavoje 
kovo 28-30. Prašome regis
truotis elektroniniu paštu: 
sas_cv@yahoo.com 

Studentų centro valdyba 

JAS tortą pjauna Papilės Šv. Aloyzo kuopos naujosios narės, iš k.: Živilė 
Vainoriute, Ingrida Dantaitė, Justina Čiužaitė ir Milda Kvescevičiūtė su 
savo globėja Raimonda Pundziūtė (viduryje). 

Naujaus ias ž in ias apie JAV ir Kanados 
ateit ininkus paskaitysite 

vvww, ateitis.org 

TRUMPAI DRŪTAI 
Apie Cleveland 

jaunučius 
Cleveland Maironio jau

nųjų ateitininkų kuopa turi 
25 narius. Susirinkimai vyks
ta sykį per mėnesį po pamokų 
lituanistinėje mokykloje. Lap
kričio mėnesį susirinkome 
paminėti Visų šventųjų dieną. 
Vyresni jaunučiai papasakojo 
apie vieną savo parinktą šven
tąjį ir kuom jis ar ji pasi
žymėjo. Po to visiems nariams 
buvo išdalinti šventųjų pa
veikslai. 

Gruodžio mėnesį uždegę 
keturias advento žvakes, pa
kalbėjome apie advento reikš
mę. Kepėm ir puošėm kalė
dinius sausainius parsinešti į 
namus. Metinė iškyla į čiuožyklą 
įvyko sausio 25 d. Susirinko 
smagi grupė jaunučių, mok
sleivių ir tėvelių. 

Ramunė T o t o r a i t i e n ė 

DETROITO ŠVENTĖ 
Detroito sendraugių val

dyba praneša, kad Detroito 
ateitininkų Šeimos šventė 
įvyks š. m. birželio 8 d. Atei
tininkai organizuotai daly
vaus Šv. Mišiose Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Po Mi
šių—iškilmingas posėdis. 

EDMUNDAS VT23NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
S918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicągo, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitanmą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Robefrts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont. IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, iL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gycrymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vww£er*erforsugeryandbreasJrBa»ruxirri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Far-^v n-.ecica: d n 
10811 W. 143 St. Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 VV. 63 St.:Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Krigery Hwy, W1o/,t>rcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERR! DALLAS PRUNSKiS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo avdymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

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

v Ubertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kairia. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

,,pager" numenu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida l.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
-mm Cr*rjpractic & Rehab 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, calvos skausmai ir 
migrenos, artrtes, dietos ir vitaminų 

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

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIEtfĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagai susitarimą 

_ 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St„ Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200. 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484 -1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi 

tarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory 
Hills. IL 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUB1NAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis. LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
teraoiia. akupunktūra. 

7271 S. Harlem, Bndgevievv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kaibame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsies ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489^441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagai susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTLĮ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervu ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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http://wwAv.ateitis.org
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MES IR PASAULIS 
P a r u o š i a B r o n i u s N a i n y s 

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO PYKTIS 

Jacąues Chirac trenkė iš 
peties. ..Centro ir Rytų Eu
ropos valstybes savo nuo
mones apie Iraką arba tegul 
pasilaiko sau. a rba praranda 
gal imybes įstoti į Europos 
Sąjungą". — pare iškė j is 
Briuselyje po ES narių vadovų 
posėdžio, kuriame buvo svars
toma sąjungos laikysena del 
Vašingtono siūlomo karo su 
Iraku. Prancūzijos vadovą la
bai supykdė aštuonių Vidurio 
Europos kraštų ir Vilniaus 
dešimtuko pareiškimai, remian
tys Amerikos siūlymą Saddam 
Husse in nuginkluoti tuojau 
pat skelbiamu karu . jeigu jis 
pats nerodo jokių nusiginkla
vimo ženklų. J a u d i n a n č i a i s 
žodžiais ir stipriu tonu Chirac 
priekaištavo ket inančių ES 
narėmis tapti t au tų vadovams 
dėl neapgalvoto žingsnio, pik
tai k lausdamas , kodėl jie 
negalėjo bent patylėti? 

Prancūzija j a u seniai abe
joja buvusių Sovietų Sąjungos 
okupuotų valstybių priėmimu 
į Europos Sąjungą, nes jos. 
būdamos skolingos Amerikai 
už išlaisvinimą iš vergijos, gali 
tapt i Trojos arkl iu , pade
dančiu Vašingtonui įtaigauti 
Europos politiką, rašo „NYw 
York Times" (2003.2.18) ben
dradarbis Craig S. Smith. O 

Europos Sąjunga Prancūzijai 
yra gera priemonė išlikti 
pasaulyje didele bei į takinga 
jėga, žinoma, jeigu ji sugebės 
toje sąjungoje vyrauti, aiškina 
Prancūzijos politikos žinovas 
Gilles Lepesant . J i viena tai 
niekuomet nepasieks. Todėl 
Chirac ir nenori ES plėtros, 
ypač į ry tus , kurių kraš ta i 
sąjungą atmieštų draugiškes
nėmis nuotaikomis Amerikai 
negu Prancūzijai. Šalia to, pla
tesne Europos Sąjunga cen
t ra l izuojama lengvai nesi
duos, joje daugiau laisvės ir 
jėgos tu rė s atskiros narės ir 
mažiau priklausys nuo dau
giau to centra l izavimo sie
kiančių didžiųjų Prancūzijos 
ir Vokietijos. O šie didžiūnai 
tokių akibrokštų nenori. 

Jeigu čia yra tikroji Pran
cūzijos pykčio priežastis, tai 
jo išliejimas Briuselyje tos 
priežasties nepašalino. ..Mes 
manėme, kad į karą pr ieš 
Saddam Hussein ruošiamės 
mes. bet ne Prancūzijos prezi
dentas" . — sakė Čekijos 
užsienio reikalų viceminis
tras Aleksandr Vondra, nuste
bintas tokio pikto Chirac pa
reiškimo. „Mes tikrai negali
me tylėti, kaip liepia Pran
cūzijos vadovas. Nei mes. nei 
mūsų kaimvnai" . — teigė 

Lietuvos vadovybe ir įvairiu organizacijų atstovai dvyliktą kartą pagerbė 
Lietuvai atstovavusius jaunuosius muzikus. 2002 m. tarptautiniu 
konkursų laureatus ir jų pedagogas. Apdovanojimo ceremonijos vyko 
Vyriausybė? ir f'iv/ider.turo.^ rūmuose vasario 20 d. Tarp kitų apdova
notųjų. Almos Adamkienės premija įteikta Veiverių A. Kučingio meno 
mokyklos moksleivei Andriiai Gorochovaitei Premiją įteikė Lietuvos 
prezidento žmona A. Adamkiene. G. Žilinsko Kita1 nuotr. 

Ameriką remiantį pareiškimą 
pas i r a š ius ios Čekijos a ts to
vas . 

Šiek t iek keista, kad tokį 
kr i t išką laiką, karo šmėklai 
g ra s inan t , Prancūzijos prezi
d e n t a s bando išnaudoti dabar 
mažai reiškiančiai savo poli
t ikai . J u o labiau, kad Briu
selyje įvykusiame posėdyje uz 
I rako nuginklavimą pasisakė 
visos 15 E S narės, neatsiriboj-
damos nė nuo galimo k a r ą 
nors ir ka ip paskutinės prie?-
monės. T a m pareiškimui tuo
j a u p r i t a rė ir Amerikos poli
tiką parėmus ių 13 ES kandi
dačių. Tai kur gi ta jų didžio
ji nuodėmė, dėl kurios Pran
cūzijai reikėtų taip rūstauti? 

Pr ieš šį Prancūzijos prezi
dento pareiškimą pasisakė ir 
kitų Rytų bei Vidurio Europos 
pol i t ika i . Dar šį mėnesį 
p rancūza i prisiminė Ameri
kos kariuomenę, prieš pusę 
š imtmeč io išvadavusią jų 
kraš tą iš nacių okupacijos, ir 
iš naujo jai padėkojo, o jų 
prezidentas nori. kad rytų euro
piečiai užmirštų dar labai 

. gyvą Amerikos vaidmenį so
v ie t inės okupacijos laiko
ta rp iu bei pagalbą jos nusi
k r a t a n t ir a ts isuktų prieš 
savo geradar ius , tame pačia
me „NYT" straipsnyje pri
mena Cra ig Smith. Amerika 
m u m s daug padėjo sunkiais 
komunizmo priespaudos lai
kais , sakė Krokuvos univer
s i te to profesorius Andrzej 
Kapiszevvski. Taip pat beveik 
k i ekv ienas iš mūsų ten 
t u r i m e giminių, pridurdamas 
jis teisino Lenkijos laikyseną. 

..Prancūzija turi teisę iš
s aky t i savo nuomonę, bet 
Lenkija tur i teisę nuspręsti , 
kas ja i gerai ir taip daryti, o 
Prancūzi ja turi į tai atsižvelg
ti". — sakė Lenkijos užsienio 
re ikalų viceministras Adam 
Rotfeld. Aišku, kad lenkams 
JAV prezidentas Bush. bent 
kol kas . yra daug artimesnis, 
negu Prancūzijos prezidentas 
Chirac . teigia ..NYT" bendra
darbis Smith , nė kiek nesiste
bėdamas , kad tokio nusiteiki
mo j ie neslepia. Panašiai sam
protauja ir rumunai . Sorin 
Ionita. Rumunijos Akademi
kų draugijos Bukareš te 
p i rmin inkas . „NYT" bendra
da rb iu i t a ip sakė: ..Jeigu 
Prancūzi ja nori prarasti drau
gus Rytų Europoje, sakyda
ma, j ū s . mažieji, turit mūsų 
klausyt i amžinai, toks būdas 
ja i padės . Tokių pareiškimų 
mes n iekad negirdim iš Ame
rikos". 

Amer ikos politiką re
miantį pareiškimą sugalvojęs 
ir Vidurio Europos kraš tams 
bei Vi ln iaus deš imtuko jį 
pas i rašyt i įsiūlęs. Didžiosios 
Bri tani jos premjeras Tony 
Blair sakė , kad tokiu grasini
mo būdu kandidatės į Euro
pos Sąjungą neturi būti nu
tildytos. ..Jos turi tokią pat 
te i sę kalbėt i kaip Didžioji 
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Danutė Bindokienė 

Ir tai reikia vadinti 
dem okra tija ? 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis lankėsi 
Prezidentūroje, kur prez. Valdas Adamkus priėmė pranciškonų ir jėzuitų 
vienuolijų atstovus. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

Br i tani ja , Prancūzi ja a rba 
kuri nors ki ta valstybė ir dėl 
to negali būti draudžiamos, — 
teigė Anglijos vadovas. 

Taigi apytikriai taip Rytų 
Europoje buvo sut iktas Pran
cūzijos pyktis. Tačiau Vašing
tonui vis dėlto neramu. Nors 
JAV prezidentas Bush da r vis 
teigia, kad nei tokie Europos 
vadovų pareiškimai , nei di
džiulės demonstracijos jo poli
tikos nepakeitė, ir j is da r tikisi 
iš J T Saugumo Tarybos iš
spausti naują rezoliuciją, ta
čiau kai kurie jo pavaldiniai 
pradėjo skaičiuoti ir neigia
mas karo puses, nepamiršda
mi prie jų pridėti ir Europoje 
besivystančio nuomonių iš
siskyrimo. „Time"' vasario 24-
tos laida jau atvirai klausia, 
a r Amerikos — Europos jung
tuvės gali būti išsaugotos, dėl 
jų pašlijimo priskaičiuodamos 
ir keletą Vašingtono politikų 
klaidų. „Time" ypač stipriai 
kritikuoja JAV gynybos sekre
torių Donald Rumsfeld, 
pavadindamos jį kurioje nors 
pradžios mokyklos klasėje 
gumikes šaudančiu vaiku, kai 
j is pareiškė, Lad Amerika iš 
Vokietijos gauna t ik t iek 
pagalbos, kiek iš Kubos a r 
Libijos. Žurnalas , paminėjęs 
Vokietijos įnašą į JAV karus 
Kosove bei Afganis tane ir 
suskaičiavęs juose žuvusius 
kar ius bei civilius, teigia, kad 

šio krašto pagalba buvo di
desnė negu visų kraš tų , iš
sky rus Bri tani ją . Amer ika i 
a ts tovaut i ir ki tuose k raš tuo
se jos vardu kalbėti „Time" 
siūlo siųsti Valstybės sekre
torių Colin Powell. 

Kaip pasibaigs šis Ame
rikos — Vakarų Europos di
džiųjų nuomonių i šs i skyr i 
mas , nežinia. Tikėkim, kad ge
rai , nes tokie nesu ta r imai nie
ko gero nežada nė Lietuvai . 
Mūsų valstybei re ik ia gerų 
santykių ir su Vašingtonu, ir 
su Paryžium, ir su Berlynu. I r 
nė r a lengva Vilniui aps i 
spręst i , kaip laikytis, kai šių 
sostinių politikai nesu ta r ia . Iš 
tikrųjų gi — Vilnius vienas 
to klausimo net negali spręst i , 
bet turi k u r nors glaust is . 
Šiuo atveju gera išeitis buvo 
j au kelintą kar tą Lietuvos po
l i t ikai padėjęs d e š i m t u k a s , 
pr i jungtas pr ie aš tuonių Vi
dur io Europos k r a š t ų . Šis 
telkinys — gal j au nebe toks 
. .maž iukas" nė Prancūz i jos 
prez identui Chi rac . I r ka ip 
atrodytų, jeigu jis t ap tų nuola
t inis , net ir šiek t iek k i ta ip 
sudėliotas, nes vargu a r Italija 
ir Ispanija į jį norėtų jung t i s? 
Tai lyg dar vienas į rodymas, 
kad Lenkijos p r e z i d e n t o 
Aleksande r K w a s n i e w s k i 
s iū loma Rytų — Vidur io 
Europos sąjungos idėja gal ir 
neatmest ina? 

•MARGUMYNAI* 

LONDONAS KOVOJA SU 
EISMO KAMŠČIAIS 

Pradedan t p i rmadienių 
anks t i ry ta is , nor in tys įva
žiuoti i Londono Anglijos) vi-
durmiestį , turi sumokėti 8 dol. 
mokestį. Šis planas, sukur tas 
mero Ken Livingstone, iš es
mės turi padėti miestui kovoti 
su nuolatiniais eismo kamš
čiais , ypač 8 kvadra t in ių 
mylių ruože pačiame miesto 
centre. Tikima, kad tas mokestis 
ne tik sumažins įvažiuojančių 
automobilių skaičių, bet kas
met a tneš 206 mln. dolerių \ 
miesto iždą, o paskui pinigai 

būtų panaudoti viešajam su
sisiekimui pagerint i . Mieste 
įtaisyta per 800 fotoaparatų, 
kur ie fotografuoja kiekvieno 
automobil io p ravaž iuo janč io 
numer ius , vėliau tie numer ia i i 
pat ikr inami pagal sus imokė- | 
jus iu vairuotojų sąrašus . J e i - j 
gu k a s važinėja nesus imo
kėjęs, gauna 65 dol. pabaudą, 
kuri , ilgiau a ts iskai tymą už-
delsus. palaipsniui kyla ne t 
iki 200 dol. Visgi gyventojai 
sugalvoja nemaža i būdų šį 
„mokestį apeiti", o meras susi
laukė daug opozicijos ir n e t 
mano, kad tai gali . .užbaigti 
jo karjerą". ChTr 

P r a n c ū z i j o s p rez iden to 
a k i b r o k š t a s Europos Sąjungos 
k a n d i d a t ė m s , j ų t a r p e ir 
L i e tuva i , buvo tiesiog s tulbi
n a n t i s . Ne t ik Vilniaus dešim
t u k u i i r k i toms m a ž e s n ė m s 
E u r o p o s t a u t o m s , bet ir Va
š ing tonu i . Tiesa, sprūdis t a r p 
E u r o p o s „didžiųjų" — P r a n 
cūzijos, Vokietijos — ir JAV 
j a u senoka i gilėja. Dėl to ir 
J A V p rez iden tu i George W. 
B u s h nes iseka į t ikinti NATO 
są jungin inkes bei J T Saugu
mo tarybą , kad dėl karo su 
I r a k u la ikytųs i vieningai . E u 
ropiečiai nei į S a d d a m H u s 
sein , nei į te ror is tų pavojų ne
ž iū r i tok iu ba imingu žvil
gsn iu , ka ip Vaš ingtonas . J i e 
l i n k ę ieškot i ki tokių p r i e 
m o n i ų , k i tų išeičių, s t e n g 
d a m i e s i a tv i rą konfrontaciją 
n u s t u m t i kuo toliau į ateitį , ir 
g a l b ū t v i ldamies i , kad to 
p a s k u t i n i o ž ingsnio n i ekuo
m e t ne re ikės žengti . 

Š i a s n e l a n k s t u m o prie
ža s t i s d a b a r nuola t nagr inėja 
v i d a u s ir užs ienio pol i t ikai , 
b e t d a u g i a u s i a t a i t i k „ iš 
tušč io į k iaurą" p i l s tymas , nes 
t o s p r i e ž a s t y s t u r i d a u g i a u 
s luoksnių , ka ip l ietuviškų ves
tuv ių „šakot is" . Nemažą vaid
menį čia va id ina , pas ta ra i s i a i s 
k e l e r i a i s m e t a i s vis s t i p r ė 
j a n č i o s , E u r o p o s p a s t a n g o s 
a t s i to l in t i nuo Amerikos įta
kos , k a i p s a k o m a „a t s i s to t i 
a n t savų kojų". Peršas i min t i s , 
kad „senoji" Eu ropa pradėjo 
vėl iš v i r šaus žiūrėt i į „ jauną, 
pra lobus ią žemiškais t u r t a i s , 
be t a ts i l ikusią savo politika ir 
k u l t ū r i n i u gyvenimu". Ame
riką. P a n a š i a i , ka ip Didžioji 
Br i t an i j a da r ne taip seniai 
J A V vad indavo „savo kolonijo
mis", nors Amer ika j a u dau
g i a u ka ip 200 metų a t s i 
k rač ius i šio pažeminančio var 
do ir ginklu savo nepr ik lau
somybę pa rėmus i . 

Kodėl ir ką Prancūz i jos 
p r e z i d e n t a s J a c q u e s C h i r a c 
s a k ė , j a u . be abejo, visi 
ž i nome . Gerą apžvalgą šios 
d ienos „Draugo" laidoje pa
te ik ia ir B. Nainys , tad kar to t i 
n e v e r t a . Visgi jo prielaida, kad 
k a n d i d a t ė s į E S tur i „pūs t i į 
tą pačią dūdą", kaip P rancū 
zija (a rba Vokietija, a rba ku r i 
k i t a tu r t ingo j i ES n a r ė ) . 
skamba . . . sovietiškai. 

L ie tuva Sovietų Sąjungos 
malonėje gyveno apie 50 m. 
J e i g u t a u t a norėjo išlikti, tu 
rėjo griežtai laikytis Maskvos 
į s akymų. J a i . ka ip ir k i toms , 
sov ie tų o k u p u o t o m s va l s ty 
b ė m s , buvo uždraus t a sava
r a n k i š k a i galvoti, kalbėt i , elg
t i s . U ž n u s i ž e n g i m u s t o m s 
n u o s t a t o m s buvo a t s e i k ė 

jamos at i t inkamos bausmės ir 
taikomos sankcijos. Tačiau tie 
laikai jau praeityje: žlugo so
vietų imperija, o pavergtosios 
tautos vėl atgavo laisvę. (Kur 
per tą tuziną metų buvo Pran
cūzija, kad iki šiol nepastebėjo 
šio milžiniško pasikeit imo 
Rytų ir Vidurio Europoje'') 
Paskelbdama a tkur ian t i s pra
rastąją nepriklausomybe, kiek
viena jų tvir tai pasisakė už 
suverenumą, žodžio ir pasi
rinkimo teisę, už norą gyventi 
demokra t i ška i . įsi jungiant į 
Vakarų pasaulį , ka ip lygia
teisė valstybė, ne ka ip kaž
kieno „antraei lė pilietė". Čia 
gyventojų skaičius ar teritori
jos plotas iš esmės netur i — ir 
negali t u r ė t i — lemiamos 
įtakos. Svarbu, kad laikomasi 
tų pačių vertybių ir demokra
tinių principų. 

Kažkada mūsų senoliai 
sakydavo: „Vaikai ir žuvys ne
tu r i balso". Š iandieniniame 
pasaulyje tokie posakiai nebe
galioja. Darnioje ir mylinčioje 
šeimoje tiek suaugusiųjų, tiek 
vaikų balsas yra išgirstamas 
ir svarbieji sprendimai daromi 
kar tu . Kaip galima prileisti, 
kad tokia atgyvenusi taisyklė 
da r egzistuotų tarptautinėje 
politikoje'' Ypač save !-ultū-
ringa ir demokrat iška laikan
čioje Europoje' ' ES kandidatės 
ir kitos mažesnes Europos val
stybės n ė r a nei „neišmanėliai 
vaikai, nei bebalses žuvys". 
Jeigu Paryžius. Berlynas, Ro
ma. Londonas ar kur i kita 
sostinė mano. kad. tapusios 
Europos Sąjungos narėmis , 
šios vals tybės bus visiškai 
paklusnios „didžiųjų norams", 
tai labai klysta. Tikėkime, kad 
laikai, kuomet stiprieji sąjun
gininkai (Jal ta , Miunchenas, 
Maskva, Berlynas) dalinosi 
svetimomis teri tori jomis ir 
lengvabūdiškai sprendė silp
nesniųjų t au tų likimą, neat
sižvelgdami į tų sprendimų 
pasekmes, j au praeityje. JAV 
prezidentas Varšuvoje tiesiai 
pasakė, kad daugiau , ja l tų ir 
miunchenų" neturi būti . . . Argi 
reikia stebėtis , kad Baltijos 
valstybės jaučia Amerikai 
dėkingumą ir palankumą? 
Galbūt jos da r neišmoko taip 
arogantiškai elgtis su vals
tybe, kuriai jaučiasi skolingos. 
Praėjus daugiau kaip 
pusšimčiui metų nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, va
dinamoji Vakarų Europa, 
kurios gr iuvėsius padėjo 
atstatyti ir ekonomiką iš mir
ties patalo prikelti ta pati 
Amerika, atrodo, j a u serga 
Alzheimer liga ir jos atmintis 
smarkiai sušlubavusi . 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDASIŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygando l'šarko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 2") 26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu. kurijau 36-jj karta surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris 

Tęsinys 

„Savo sėkmės auka*? 
Neseniai Vašingtone įvy

kusioje John Hopkins Trans
at lant inių santykiu centro 
organizuotoje konferencijoje 
Siaurės Kumpos klausimais, 
vienos įtakingos Europos val
stybes ambasadorius pripaži
no, jog per pastaruosius dve
jus metus su maloniu pavydu 
stebi dideli domesį, kuri JAV 
politikai ir žiniasklaidn skiria 
Lietuvos. Latvijos. Estijos at
žvilgiu bei šiu šalių amba
sadorių aktyvumą Vašing
tone. 

Iš tikrųjų, pas ta ra i s i a i s 
metais Baltijos valstybių san
tykiai su JAV pasižymi ypa
tinga dinamika ir turiningu
mu, sukel iant nuostabą ir 
žavesį pasaulio galingiausios 
valstybes angažavimuisi trijų 
nedideliu Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Didele dalimi toks 
dėmesys apspręstas todėl, kad 
Baltijos saliu naryste NATO 
buvo sudėtingiausia ir jaut 
riausia pastarojo NATO plėt
ros tarpsnio dalis. 

Dešimt praėjusių metų 
pasižymi boprecodentmiu JAV 
angažavimosi S iaurės Eu
ropoje. Po Baltijos valstybių 

nepriklausomybes ats tatymo. 
JAV aktyviai įsijungė į regiono 
re ika lus , padėdama pasiekti 
s u s i t a r i m ų dėl sovietų ka
r iuomenės išvedimo, santykių 
su Rusija normalizavimo, 
prielaidų Baltijos šalių inte-
g rav imuis i į Euroat lan t ines 
s t r u k t ū r a s sukūrimui . 1997 
m e t a i s , viešėdama Vilniuje, 
t u o m e t i n e JAV Valstybės 
s ek re to r ė M. Albright net 
pareiškė, kad Baltijos klausi
mai y ra lakmuso popierėlis 
visam t am. ką JAV stengiasi 
kur t i Europoje. 1998 JAV ir 
t rys Baltijos šalių prezidentai 
p a s i r a š ė Baltijos Chartiją, 
kur ios t ikslas buvo ilgam 
angažuo t i JAV regione bei 
sukur t i sąlygas, kaip pasakė 
tuomet inis JAV prezidentas B. 
C l in ton . kad ..vieną dieną 
Est i ja . Lietuva ir Latvija 
pe rženg tų 'NATO narystes) 
slenkstį". Vėliau JAV prezi
dento C VV Bush ypatingai 
stipri parama Baltijos salių 

narys te i NATO konsolidavo 
paramą JAV ir Europos šalių 
tarpe . Mes buvome pakviesti 
stoti į NATO. 

Sulig mūsų sėkme NATO 
ir ES . vis dažniau pasigirsta 
JAV apžvalgininkų balsų, 
teigiančių, kad Baltijos valsty
bių problemos išspręstos: 
Lie tuva. Latvija. Estija yra 
pakviestos į NATO ir ES, šios 
šalys yra Europos sparčiausiai 
ekonomiškai besivystančio 
Š i au rė s — Baltijos regiono 
dalis, santykiai su Rusija nor
malizuojasi. Tad JAV „darbas 
yra užbaigtas", reikia judėti 
link kitų ..degančių problemų", 
kurių apstu kitose pasaulio 
dalyse. 

Naujų grėsmių ir iššūkių 
poveikis 

Tokia galvosena yra 
paremta ir kitais objektyviais 
veiksniais, tokiais, kaip naujų 
grėsmių ir iššukrų pobūdžiu 
bei būt inumu juos spręsti . 

Šaltojo karo laikais. JAV 
dėmesys buvo koncentruotas į 
Vakarų ir Vidurio Europą, k u r 
R y t ų - V a k a r ų konfrontaci ja 
buvo labiausiai t ikėt ina, grės
mei kylant iš Sovietų Sąjungos 
bei jos satelitų. Praėjusį de
šimtmetį . JAV ir jos sąjun
g in inka i europiečiai ša l ino 
Europos saugumui kylančias 
grėsmes dėl vykusio e tn in io 
valymo ir kar inių konfl iktu 
Balkanuose. 

2001 rugsėjo 1 1 d . teroris
tiniai išpuoliai pakeitė d a u g 
ką. JAV buvo užpulta , ši šalis 
pati tapo karo lauko dalimi. 
Tai turėjo gil iausią poveikį 
Amerikos s t ra tegin iam mąsty
mui bei užsienio politikos pir
mumams . Amerikos domesys 
pas is l inko ir koncent ruojas i 
..Didžiųjų Artimųjų Rytų 
(Grea te r Middle East> bei 
Šiaurės Korėjos atžvilgiu, iš 
ku r kyla d idž iaus ia k a r i n o 
grėsme JAV ir t a r p t a u t i n e i 
bendruomenei . 

L ie tuvos ir JAV santykių 
perspektyvos 

Į v e r t i n u s a t s i r a n d a n č i u s 
n a u j u s Lietuvos geopolit ines 
s ą r a n g o s p a s i k e i t i m u s , t .y . 
n a r y s t ę E S ir NATO bei 
s p r e n d i m ų p r i ėmimo c e n t r o 
pajudėj imą Briuselio link. o 
t a i p p a t ir naujo pobūdž io 
g r ė smių JAV ir Vakarų ben
d r u o m e n e i ša l t in ius bei prio
r i te t in į dėmesį, kuris skir ia
m a s jų paša l in imui , iškyla na
t ū r a l u s k laus imas , ar Vašing
t o n a s išliks t r aukos c e n t r a s 
L ie tuva i ir atvirkščiai'. ' Ar. ir 
jei t a i p . tai kodėl Lietuvos san
tykia i su JAV bus svarbus po 
įstojimo j ES ir NATO'' 

Ž inoma , t a p i m a s E S ir 
NATO na re pa re ika laus iš Lie
tuvos daug žmogiškųjų, inte
lek tua l in iu , f inansinių ištek
lių. Vis daug iau sprend in ių 
p r i imines ime Briuselyje. Ta
čiau, drįsčiau teigti , kad ir del 
n a r y s t e s NATO bei ypač E S . 
Lie tuvos — JAV ypatingi san

tykiai ne iš t i rps daugiašalių 
organizacijų turinyje. Manau, 
kad mes būsime suinteresuoti 
ne tik išlaikyti, bet ir stiprinti 
na tūra l ia i , is toriškai susik
losčiusius „ypatingus" santy
kius su Jungt inėmis Amerikos 
Valstijomis. 

Reikšdamas šią ambicin
gai realistišką nuostatą, noriu 
pateikti dėmesiui, svarstymui 
ir kritikai šiuos savo argumen
tus , kodėl ir po Lietuvos 
narystes ES ir NATO. santy
kiai su JAV turėtų išlikti vie
nu kertiniu Lietuvos užsienio 
politikos akcentu. 

Pirma, istoriškai JAV ir 
Lietuvą sieja glaudūs politi
niai ryšiai ir abipuses simpati
jos, pasireiškiančios nuoseklia 
JAV vyriausybes pa rama, ne
pripažįstant sovietų okupaci
jos, padedant atkurt i Lietuvos 
valstybingumą bei integraciją 
1 Euroatlantines struktūra.-. 

Bus daugiau 
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„LAISVĖS ALĖJA — 
SEKMADIENIS" 

VIOLETOS URMANOS KONCERTAS 

Du žinomi Kauno meni
ninkai, prieš išvykdami į JAV 
su programa, skirta Min
daugo karūnavimo jubiliejui, 
dar spėjo pamaloninti ir savo 
miesto gyventojus. 

Sausio mėnesio gale Kau
no dramos teatras parodė 
miuziklo „Laisvės alėja — 
sekmadienis" premjerą. Muzi
ką jam sukūrė kompozitorius 
Raigardas Tautkus. Spektak
lyje vaidino šio teatro vaikų 
mokyklėlės „Mano teatras" 
jaunieji artistai. Juos sceno 
kalbos mokė aktorius Egidijus 
Stancikas, pats turėjęs vai
dinti miuzikle miesto merą, 
bet dėl ilgalaikės išvykos į 
JAV šios minties atsisakęs. 

Be paminėtųjų, spektakly
je vaidina aktoriai: Nijolė 
Lepeškaitė (Ponia Alėja), 
Arūnas Stanionis (Blogasis 
Tipas). Robertas Vaidotas 
(Miesto Meras) — pakeitęs 
išvykstantį aktorių Egidijų 
Stanciką, Inesa Paliulytė 
(Balionų Pardavėja). 

Aktorė Inesa Paliulytė yra 
šio miuziklo scenarijaus au
torė bei režisierė. O pati spek-

..Laisvės alėja — sekmadienis" 
miuziklo scenarijaus autorė ir re
žisierė Inesa Paliulytė. 

Dž. Kulvietienės nuotr. 

taklio idėja ir scenarijus gimė 
iš vaikiškos dainelės „Balionų 
pardavėja", kuriai žodžius 
parašė vėlgi pati Inesa Paliu
lytė, o muziką — Raigardas 
Tautkus. 

„Laisvės alėja — sekma
dienis" siužetas ir scenovaiz
dis — lyg senas mielas atvi
rukas ar nuotrauka iš senelės 
albumo. Scenoje prieškarinės 
vitrinos, tolumoje — Soboras 
ir jo laiptai, apgulti balan
džiais... Tai šiltas ir smagus 
valandos trukmės muzikinis 
spektaklis apie mus, mūsų 
vaikystę, meilę savo miestui, 
jo visiems gyventojams (ne
išskiriant ir sparnuotų, ir ke
turkojų), apie vaikus ir tėvus, 
jų bendrus siekius, norus ir 
svajones, kurios gražios ir 
spalvotos, kaip ir spektaklyje 
naudoti balionai. 

Režisierei Inesai Paliuly
tei kurt i nuotaiką, peną 
akims ir sielai padėjo choreo
grafės Goda Laurinavičiūtė, 
Rasa Magilaitė, mergaičių 
choras, vadovaujamas Nijolės 
Jau tak ienės , bei dailininke 
Kotryna Pociūtė. 

Spektaklis skirtas visiems: 
nuo — iki... Visiems, kas ilgisi 
paprastos ir širdingas mu
zikos, nuoširdžių, vaikiškų 
balsų, mielo vaizdo akims ir 
senosios Laisvės alėjos dva
sios. 

„Laisvės alėja — sekma
dienis" scenarijaus autorė ir 
režisierė, aktorė Inesa Paliu
lytė su vaikais ir vaikams 
dirba jau seniai. Ji mylima ne 
tik už talentingai atliktus ir 
įsimintinus darbus teatro 
scenoje. Inesa Paliulytė dirba 
vaikų menų darželyje, teatro 
mokyklėlėje, dalyvauja įvai
riose edukacinėse progra
mose, veda rytmečius ir popie
tes vaikams daugelyje pa
mėgtų laisvalaikio užimtumo 
vietų, žinoma kaip televizijos 
laidų kūrėja. Ir apskritai... 
Pirmo pasitaikiusio vaiko Lie
tuvoje paklauskime, kas yra 
Inesa Paliulytė ir jis pasakys. 
Nes tokio vaiko, kuris neži
notų Inesos veido, Lietuvoje 
nėra. 

Džiuljeta Kulvietienė 

Lietuvių Moterų Federa
cija Greenvvich, CT, skyrius 
ruošia Violetos Urmanos-
Urmanaviėiūtės koncertą New 

Yorke š.m. kovo 30 dieną, 3 
vai. p.p. Koncertas įvyks The 
Kaye Playhouse, Hunter 
College, 68th Street, between 

Sol. Violeta Urmana-Urmanavičiūtė , pernai gruodžio mėn. debiutavusi 
La Scala operos scenoje (Milanas, Italija) K. V. Gliuko operoje „Ifigenija 
Aulideje". . Eltos nuotr. 

Park and Lexington Ave., 
Manhattan. Kaip visuomet, 
klubas visą pelną skirs kūdi
kių globos namams Lietuvoje. 
Violeta Urmana, šios moterų 
organizacijos kviečiama ir 
norėdama padėti Lietuvos 
našlaičiams bei beglobiams 
vaikams, augantiems kūdikių 
namuose, -jau antrą kartą 
atliks koncerto programą 
New Yorko ir apylinkės visuo
menei. Dainininkę pianinu 
palydės Eglė Janulevičiūtė iš 
Los Angeles. 

Violeta Urmana yra pa
saulinio garso operos solistė, 
plačiai pasižymėjusi Europos 
didmiesčių operų teatruose, 
tarpe jų La Scala Milane, 
Staadts Oper Muenchne, The 
Royal Opera Londone, kon
certų salėse bei įvairiuose fes
tivaliuose. Šį pavasarį ji vėl 
dainuos Metropolitan operoje, 
atlikdama Kundry rolę Parsi-
falyje kartu su Placido Do
mingo. 

Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia visus apylinkės ir tolimes
nių vietovių lietuvius kon
certe dalyvauti. Tai bus nepa
prasta proga išgirsti iškiliąją 
solistę ir su ja susitikti. Bi
lietus galima užsisakyti. 
skambinant į The Kaye Play
house, tel. 1212-772-4448 
arba Nijolei Valaitienei, tel. 1-
203-353-0464. Norintieji Lie
tuvos kūdikių namus paremti 
didesne auka. tapdami šio 
renginio rėmėjais, informaciją 
gali gauti, skambinant tei. 1-
203-762-9326. 

Giedrė Stankūnas 

r Pūčiais gražiausiais žodžiais norime padėkoti nuostabiam 
žmogui, Cook County Hospital administratoriui 

foe Kulys 

k 

Tariame nuoširdų ačiū už profesionalią pagalbų, 
puikių specialistų konsultacijas, gydymą, už begalinę 
asmeninę kantrybę, patarimus ir gerumą gydant mūsų 

Jolanta ir Algis Baniai 

BUS PRISIMINTA JOANA 
PALTAROKAITĖ-VALAITIENĖ 

Joana Paltarokaitė-Valaitienė. 

Joanos Paltarokaitės-
Valaitienės mirties metinių 
minėjimas įvyks kovo 7 ir 8 d. 
šia tvarka: 

1. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje 

Dailininkės Joanos Pal-
tarokaitės-Valaitienės retro
spektyvinė dailės darbų paro
dos atidarymas kovo 7 d. 
(penktadienį), 7 v.v. Pristato 
Algimantas Kezys. Dailės 

JAV LB Krašto v a l d y b o s 
Socialinių reikalų t a r y b a 

Ruošia: Birutė Jasa i t i enė ir 
Aldona Šmulkš t i enė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

VAGYSTES 

KĄ VAIKAI TURĖTŲ ŽINOTI 
Amerikoje kasmet yra pa

grobiama apie 350.000 vaikų. 
Daugumas tų vaikų yra pagro
biami giminių. Atsitiktiniai 
pagrobimai svetimų žmonių 
yra reti, bet gąsdinantys. 
Tėvai turėtų mokyti savo 
vaikus nuo pat mažų dienų 
saugotis svetimų žmonių. 

1. Mokykite vaikus, kad jie 
žinotų, kieno automobiliu jie 
gali važiuoti. Vaikai turi būti 
įspėti niekada vieni nesiartin-
ti prie bet kokio automobilio, 
tuščio ar su žmonėmis, nebent 
su jais yra tėvai ar patikimas 
suaugęs asmuo. Jei svetimas 
žmogus klausia kelio ar prašo 
pagalbos, vaikas turėtų pasa
kyti, kad kreiptųsi j suaugusį. 

2. Sudaryti namuose tokią 
atmosferą, kad vaikai jaustųsi 
laisvi pasisakyti apie nemalo
nias patirtis. Užtikrinkite vai
kams, kad jūs — tėvai, jais 
pasitikite ir suteiksite pagal
bos, jei vaikams jos reikės. 

3. Tėvai turėtų pasakyti 
vaikams, kad neitų kur nors 
vieni, bet su vyresniu draugu, 
ar broliu ar seseria. Iš
mokykite vaikus, kad jie visa

da pasisakytų tėvams, kur jie 
eina ir kad niekada nevažiuo
tų su kuo nors, ko nepažįsta. 

4. Pasikalbėkite su vaikais 
ir pasakykite, kokius kaimy
nus jie gali lankyti ar kur gali 
eiti ir kur negali eiti. 

5. Vaikai turi žinoti savo 
namų adresą ir telefoną, ir 
kaip jį naudoti. Vaikai turėtų 
žinoti, ką daryti nelaimės 
atveju, ir kaip pasiekti tėvus, 
naudojant nešiojamus tele
fonus — „cell phones" ar „pa
gers". Taip pat vaikai turėtų 
būti perspėti, kad, telefonui 
skambinant, jie nepasisakytų, 
kad yra vieni namuose. 

6. Niekada nepalikite vai
kų vienų prie kino teatrų, ap
sipirkimo vietose, parkuose ir 
video arkadose. 

Čia tik keletas perspė
jimų, ką turėtų žinoti tėvai ir 
vaikai. Šiais laikais reikia 
būti atsargiems, nes yra daug 
žmonių, kurie yra negeri, gali 
pakenkti jums ir jūsų 
vaikams. Būkite atsargūs. 

Naudotasi įvairiais 
perspėjimais spaudoje. 

Apie įvairias vagystes yra 
daug kalbama ir rašoma. 
Anksčiau buvo — ištraukia — 
pavagia žmogaus piniginę, 
žmogus praranda šiek tiek 
pinigų, gaila, bet ką padarysi 
— nelaimė. Įsiveržia vagis į 
namus, išneša brangius daik
tus, apvogtasis jaučiasi blogai, 
praradęs savo turto dalį, bet 
tuo viskas ir pasibaigia. 
Pavagia mašiną — randa ją 
kur nors sudraskytą, draudi
mas atlygina ir tuo pasibaigia. 
Šiandieną modernėja laikai — 
modernėja ir vagystės. Šian
dieną yra pavagiama žmogaus 
tapatybė — ir tu to nežinai, 
kol gauni didžiules sąskaitas, 
kažkas tavo vardu pirko ir 
perka. Pvz., prieš kelis mėne
sius tavo vardu kažkur Texas 
valstijoje buvo pirkta brangi 
mašina, kas pirko — tu neži
nai, bet tavo vardu tai buvo 
padaryta ir tu turėsi užmo
kėti. Kalifornijoje kažkas pir
ko brangius baldus — o tu 
gauni sąskaitą. 

Tapatybės vagystės, tai 
greičiausiai augantis nusikal
timas šiame krašte, kiekvie
nais metais priskaičiuojama 
iki 1/2 milijono naujų aukų. 
Vartotojams tai kainuoja tūk
stančius dolerių, o išaiškini
mas tokių nusikaltimų tęsiasi 
mėnesiais ar net metais. 

Kad apsisaugotumėte nuo 
tapatybes vagystės, būkite 
atsargūs, saugokite savo do
kumentus. 

1. Padarykite savo doku
mentų, nešiojamų piniginėje, 
foto kopijas. Nukopijuokite abi 
kredito kortelių puses. Šias 
foto kopijas ir įvairių bankų 
sąskaitų numerius laikykite 
namuose saugioje vietoje arba 
seife. 

2. Niekada neduokite as
meniškos informacijos tele
fonu, per paštą ar internetu, 
nebent jūs pats tą kontaktą 
pradėjote. 

3. Smulkiai sudraskykite 
išmetamus dokumentus ir 
kredito kortelių pasiūlymus, 
kur jums suteikiama teisė tą 
kortelę įsigyti. 

4. Niekada nenaudokite 
motinos mergautinės pavar
dės, jūsų gimimo datos ar 
paskutinių keturių jūsų „Soc. 
Sec." kortelės numerių kaip 
„password". 

5. Nenešiokite savo „Soc. 
Sec." kortelės, gimimo pažy
mėjimo ar paso, nebent tai yra 
reikalinga. 

6. Neužrašykite savo ..Soc. 
Sec." kortelės numerio ar 
vairavimo leidimo, ant čekių. 

7. Pasitikrinkite savo 
„credit report" pranešimą bent 
du kartus metuose. 

„Credit report" praneši
mus galite gauti iš trijų 
pagrindinių agentūrų: Equil-
fax — 800-685-1111. Expo-
rian 888-397-3742, Trans 
Union 800-680-7293. 

Naudotasi įvairia 
spausdinta medžiaga 

paroda vyks nuo 
kovo 17 dienos. 

Poetės Joanos Paltaro-
kaitės-Valaitienės poezijos 
knygos „Nebylė žemė" pri
statymas Čiurlionio galerijoje 
kovo 7 d.. 8 vai. Poezijos kny
gą pristato Julija Švabaite-
Gylienė. Poetės eilėraščius 
skaito Daiva Markelyte. Už
kandžiai. 

2. Joanos Paltarokaitės-
Valaitienės paminklo pašven
t inimas Šv. Kazimiero ka
pinėse kovo 8 d. 

9 vai. r. Mišios Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje; 

10 vai. r. Šv. Kazimiero 
kapinėse paminklo pašventi
nimas; 

11 vai. r. pusryčiai Wil-
lowbrook restorane. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus mirties 
metinių minėjime dalyvauti ir 
apie tai pranešti iki kovo 1 d. 
dr. Jonui Valaičiui: 

5204 Ellington St., 
Western Springs. IL 60558, 
tel. 708-636-4409. 708-246-
2775. 

kovo 7 ik-i -Joana Valaitiene. ,,Sapnas". Mišri technika. 1997. 

Trys Albertai viena Seimą. ! kairės: Albertas -Ji 
Albertas Jonas Kerelis III ir Albertas Jonas Kerelis. Sr. 

Adv Alberto ir Irenos Kerelių šeim;i 



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS SEATTLE 

ZITA PETKIENE 

Washington valstijos Lie
tuvių Bendruomenė iškilmin
gai minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę š. m. 
vasario 18 d. Taip kaip ir pra
eityje, renginys įvyko jaukioje 
latvių salėje, Seattle. Kadangi 
tikėjomės sulaukti daug žmo
nių, betvarkant patalpas, su
statėme daugiau stalų nei įp
rasta, visas kėdes surinkome 
į salę, išnešėm vaišių stalą net 
į prieškambarį. Vis dėlto neįsi
vaizdavome, kad suvažiuos 
tiek daug dalyvių, kad pri
trūks kėdžių ir kad žmonės 
stovės net visuose kampuose. 
Vadinasi, lietuviams svarbu 
kartu paminėti šią tautai 
brangią šventę. 

Jau daug daug metų 
Seattle bendruomenė praveda 
Vasario 16-tos minėjimą 
dviem kalbom, tuo siekdama 
įtraukti ir išlaikyti dėmesį tų, 
kurie nekalba lietuviškai, ar 
tai būtų svečiai diplomatai, 
politikai, brolių tautų atsto
vai, ar maišytų šeimų nariai 
bei draugai. Rezultatas: 
draugiška nuotaika, šeimyniš
kas bendravimas tarp visų 
sluoksnių. 

Tarp kitų, dalyvavo Ja
ponijos, CamboSijos ir Korėjos 
garbės konsulai, estų ir latvių 
bendruomenių atstovai, kalbė
jo JAV kongreso narys Jim 
McDermott. Apie University 
of Washington Baltistikos 
Studijų programą pranešė 
profesorius Guntis Šmid-
chens. 

Bendruomenės pirminin
kas Rimas Mikšys savo svei
kinime ragino kiekvieną lietu
vį apgalvoti, kaip ir kur galėtų 
prisidėti prie lietuviškos veik
los išlaikymo. Amerikoje tie, 
kurie savanoriais dirba vi
suomenės labui, yra ypatingai 
gerbiami ir vertinami. Lie

tuvių Bendruomenės veiklai 
galima talkinti įvairiausiais 
būdais; kiekvienos šeimos įsi
jungimas yra labai pageidau
tinas. 

Rimas pristatė minėjimo 
pagrindinę pranešėją, savo 
jaunystės draugę, moksli
ninkę bei didelę veikėją Liu
ciją Baškauskaitę. Prof. Baš
kauskaitės pavardė yra gerai 
žinoma Amerikoje, o jos balsą 
puikiausiai pažįsta Lietuvos 
gyventojai. Kai 1991 metais 
sausio 13 d. sovietų ka
riuomenė buvo apsupusi Vil
niaus televizijos bokštą, prof. 
Baškauskaitė perdavinėjo pa
sauliui šiuos įvykius palydo
viniu ryšiu per privačią tele
vizijos stotį, vedė kasdienines 
televizijos žinias ir buvo tiltas, 
per kurį pasaulis sužinojo apie 
tuos istorinius įvykius Lie
tuvoje. 1991 metais ji įkūrė 
„TELE 3" — pirmąją nepri
klausomą televizijos stotį Lie
tuvoje — ir išbuvo šios stoties 
direktore penkerius metus, 
1997 metais L. Baškauskaitė 
paskelbė savo kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus, bet jos 
kandidatūra buvo atmesta, 
kadangi ji atsisakė atsižadėti 
JAV vyriausybei duotos prie
saikos. Prabėgo penkeri metai 
nuo prof. Baškauskaitės pas
kutinio viešo pranešimo. Tuo 
tarpu ji buvo įsitikinusi, kad 
jau pasisakė apie viską, kas 
svarbu. Bet dabar galvoja, gal 
atėjo laikas apžvelgti Lietuvos 
demokratinius pasiekimus. 
Prof. Baškauskaitė pasakojo 
apie savo šeimos įspūdžius, 
apie savo darbą, apie praėju
sio dešimtmečio pasikeitimus 
Lietuvoje. J i kalbėjo taip 
vaizdžiai ir dinamiškai, kad 
net jauniausi klausytojai nu
stojo nerimauti ir visiškai 
susidomėjo. Žiūrovai karštom 
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VDU BIBLIOTEKA ŠIANDIEN 

LB Washington valstijoje minėjo Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
vasario 8 d. Seattle mieste. Pagrindinę kalbą pasakė prof. Liucija 
Baškauskai tė . Nuotraukoje: JAV Kongreso narys J i m McDermott. prof. 
Baškauskai tė ir LB apylinkės pirm. Rimas Mikšys. 

ovacijom dėkojo kalbėtojai už 
pranešimą. 

Programos meninėje daly
je pasirodė visos trys tautinių 
šokių grupės: Neries Palū-
nienės vadovaujamas mažų 
vaikų ratelis, vyresnių ratelis 
„Lankas", vadovaujamas Vio
letos Kuprėnaitės ir Zitos 
Petkienės ,,Lietutis", kuris 
džiaugėsi gyvu akompanimen
tu (akordeonais grojo Vidas 
Švagždys. Saulius Matas ir 
Gintas Nalis, mušamaisiais 
Paul Orrico, smuiku — Alek
sandra Zagorska). Dainavo 
bendras vaikų choras. Čiur
lionio muzikos kūrinį ketu
riomis rankomis atliko for
tepijono virtuozai Dainius ir 
Asta Vaičekoniai. 

Po turtingos suneštinės 
vakarienės naujai suorgani
zuotas muzikos vienetas 
„Trys berneliai ir viena mer
gelė", ilgai linksmino svečius 
gražia šokių muzika. O tie 
„trys berneliai" — tai gitaris
tai Vidas Švagždys ir Paul 
Orrico, bei Saulius Matas prie 
klaviatūros. Gražiai dainavo 
jų „mergelė", Nomeda Lukoše
vičienė. 

Be pasišventusių savano

rių sudėtingo renginio nebūtų 
įmanoma pravesti. Minėjimo 
ruošos darbams vadovavo 
Jūratė Mažeikaitė — Harri-
son drauge su svaine Linda 
Mažeikiene. Salę šventiškai 
papuošė Marytė Jozaitienė ir 
Mary Bardon. Prie durų sve
čius priėmė Dalia Lapatins-
kaitė-Hagan. Renginio pirmo
sios dalies metu mažuosius 
vaikus prižiūrėjo Rasa Raišytė 
-Liffick ir Asta Vaičekonienė. 
Minėjimą pravedė Mėta Lan-
dytė-Ciannelli. Vėliavų įneši
mą suorganizavo Jeanette 
Norris. Dainius ir Asta Vai
čekoniai akompanavo him
nams. Meninę programą 
parengė Inga Gaurienė. Scena 
rūpinosi Tomas Žvirzdys. Vir
tuvėje šeimininkavo Marytės 
Pareigytės vadovaujamos dar
bininkės. Viktoras ir Angelą 
Kinderiai parūpino gėrimus. 
Spausdintas programas pa
ruošė Rimas Mikšys. Po ren
ginio, kuris baigėsi kažkada 
po vidurnakčio, salę sutvarkė 
Raulis Petronis, Joe Duna-
ravich bei kiti savanoriai. 
Nuoširdžiai ačiū jiems vi
siems! 

1989 metais Lietuvos ir 
užsienio mokslininkų pastan
gomis atkūrus Vytauto Di
džiojo universitetą, bibliotekai 
teko kurtis iš naujo. Neat-
gauta nė vieno leidinio iš 1923 
m. įkurtos bibliotekos. Šiuo 
metu bibliotekos fondai artėja 
prie 200,000. Didžioji sukaup
to fondo dalis — dovanos. Už 
universiteto skirtas lėšas 
nupirkta trečdalis turimos 
knygų kolekcijos. Knygas bib
liotekai siuntė užsienio uni
versitetai, ambasados, priva
tūs asmenys. Savo asmenines 
bibliotekas dovanojo profeso
riai Bronius Vaškelis ir Vytau
tas Kubilius, Jurgis Gimbu
tas, Aleksandras Štromas, An
tanas Rubšys. Knygų kolekcija 
gana unikali. Iš 17 tūkstančių 
į LIBIS suvestinį katalogą 
išsiųstų įrašų — 10 tūkstančių 
yra vieninteliai Lietuvoje. 

Džiaugiamės, kad į univer
sitetą grįžta išblaškytos VDU 
bibliotekos knygos. Švenčiant 
Lietuvos universiteto 80-metį, 
252 knygas dovanojo Vidman
tas Staniulis, M. Roemerio 

Teisės skaityklos atidarymo 
proga, Universiteto Teisių fa
kulteto leidinius perdavė Kau
no apskrities Viešoji bibliote
ka, dalį senųjų universiteto 
knygų grąžino Vilniaus uni
versiteto biblioteka. 

Savo veiklą atkurtojo uni
versiteto biblioteka pradėjo 
labai ankštose patalpose, o 
dabar per trylika veiklos metų 
jau turime naujas saugyklas, 
erdvius darbo kabinetus, de
vynias modernias skaityklas, 
kuriose 470 darbo vietos, iš jų 
70 — kompiuterizuotos. Rekto
rato sprendimu joms suteikti 
iškilių Lietuvos ir universiteto 
veikėjų: Vaclovo Biržiškos, 
Mykolo Biržiškos, Vinco Če
pinskio, Stasio Šalkauskio, 
Mykolo Roemerio, universiteto 
mecenatų — Julijos ir Emilio 
Sinkių, Lietuvių fondo vardai. 
Visi universiteto studentai 
turi elektroninio pašto adre
sus, nemokamai naudojasi 
Internetu ir Intranetu, lei
dinius gali užsisakyti iš bet 
kurios kompiuterizuotos darbo 
vietos. Elektroninio katalogo 

atmintyje — informacija dau
giau nei apie trečdalį turimų 
dokumentų. Esame dėkingi 
Atviros Lietuvos fondui, sky
rusiam paramą kompiuteriza
vimo darbams. 

Už tai, kad šiandien tu
rime gražią ir turtingą bib
lioteką, universiteto ben
druomenes vardu noriu padė
koti visiems kilniems žmo
nėms, rėmusiems pinigais, 
dovanojusiems asmenines bib
liotekas, vertingas knygų 
kolekcijas, mokslo ir meno lei
dinius. 

Ačiū universiteto adminis
tracijai, rektoriui prof. Vytau
tui Kaminskui, ačiū kolegėms 
už nuoširdų darbą, ir didžiau
sias ačiū VDU studentams, 
kurie gausiai lanko biblioteką, 
reikalauja, kritikuoja, kad 
trūksta knygų ir siūlo. 

JS. 

Ištrauka iš VDU biblio
tekos vedėjos J. Masalskienės 

skaityto pranešimo 
„Nuo VDU bibliotekos ištakų 

iki dabarties". 

Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka Kaune kaskar t turtėja leidiniais: šiuo metu jos tondai artėja prie 
200.000. 

Washington. DC, LB apylinkes pirm. Rūta Kalvai tyte-Skučienė Vasario 
16-osios minėjime kviečia Lietuvos ambasados atstovą Kęstutį Jankauską 
tarti žodį. M. Skučaites-Napjus nuotr. 

DĖKUI, KAD ATVYKOTE MALONUS 
SVETELIAI! 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Washington, D.C. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės — Vasario 16 — 
minėjimas šiais metais Jung
tinių Valstijų sostinėje Va
šingtone įvyko vasario 9 d., 
kaip jau buvo įprasta per dau
gelį metų. 10 vai. Mišiomis už 
Lietuvą Šv. Mato katedroje, 
miesto centre. Mišias už Lie
tuvą aukojo vienas ame
rikiečių ir 3 lietuvių kunigai. 
Šiais metais, beje, nedalyvavo 
katedros choras, visuomet 
įspūdingai giedantis kompozi
toriaus Sasnausko „Marija, 
Marija", bet pakako tik 
kvarteto, kad ir šiais metais 

atlikta giesmė katedros skliau
tais nuskambėtų iškilmingai. 
Progai skirtą pamokslą 
angliškai pasakė monsinjoras 
Jurgis Šarauskas. Nuskam
bėjus dar vienai lietuviškai 
giesmei — „Jėzaus širdie 
švenčiausia", Mišios baigėsi 
Lietuvos himnu, kurį, kartu 
su katedros choru gieda ir 
Mišiose dalyvaujantys apylin
kių lietuviai. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas buvo 
tęsiamas 14 vai. latvių salėje, 
Rockville mieste, esančiame 
ne per toliausiai nuo Va

šingtono. Kas neįprasta, kad į 
minėjimą atvykusių maždaug 
250 žmonių laukė staigmena. 
Minėjimas buvo visai kitokio 
pobūdžio, neįprastas, pradė
tas su šampano taurėmis ir 
lietuviškų spalvų balionais 
papuošta scena. Buvo aišku, 
kad dabartinė LB apylinkės 
valdyba, vadovaujama Rūtos 
Kalvaitytės-Skučienės, nesi
ruošia susirinkusių lietuvių 
graudinti Lietuvos nelaimė
mis, bet yra pasiryžusi į Lie
tuvą pažvelgti visai kito
kiomis akimis. Minint Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo 12 metines, Vašingtono 
LB valdyba į sukaktį pažvelgė 
kūrybingai, su nauju polėkiu, 
sulaukusiu teigiamo įvertinimo. 

Minėjimo programa buvo 
pradėta įnešus Lietuvos ir 
Jungtinių Valstijų vėliavas, 
sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus. Lietuvos ambasados 
pirmajam patarėjui ministrui 
Kęstučiui Jankauskui tarus 
trumpą, bet prasmingą žodį, 
visi buvo pakviesti pakelti 
taures už Lietuvos nepriklau
somybę ir jos ateitį. Turbūt 
nereikia nė sakyti, kad niekas 
neliko abejingas tokiam palin
kėjimui. Esu dalyvavęs dauge
lyje Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimų bet tokiame, 
kuriame programa prasidėtų 
šampano taure — pirmą kartą! 

Toliau — ir vėl neįprasta: 
nebuvo jokių kalbų, prokla
macijų, vietinių politikų pa
taikavimų, saldžių žodžių bei 
pažadų. Programą tęsė „Jorė", 
išvedusi scenon persiren-
gėlius. dainavusi daug liau
dies dainų, muzikavusi, atli
kusi kelis tautinius šokius, 
parodžiusi susirinkusiai pub
likai, ką galima padaryti iš 
meilės savo gimtajai arba tėvų 
šaliai. Patraukliausia tai, kad 
grupė nė nebandė būti profe

sionali, bet programą atliko 
natūraliai, patraukliai ir susi
laukė teigiamo įvertinimo. 
Scenoje matėme gal tik apie 
tuziną jaunų žmonių, ir tai ne 
visus kartu — šokius atliko 8 
šokėjai — bet iškart buvo 
aišku, kad tai savo tautos folk
lorą mylintys ir puoselėjantys 
žmonės. Linkėtina, kad gru-pė 
savo pastangas tęstų, kad 
gausėtų nariais, savo tarpan 
patrauktų daugiau vietinių 
lietuvių jaunimo. „Jorė" jau 
dabar galėtų pasirodyti ir 
kituose lietuvių telkiniuose, 
savo sugebėjimus parodyti 
kitose lietuviškose scenose. 

Telieka padėkoti vietinei 
LB valdybai — pirmininkei 
Rūtai Kalvaitytei-Skučienei, 
vicepirmininkui Linui Oren-
tui, iždininkei Onai Ališiūtei-
Bolton, sekretorei Ramunei 
Kligytei bei valdybos narėms 
Joy Kassett ir Barbara Conaty 
— už drąsą, rengiant šį tikrai 
neįprasto pobūdžio Vasario 16 
minėjimą, padėkoti už triūsą 
tiems valdybos nariams, kurie 
plušo virtuvėje, tvarkė salę, 
padengė vaišių stalą ir jį ap
tarnavo, kad minėjimo daly
viai išvyktų pasisėmę ne tik 
vadinamo dvasinio, bet ir ne
dvasinio peno. 

Pirmininkė Rūta Kalvai-
tytė-Skučienė po 4 metų su
manaus vadovavimo baigia 
savo kadenciją valdyboje, bet 
tikimės ją ir toliau matyti 
veikiant Lietuvių Bendruo
menėje. Beje, ta pačia proga 
malonu pastebėti, kad jau
niausias minėjimo dalyvis bu
vo pačios pirmininkės sūnelis, 
gimęs maždaug prieš 3 sa
vaites, bet jau aktyviai daly
vaujantis Bendruomenės ren
giniuose, šiuo atveju, tėvelio 
prižiūrimas. Vardan tos, Lie
tuvos, vienybė težydi... 

Romas Kasparas 

2002 METŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ SANTRAUKA 

Ruošiantis balandžio 15 d., 
reiktų prisiminti naujus 2002 
mokesčių įstatymus: 

— Mažesni mokesčių pro
centai — 10%, 15%, 27%, 30%, 
35%, 38.5%, 

— „Standard deductions" 
pakilo iki 4,700 dol. vienam 
asmeniui, 7,850 dol. vedu
siems, 6,900 dol. head of hou-
sehold, 3,925 dol. vedusieji, bet 
mokantys mokesčius atskirai, 

— „Personai exemptions" 
pakilo nuo 2,900 dol. iki 3,000. 
dol. 

— IRA pensijos įnašai pa
didėjo iki 3,000 dol. 

— Metinis įnašas į „Cover-
dell Education Savings" sąs
kaitą pakilo iki 2,000, dol. 

— Mokytojai gali sumažin
ti mokesčius, jei pirko knygas, 
kompiuterius ar kitas priemo
nes, kurias naudojo mokykloje 
(iki 250 dol.). 

Turintys savą verslą ar 
dirbantys pagal kontraktą (For
ma 1099 Misc) turėtų prisi
minti šias pagrindines išlaidas: 

— Automobilio išlaidos, 
— Mokslo išlaidos (moks

las susijęs su dabartiniu dar
bu). 

— Juridiniai ir konsulta
ciniai mokesčiai, 

— Pramogos, susijusios su 
verslu, 

— Verslo kelionės, 
— Banko procentai, 
— Įvairūs verslo mokesčiai. 
— Reklama, 
— Sveikatos draudimas (70 

procentų >. 
Šiais metais šeimos, už

dirbusios mažiau negu 34,178 
dol., ar vienas asmuo — 
33,178 dol.. gali gauti „Earned 
Income Credit" (EITO. Reikė
tų prisiminti, kad. norint gau
ti EITC. reikia turėti „Sočiai 

JŪRATĖ GULBINAS, MBA, CPA 

, Security" numerį ir būti JAV 
piliečiu ar legaliu gyventoju 
visus metus. 

Mokesčių pildymas inter
netu (E-FUing). IRS pageidau
ja, kad dauguma JAV gyvento
jų pildytų mokesčių formas 
elektroniniu būdu. Norintys 
patys užpildyti mokesčius, 
gali nemokamai tai padaryti 
internetiniame IRS puslapyje 
www.irs.gov (prieš pildant 
mokesčius, reikės atsakyti į 
tam tikrus klausimus, kurie 
padės nustatyti, ar galėsite 
pildyti mokesčius tiesiogiai 
per IRS internetinius pusla
pius). Taip pat galite pildyti 
mokesčius, naudodamiesi įvai
rių internetinių puslapių 
paslaugomis 

(HRBlock,com,TurboTax. 
com, TaxActOnline com) 

Nereikėtų pamiršti, kan1 

vis dar yra laiko atsidaryti ar 
papildyti pensijos sąskaitas. 
Taip pat galite įnešti iki 3.000 
dol. į („Coverdell Education 
Savings Account". Pinigus ga
lėsite panaudoti ne tik kolegi
jos ar universiteto išlaidoms, 
bet ir pradinių ar vidurinių 
mokyklų išlaidoms (mokestis 
už mokslą, knygos, kompiu
teris ir t.t.). 

IRS auditas. Niekam ne
sinori gauti laišką iš IRS. Daž
niausiai pasitaikančios klai
dos, į kurias IRS darbuotojai 
atkreips dėmesį: 

— didesnės už pajamas 
išlaidos, 

— nenurodytos 1099 for
mos pajamos (IRS gauna kopi
jas visų formų, kurias jums 
atsiunčia bankai ir darbda
viai), 

— neteisingas socialinio 
draudimo kortelės numeris 
(Sočiai Security), 

— matematinės klaidos, 
— nepasirašytos mokesčių 

formos. 
Svarbu turėti visus išlai

das patvirtinančius dokumen
tus. IRS auditoriai dažniau
siai patikrina kredito kortelių 
sąskaitas, tačiau kartais rei
kalauja ir parduotuvės kvito 
ar važtaraščio. Taip pat, turin
tiems savo verslą ar su darbu 
susijusias išlaidas, rekomen
duotina vesti dienoraštį, deta
liai aprašant išlaidas. 

Siunčiant mokesčių for
mas paštu, reikia pasitikrinti 
IRS adresą. Pasikeitė šių vals
tijų IRS adresai: 

• Mississippi valstija — 
Internal Revenue Service 
Center, Atlanta. GA 39901 

• Maine, New Hampshire 
ir Vermont valstijos — Inter
nal Revenue Service Center, 
Andover, MA 05501 

• Indiana, Nebraska, 
North Dakota ir South Da-
kota valstijos — Internal Re
venue Service Center. Kansas 
City, MO 64999 

• New Jersey valstija — 
Internal Revenue Service Cen
ter. Philadelphia. PA 19255 

• Kentucky, Louisiana ir 
Oklahoma valstijos — Inter
nal Revenue Service Center, 
Austin, TX 73301 

• Arizona, Idaho ir Wa-
shington valstijos — Internal 
Revenue Service Center, 
Fresno, CA 93888 

• Ohio valstija — Internal 
Revenue Service Center, 
Memphis. TN 37501 

N 

Turinčius klausimų pra
šau kreiptis tel. 323-666-0248 
ar elektroniniu paštu 
jurate@pacbell.net Padedu už
pildyti mokesčiu formas. 

http://www.irs.gov
mailto:jurate@pacbell.net
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S i ū l o d a r b ą 

Rusų šeima ieško ne jaunesnės 
kaip 45 m. auklės 1 metų 

berniukui. 
Gyventi kartu, tvarkyti namus. 

Atlvginimas Sl.lOO/mėn. 
Tel. 847-922-1101, Vika. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir 1N 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English. sočiai security, refe-

rences. Some cxperience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @262-657-8467. 

,Draugo" skelbimu skyrius 

Te l . 1 -773-58S-9S00 

100 \Vindow VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

Men or VVomen 2-3 person team. 
Mušt have ovvn car / I person speak 

some Engiish. 
NO EXPER!ENCE "sEEDED. We will 
train. We have ALL RESIDENT1AL 

work near your home (all cities & suburbs). 
Full time'.Vlondav-Sunday (7 days) or 

P.T. vveekends Sat. & Sun. or 
Vv eekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sundovvn (5pfn-6pm) . 
Make S50OS1,000 each person vveeklv. 

Mušt ąpplv in person & You can Start The 
\ e \ l Dav. 

Blue Sky Wįndow Cleanins. Inc. 
2752 Maple Ave. Dovvners Grove. 1L 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Są. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & VValnut) 
630-515-8706, see Rich. 

Ieškomi d a r b i n i n k a i valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambin t i p o 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Namų remonto ir statybinės paslaugos j 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding"'. atliekami cemento. 
..plumbing'" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS « • • 
VENCIUS 2 . 1 L 
contractor CONSTKUCTION 

312-388-8088; 
773-254-0759; 312-493-8088 

Nebrangiai atlieku 
elektros, dažymo, staliaus. 
„plumbing", lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, Vytenis. 

jk «_ c 24HRS.7DAYS 
^ * • * 773531-1833 
mTSSSSZa 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centnne saldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

Paslaugos f o t o g r a f a m s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Atlieku 
staliaus.elektriko ir dažymo 

darbus. Tel. mob. 
708-704-8165, Valdas. 

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas , ke ramikos plytelės, grindys, 

d a ž y m a i iš lauko ir vidaus. 

T e l . 708-289-0987 ( m o b . ) ; 
7 0 8 - 4 6 0 - 9 3 3 8 , G i n t a r a s . 

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, tel. 630-241-1912 

E L E K T R O S 
Į V E D J M A I - P A T A I S Y M A I . 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

S i ū l o m o k y t i s 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

Reika l ing i 2 ž m o n ė s 
(gali būti pora) parduotuvės 
,,Jewel*' va lymui Indianoje. 
Gal ima važiuoti iš Č ikagos . 

Te l . 773 -251-6101 . 

B& DA 

CARLISLE STAFRNG, LTD, IN VVESTMONT IS 
HIRING WITHOUT A FEE. 

Electronic Assembly positions for all shifts are 
available. QC inspector, group leader and 

supervisor 3rd shift are needed. 
Mušt speak English and be legal. 

Assembly pay: $8 - $9. 
Please call for more info: 630-920-0238 

Valymo paslaugos 

S P A R K L E C L E A M N G CSC. 

Jūsų namuose išvalysime kilimus. 
langus, minkštus baldus. 

lietvamzdžius. Mes neturime 
tarpininkų ar kontraktorių. todėl 

mūsų kainos žemesnės nei stambių 
kompanijų. Naudokitės proga 
sutvarkyti savo namus pigiau. 

Tel.: 773-251-6101; 
Fax.: 773-476-7745; 

e-maih 
sparkleCleanins2003@yahoo.com 

M o k e s č i ų s k a i č i u o t o j ų 
p a s l a u g o s 

V I R G I S T V A S K U S , C P A , 
užpildo pajamų mokesčių formas 

Skambinti 
tel . 7 0 8 - 4 4 8 - 8 4 6 8 : 

3 1 2 - 7 6 2 - 4 6 5 3 . 

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą 

įsidarbinant 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos 

Šios mokyklos studentai gali lankyt 
nemokamas anglų kalbos pamokas. 
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas 
pajamas — galimas nemokamas apmokymas. 

Du mėnesiai — ir jOsų rankose puiki specialybė! 

847-652-8545; 847-361-4194 
8011 Lincoln, Skokie 

P a r d u o d a 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

I N C O M E T A X S E R V I C E . 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam. 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G . M E I L Ė . C P A 
5516 W . 95 St., 

Oak Lawn. I L 60453. 
Tel . r a š t i n ė 708 -424 -4425 . 

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

Tel . 773-773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ,,catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyk los p roduk ta i ir užkandžia i mies to c e n -

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 VV. 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. 

PARDUODA 

P a r d u o d u au tomobi l į 
96 m . Mercury Grand Marquis 
Raudonas . 8 cilindrai, 4 durys . 
geras variklis. Kaina $7,500. 
Tel . 708-476-1155, V ladas . 

Tva rkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N". Seeley 
Chicaao. IL 606'l 8. 
Tel. 773-935-0472. 
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Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA TIK 

S85 
Persiunčiame i 4 8 valstijas UPS paštu. 

Tel. 773-875-6232. 
S u t e i k i a m a 1 m e t u g a r a n t i j a . 

3 5 3 6 W . 1 6 0 St . , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . G y v e n a n t i e m s 
Č i k a g o j e , p r i s t a t y m a s s a v a i t g a l i a i s Į n a m u s — NEMOKAMAS 

| V A I R U S A V I M D B Ū D A I 

fflA&lKITIRA TOAOTBL 
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

B3C1HT INSTJBANCB AGBNCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, BL 60629 • 773-735-3400 

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

įSjft" (Devon TamiCy Odedical Center /dfc 

Tai - Jūsų laikraštis 
i » i ; \ ; *. Y N 

Dr. Elena 
Naryzhny, M.D. 

Terą>ajta'skausmų 
terapip-reabiStacija 

Visokeriopa medic in inė pagalba suaugusiems ir vaikams 
2 7 1 0 W . D e v o n Ave . , 3 R. , C h i c a g o 

773-274-9100 
Ofise dirba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGAČIOVAS 

h 
GreenspanTM.D. 

Šeimos gydytoias, taip 
pat turi didelę patirtį > 

chirurgijos srityje 

Dr Alina Libster, 
M.D. 

Ginekologe-
akušere 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatrė 

Dr. Peiter G. 
Chtoros, D.P.M. 
Specialistas kojų 

ligoms 

JOsų patogumui: 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozes tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
ši r r " " iirdies diagnostikais ' 

• Fizioterapija ir masažas 
• Mokyklų, darbo, vairuotojų 
pažymų pildymas 
• Nemokami vaistai 
Speciali programa žmonėms, 
neturintiems medicininio 
draudimo 
Kalbame lietuviškai 

Dr. Sofia Peristein, 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

„Botox" kosmetines Plaukų pašalinimas 
lazenu 

Dr Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

•iems ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 
Padedame susižaidusiems darbo vietose arba autoavarijose ] 

Dr. JanH. 
Faibisoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Dr. Ellyzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKVttNYS FOTOGRAFAVĘ 
K 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 

0*JK 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

&*!%_, Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 =*** 
Pager. 773-260-3404 ; !SO"***** 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas J į į į s r p f , 
" Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Įvairios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

GREIT PARDUODA 
a i Landmark 

properties § E 

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

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

•fflafil 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdoe.Yt* 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T E 
M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

P a r d u o d a 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St. . O a k L a w n . I I . 

708-423-5900 

ALTOMOBD JO, NAMU. SVFJKATOS 
IR i7t\\VĖS DRALUIMAS 

Aaentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 YVest 95th S t ree t 

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

APSIDRAUSKITE 
Vienoje iš seniausių Amerikos 

draudimo kompanijų (i 888) 
VVestem and Southern finansinė grupė. 
* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingu atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių peržiūra 

Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 
atstovė ELESA ABUSGYTĖ. 

Tel. 773-736-3272. ext. 131: 
namų 773-476-1051; mob. 773-501-6573. 
•KSH) VV Diverscv Ave . Suit C. Chicago. IL. I 

Klientų pageidavimu atvyksta \ namus. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

© " F L A H E R T Y R E A L T O H S 
& B U 1 L D E R S . I n c . 

Kompanija pagal ;Qsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s @ h o m 9 . c o m 

Skubiai parduodame 2 mieg. 
mobilų namą su pilnu apstatymu 

ir šaldytuvu Oak Lawn. 
Didelė svetainė.graži virtuvė ir t.t. 
Tik S18.000. Tel. 708-422-5886. 

773-590-3208. 

Slaugos p a s l a u g o s 

Tvarkinga šeima, gyvenanti Oak 
Lavvn nuosavame name, priims 
1-2 pensininkus. Garantuojame 

gerą maistą ir visą jums reikalingą 
globą. Tel. 708-422-5886: 

773-590-3208. 

Siūlo išnuomoti • 

- ' — — — — — ^ — — " — " • • • " — -

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apvl. S415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 
Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184, Zita. 

K i r p ė j u p a s l a u g o s 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel . 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lavvn ir Wįllowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..security deposit". 

Tel. 708-289-8577. 708-423-4761. 

Išnuomojamas 1 kamb. 
butas Marąuette Park. 

Tel. 708-955-2808; 
708-425-3518. 

VVoodridge i šnuomojami 1-2 

mieg. , naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

Te l . 630-910-0644. J a n ą . 

2 Bedroom. 2nd Floor, 
appliances. heat and Utilities 

included. No pets. 
No smokers. 

Tel. 773-585-6395. 

Salone . . M i r a ž a s " k i rpė j a 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvvksta į kliento namus. Sa lono 
„ M i r a ž a s " tel. 708-598-8802; 

namų tel . 708-612-9524. 

O a k Lavvn i š n u o m o j a m e 1 
didelį k a m b a r į nuosavo namo 

II aukšte vienam vyrui 
be žalingų įpročiu. 

Tel . 708-422-5886; 773-590-3208. 

Išnuomojamas 3 mieg. naujai 
suremontuotas butas 2 aukšte Summit 

rajone. Harlem/Archer gatvių sankr 
(netoli ..Lietuvėlės"). Be gyvūnų. Kaina 
$875 (šiluma Įskaityta); 1 1/2 „deposit". 
708-458-4039 ask for F.d (angliškai): 

708-924-1754, Reda (lietuviškai). 

There are a nurnber of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevviy 
designed and features an individual video sereen. Of course. the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophist icated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and ameni t ies It's also the result of an enhanced ąuality of service you'l l 
find oniy on SAS.To f ind out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221 -2350. 
www.scandinavian.net 

It 's S c a n d i n a v i a n SAS 

file:///Vindow
mailto:sparkleCleanins2003@yahoo.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
mailto:jonavicius@hom9.com
http://www.scandinavian.net


Būsimojo prezidento komandoje — buvęs jo 
konkurentas 

Atkelta iš 1 psl. 
viršininko pavaduotoju 

dirbęs Evaldas Vaitkus, pata
rėju gynybos klausimais — 2-
ojo operatyvinių tarnybų depar
tamento prie KAM direktoriaus 
pavaduotojas pulkininkas leite
nantas Algirdas Norkus. 

R. Pakso patarėja socialinės 
politikos klausimais-grupės va
dovė Dalia Kutraitė-Giedrai
tienė, kuri taip pat atsisako sa
vo turėto parlamentarės įgalio
jimo, pr i s ta tydama savo ko
mandą, sakė kad grupėje dirbs 
trys patarėjai. 

Pristatydamas komandą, R. 
Paksas teigė ilgiausiai svarstęs 
dėl kandidatų į grupės vadovo 
ekonomikos klausimais, ir pa
sirinkęs buvusį verslininką, dir
busį likviduotame Lietuvos ak
ciniame inovaciniame banke, 
šiuo metu Valstybinės lošimų 
priežiūros komisijos sekretorių 
Joną Ragauską. 

Ekonomikos politikos gru
pėje konsultantu investicijų po
litikos klausimais bus teisinin

kas Juozas Petraitis, buvęs R. 
Pakso konkurentu pirmajame 
prezidento rinkimų rate. 

R. Pakso bendražygis, Sei
mo narys Dailis Barakauskas 
šioje grupėje dirbs visuomeni
niu patarėju. Prezidento atsto
vas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas pažadėjo, kad didelių re
voliucijų spaudos tarnyboje ne
bus. Savo „dešiniąja ranka" jis 
įvardijo buvusį „Lietuvos ryto" 
žurnal is tą Edmundą Ganu
sauską, Spaudos tarnyboje 
dirbs žinoma dainininkė Ona 
Valiukevičiūtė, sudarinėsianti 
prezidento darbotvarkę. 

Be to, spaudos tarnyboje 
dirbti lieka du V. Adamkaus re
ferentai — Lina Stončienė ir 
Antanas Martusevičius — ir 
abu metraštininkai — fotografė 
Džoja Barysaitė ir TV operato
rius Romas Kuprys. 

Nesikeis ir Prezidentūros 
kancleris Andrius Meškauskas, 
Prezidentūroje dirbantis dar 
nuo pirmojo prezidento Algirdo 
Brazausko laikų. 

Per savo kadenciją V. Adamkus patvirtino 
penkias vyriausybes 

Atkelta iš 1 psl . 
Prezidentas davė 429 iš

skirtinius interviu Lietuvos ir 
užsienio valstybių žurnalis
tams. 

Jis atsakinėjo į klausimus 
tiesioginėse CNN ir NBC tele
vizijos laidose, jį kalbino žy
miausių JAV, Vokietijos, Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos, 

Italijos, Ispanijos, Rusijos, Uk
rainos ir dar maždaug 30 vals
tybių leidinių žurnalistai. 

Kadencijos pradžioje visuo
menės pasitikėjimas prezidentu 
V. Adamkumi buvo 66 proc. 
^Baltijos tyrimų" duomenimis 
ir 64.3 proc. — „Vilmorus", o 
kadencijos pabaigoje atitinka
mai — 69 ir 67.3 procento. 

Vytautas Landsbergis džiaugias i įveikęs 
„bezpredielą" 

Atkel ta iš 1 ps l . 
Bylos duomenimis. 2000 m. 

pavasarį J. Urka pareiškė, kad 
per R. Rajecką 1995 m. gegužę 
V. Landsbergiui neva paskolino 
400.000 litų, kurių šis politikas 
esą negrąžino. 

„Dabar viskas savo vietoje", 
išklausęs penktadienio nutartį 
apibendrino V. Landsbergis. Jo 
žodžiais, „teismų maratonas 
buvo nelengvas, tačiau būtinas 
kelias stiprinti teisingumui ir 
neleisti 'bezpredielo'. kaip sako 

mūsų kaimynai". 
V. Landsbergis teigė mažai 

galvojąs apie paskirtos bausmės 
dydį ir apie jo paties patirtą mo
ralinę žalą. „Man buvo svar
biau, kad būtų patvir t inta, jog 
tai nusikalstama veikla, nors ir 
labai gudriai sugalvota", pa
brėžė politikas. Jo žodžiais, 
prieš beveik trejus metus pa
skleistų prasimanymų tikslas 
buvo labai aiškus — sukelti po
litinį skandalą artėjusių Seimo 
rinkimu išvakarėse. 

,Mažeikių nafta" šiemet dirba pelningai 
Atkel ta iš 1 ps l . 

pelnas ir nebus didelis. Ta
čiau, pasak jo, dirbti pelningai 
visus metus šiemet „Mažeikių 
naftai" nepavyks. 

„Esame teisingame kelyje", 
per asociacijos „American 
Chamber of Commerse" organi
zuotą „Mažeikių naftos" prista
tymą teigė P. N. English, Jo tei

gimu, pelningi „Mažeikių naf
tai" buvo ir paskutinieji praėju
sių metų mėnesiai, o iš viso ket
virtajame 2002 metų ketvirtyje 
buvo uždirbta 52 mln. litų. 

Bendrovė jau paskelbė per
nai patyrusi 123 mln. Lt nuos
tolių. 2001 m. nuostoliai siekė 
per 270 mln. Lt. Šiemet pla
nuojamas 85 mln. litų nuostolis. 

Parlamentaras dėl agurkų gali netekti posto 
Atkel ta iš 1 ps l . 

akivaizdų privačių ir vie
šųjų interesų konfliktą. VTEK 
vadovo tvirtinimu, Seimo Eko
nomikos komiteto pirmininkas 
pažeidė ne tik Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymą, bet ir Seimo 
statutą. Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija pasiūlė dar kartą 
svarstyti galimybę kreiptis j 
parlamento valdybą, kad ši V. 
Uspaskich priverstų nutraukti 
atvaizdo naudojimą marinuotų 
agurkų reklamai 

Valdančiosios daugumos 
atstovų teigimu, tris kartus Eti

kos ir procedūrų komisijos jau 
peiktas V. Uspaskich šį kartą 
t ikriausiai neišsisuks — jam 
bus pasiūlyta atsistatydinti iš 
užimamų pareigų, rašo dienraš
tis. 

Parlamento Etikos ir proce
dūrų komisija prieš metus buvo 
nutarus i , kad, reklamuodamas 
vieno fabriko produkciją, V. 
Uspaskich sukėlė viešųjų ir pri
vačių interesų konfliktą. Tyri
mą atlikusi VTEK nustatė, kad 
politikui priklauso 17 proc. 
agurkus su politiko atvaizdu 
gaminančios bendrovės Kreke
navos agrofirmos akcijų. BNSI 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a ido tuv ių pata lpas visose Čikagos mies to 
apyl inkėse ir pr iemiesč iuose 

Patarnavimas 2 4 v a i . 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 
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$ VILNIUS 2003 ! 
J3 KELIONES į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ 8 
ji FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų, JJ 
J3 Grupės ir pavieniai keliautojai J3 
* PIGIAUSIOS KAINOS!!! £ 

D R A U G A S , 2003 m. vasa r io 22 d., šeš tadienis 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneiiai, vaikai 

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

angliškai 
[vairūs darbai 

LEONID 
2881 N Miivvaukee 

1-773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

CAROUNA JANITORIAL, Inc. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambariu tvarkymas 
ir padavėjos 

JS 
J3 

J3 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
TeL 718- 423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web šite: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė - Tel / fax 708-923-0280 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

E-mail : pencylar@comcast .net £ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 
Fax 708-403-4414 

E-mail : bronerya/aol .com 

£ £ £ £ £ £ « £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL s mmaitn negu '•-? 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

TERESA 
1-773 545-3795 

kalba ienkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Vairuotoiu teisės - CDL 
-j^M***^ 

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

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 
773-585-95C0 • FAX 773->85.g:S4 

•.-a'C3s_ 

pavarde -

adresas. 

-nies*.3s_ 

tote! 

VAVOHEMCK6MSAS SKELBIMAS 

Siųsite paštu arba taksu: 
DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. i i 60629 

/ -uvvay© V V I U I n u v v c i s 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, staių ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 W 143 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4 3 3 0 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. A R C H E R AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
CHICAGO 1 7 7 3 - 4 7 6 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel. 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 

www.petkusfunera lhomes.com 

F I V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Ine, 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER CHRYSLER a u t o m o b i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0%_finansavimas. 
NAUDOTI jvainų markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIOLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
Tel . : 7 7 3 8 4 7 1515 
4030 S Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 

Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES A V A I L A B L E A T OTHER 

CHICAGO A N D S U B U R B A N L O C A T I O N S 

CICERO, 5 6 4 5 VV. 3 5 S t r e e t 

VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 VV C E R M A K 

CHICAGO, 5 8 5 8 VV. ROOSEVELT R d . 

ALL P H O N E S 

1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

A. t A. 
JONAS ALGIMANTAS 

KAŠUBĄ 
Mirė 2003 m. vasario 20 d., St. Charles, IL. Gimė 

Kaune 1938 m. kovo 3 1 d . Gimnaziją baigė Great Neck, 
NY. Inžinier inius mokslus studijavo Rutgers Universi-
ty, N J (B.S.) ir University of Illinois, Urbana, IL (M.S., 
Ph.D.). Po to gyveno Cleveland, OH, Memphis TN, Na-
perville, IL, Midland MI, St. Char les , IL. Vadovavo ke
lioms bendrovėms. Velionis yra JAV kariuomenės vete
r a n a s — Capta in , US Army. 

Gil iam liūdesyje liko: žmona Lillian, duktė Rū ta ir 
žentas Nichelas Baran, sūnus Tomas ir marti Beth, vai
kaičiai Abigail Renee ir Timothy Jonas , brolis Romual
das ir jo žmona Nijolė. 

Su velioniu galima bus atsisveikinti pirmadienį, 
vasar io 24 d., 4 -9 v.v., Pe tkus Funera l Home, Lemont, 
IL. Šv. Mišios bus a tnašaujamos antradienį, vasario 25 
d. 10 v.r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le
mont , IL. Po šv. Mišių laidojamas Assumption ka
pinėse, Wheaton, IL. 

Vietoj gėlių šeima prašo pasimelsti ir aukoti 
„Saulutei". 

Nuliūdusi š e i m a 

Laidot direkt. Donald M. Petkus. Tel. (800) 994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
ANDRIUS JUŠKEVIČIUS 

Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės siekiu gyve
nęs ir dirbęs mūsų mylimas vyras , brangus tėvas ir 
uošvis, rūpes t ingas ir mylintis senelis, baigė šią žemės 
kelionę 1993 m. vasario 23 d. Palaidotas Čikagoje Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Minin t dešimties metų mir t ies sukaktį, šv. Mišios 
bus a tnašaujamos 2003 m. vasario 23 d. 10:30 v. ryte 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Kviečiame gimines, d raugus ir pažįstamus prisimin
t i ir pasimels t i už jo sielą. 

Liūdinti še ima 

Brang iam vyrui ir tėveliui 

A. t A. 
JONUI RE JERIUI 

mirus, likusiems giliame liūdesyje žmonai AN
TANINAI, sūnums JONUI ir ANTANUI, svai
nėms EUGENIJAI BLINSTRUBIENEI ir BIRU
TEI SEKMAKIENEI bei jų šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir dalinamės šios didžios netekties skausmu. 

Jonas, Vanda Stankai ir šeima 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F 

4330 So. California 

5200 VV.95 St. 
Oak Lavvn. IL 

DAIMID 
10727 S. Pulaski Rd. 

5948 S. Archer Ave. 
9900 YV.143 S t 

Orland Park, IL 
12401 S. Archer Ave. 

(& Derbv Rd.) 
ALI. P H O N E S . 
1-773-523-0440 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. vasario 22 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

KLAIPĖDOS IR JOS KRAŠTO 
SUKAKČIŲ MINĖJIMAI 

Rytprūsių seniausiam mies
tui Klaipėdai praeitais metais 
sukako 750 metų nuo jo įkū
rimo. Jį įkūrė 1252 m. vokie
čių riterių ordino livlandiečių 
padalinys, o Kuršo vyskupas, 
kartu su ordinu, nustatė Klai
pėdos miestui ribas. Metams 
baigiantis, užbaigta ir pilies 
statyba. Pradžioje mėginta 
Klaipėdą pavadinti Naujuoju 
Dortmundu, bet toks pasiūly
mas matomai buvo atmestas, 
gyvenvietė palaikė Klaipėdos 
arba Mėmei pavadinimą. Ša
lia pilies 1258 metais pastaty
ta Šv. Jono bažnyčia. Gedimi
nas mėgino užimti 1323 me
tais tuolaikinį miestą, gal 
buvo ir užėmęs, bet pačios pi
lies jam nepasisekė užimti. 
Kalavijuočiai 1328 m. perlei
džia Klaipėdą ordinui. Vokie
tijoje prasidėjusi bažnytinė re
formacija 1525 m. pasiekia ir 
Klaipėdą, gyventojai paseka 
Martyno Liuterio skelbiamo
mis tikėjimo pažiūromis. Klai
pėdoje 1605 m. gimė Simon 
•Dach, vėliau dėstęs literatūrą 
Karaliaučiaus universitete, po 
mirties palaidotas Karaliau
čiaus katedros poetams skir
toje vietoje. Jo tėvai tikriau
siai kalbėjo lietuviškai, kadan
gi poeto dėdė buvo lietuvių/ 
vokiečių kalbų vertėju miesto 
teisme. Keturiolikmetis, tėvų 
pasiųstas siekti aukštesnio 
mokslo į Karaliaučių, ten bū
damas, pamiršo tėvų kalbą. 
Šiandien daugelis antrosios 
kartos lietuvių ateivių Ameri
koje gali tą gerai suprasti. Tik 
apgailėtina, kad jo vardu pa
vadinta gatvė šiandien turi 
kitą pavadinimą. Miestas 
1677 m. susilaukė pirmosios 
vaistinės, o 1748 m. ir pirmojo 
dramos teatro. Klaipėdoje 
1799 m. gimė ir astronomas 

Friedrich-Wilhelm Argelan-
der, vėlesnis Bonnos universi
teto profesorius. Taip pat ir 
filosofo Imanuel Kant protė
viai kilę iš Klaipėdos krašto. 

Klaipėdai praeitais metais 
minint savo 750 metų sukaktį, 
kartą ten gimę ir dabar Vokie
tijoje gyvenantys vokiečiai at
vežė sukakties proga bronzinę 
Leono ir Renatos Janischows-
kių sukurtą žmogaus dydžio 
skulptūrą, vaizduojančią „At
sisveikinimą" su gimtuoju 
miestu. Ji vaizduoja būdingai 
šiam kraštui apsirengusią mo
teriškę, vienoje rankoje laikan
čią lagaminą, o su kita prilai
kančia sūnelį. Paskutiniu 
žvilgsniu ji dar apžvelgia visą 
Stoties gatvę, stovėdama sto
ties priekyje. Kiek prisimini
mų! Kairėje — siaurojo gele
žinkelio stotis ir daugiaaukš
čiai namai, o dešinėje — didin
gi Mokytojų seminarijos rū
mai, kiek toliau — Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė, o gatvės ga
le, įsisukant į Simano Dacho 
gatvę, didingas Vytauto Di
džiojo gimnazijos pastatas su 
viršun įėjimo auksu žiban
čiais Vinco Kudirkos žodžiais: 
„... ir šviesa, ir tiesa mus 
žingsnius telydi". Gal ir ši mo
teriškė kartą lankė šią gimna
ziją, dalyvavo jos salėje su
rengtuose literatū»os vakaruo
se, klausydavo Ievos Simonai
tytės skaitomų savos kūrybos 
ištraukų? Klaipėdos miesto 
burmistras arba — kaip dabar 
vadinamas — meras Riman
tas Taraškevičius padėkojo 
kartą šiame mieste gimusiems 
gyventojams už šią nepapras
tą dovaną, kuri daugeliui dar 
ilgai primins šio miesto trage
diją. 

Šiais metais Mažosios Lietu
vos lietuvių draugija Čikagoje 
sausio pradžioje minėjo Balze-

ko lietuvių kultūros muziejuje 
prieš 80 metų įvykusį klaipė
diečių lietuvių sukilimą. 
Draugijos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas pasveikinęs susi
rinkusiuosius draugijos vardu, 
pakvietė Aldoną Buntinaitę 
vadovauti Lietuvos himno su-
giedojimui. Po himno vyko žu
vusiųjų, kovojusių už tautos 
siekius, pagerbimas. Vysk. Han
sas Dumpys, lietuvių evange
likų-liuteronų išeivijos bažny
čios atstovas, sukalbėjo invo-
kaciją. 

Tada draugijos pirmininkas 
Vilius Trumpjonas, pristaty
damas minėjimo dalyviams 
vienintelio užsienyje dar lei
džiamo lietuviško dienraščio 
„Draugo" vyriausią redaktorę 
Danutę Bindokienę, visuome
nininke, rašytoją, pedagogę,ir 
žurnalistę, sakė, jai pageidau
jant, nekalbėsiąs apie jos as
meninę veiklą, darbus bei 
nuopelnus tautai, tėvynei ir 
lietuvybei, jis tik nori pabrėžti 
jos nuoširdų, Mažajai Lietuvai 
skiriamą dėmesį. Ji domisi, 
sakė jis, ne vien to krašto 
praeitimi, sielojasi jo neaiškia 
dabartimi ir ateities perspek
tyvomis, rodydama unikalų 
būdą šio krašto atstovavimui. 
Jos darbo kabineto pagrindinę 
sieną puošia gražiai įrėmintas 
didelis Tilžės Akto plakatas, 
atkreipiantis į save visų ten 
atsilankančių dėmesį, sutei
kiantis Danutei Bindokienei 
progą svečiams paaiškinti 
(ypač įvairiems iš Lietuvos at
vykstantiems pareigūnams) 
apie Tilžės Akto testamentinę 
reikšmę Mažajai Lietuvai ir 
apie mūsų pareigas šiam kraš
tui. Tai esąs unikalus amba-
sadoriavimo ir mums visiems 
įsidėmėtinas bei sektinas bū
das, sakė draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas. 

Danutė Bindokienė pradėjo 
paskaitą, pati savęs klausda
ma: kodėl aš čia kalbu? Kai 
buvusi pakviesta tarti „vieną 
ar kitą sakinį" šios sukakties 
proga, ji mėginusi teisintis ir 
atsisakinėti. Bet pakvietėjams 
pasakius: „Juk jūs mylite Ma
žąją Lietuvą!", tada ji su
simąsčiusi ir net prisipaži
nusi, kad tai esą tiesa. Kaip 
tas atsitiko, ji pati stebėjosi. 

Ji gimusi tokioje Lietuvos 
vietoje, apie kurią buvo sako
ma, kad joje galima girdėti 
trijų valstybių: Lenkijos, Vo
kietijos ir Lietuvos gaidžių 
giedojimą. Kai ausys atsivėru
sios garsams ir protas įsten
gęs jau išskirti žodžius, ji bu
vusi maitinama pasakomis, le
gendomis ir padavimais, tarp 
jų buvęs minimas ir garsusis 
prūsų sukilėlis Herkus Man
tas, taip pat ir Tilžė, Gum
binė, Karaliaučius bei Tolmin
kiemis su genialiuoju jo pas
toriumi Kristijonu Donelaičiu, 
aprašiusiu būrų vargus, ponų 
vokietininkų suktybes ir ne-
žmogiškumą. Bet ji jau ir 
prieš tai domėjosi prūsų kal
ba, ta saujele rašytų paminklų 
palikimo. Vėliau ji viską skai
čiusi, ką tik ji galėjusi sugrieb
ti ta tema. Pirmu kartu išvy
dusi runų ženklus ir prūsų ka
pinėse senuosius krikštus, 
krūptelėjusi, „nes jie pasirodė 
esantys tokie savi, pažįstami, 
žinomi. Ta meilė, ta sielos gi
minystė Karaliaučiaus kraštui 

jau neišraunama. „Tad gal ir 
logiška, — sakė Danutė Bin
dokienė, — kad aš čia šian
dien prie šio pulto esu". 

Mes, kalbėdami apie Mažąją 
Lietuvą, sakė ji, kalbame apie 
Karaliaučiaus kraštą ir Klai
pėdą atskirai, nors abu esan
tys senųjų prūsų tas pats pa-

SKELBIMAI 

Po sėkmingo pasirodymo St. Petersburg, FL. lietuviams, kompozitorius dainininkas Raieardas Tautkus 
(kairėje) ir aktorius Egidijus Stancikas jau kone pakeliui į Čikagą, kur atliks programą Mindauge karūnavimo 
sukakties minėjime kovo 2 d., sekmadienį. Jaunimo centre. Šią sielos puotą mums ruošia JAV LB Kultūros ta
ryba. Nuotraukoje programos atlikėjus matome su St. Petersburg visuomenininke. LB apylinkės pirmininke 
Vida Meiluviene. 

likimas, priklausantis nuo 
amžių toms pačioms gentims, 
iš kurių liko šiandien tik lietu
viai ir latviai. Nors amžių 
slinktyje jas naikino ir savino-
si kaimynai, ypač vokiečiai, 
bet prūsai, kaip ir lietuviai, 
buvo „neperkandamu riešutu". 
Prūsams arba mažlietuviams 
4<=<-r.riia huvo negailestinga pa
motė. Ko ji negalėjo sunaikinti 
kardu, ugnimi ar maru, ji su
naikino 20-ojo amžiaus žmo
nijos nelaime: sovietų okupaci
ja. Nors mėginta užpūsti Ka
raliaučiaus srityje paskutines 
lietuviškumo liepsneles, nepa
sisekė. Jos žiba skaisčiai ir to
liau lietuviškomis mokyklė
lėmis, tautinių šokių rateliais 
ir chorais. Nors šiandien ten 
nebegyvena prūsai, tik jų pali
kuonys, visgi lietuviai, sakė 
kalbėtoja. 

Mažoji Lietuva praėjusiame 
šimtmetyje net du kartus pa
reiškė savo pasiryžimą pri
klausyti lietuvių tautai! Pirmą 
kartą 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžės Aktu, Lietuvai žengiant 
pirmuosius nepriklausomo gy
venimo žingsnius, nors ir ne
buvo dar aiškus jos likimas. 
Antrą kartą — 1923 m. sausio 
15 dienos sukilimu. „Kas žino, 
ar neatsitiks dar vienas ste
buklas, ar vėl neišgirsime tokį 
tvirtą pasiryžimą iš Mažosios 
Lietuvos? Lietuvių tautos isto
rija yra mačiusi daug ste
buklų!" — tvirtino „Draugo" 
vyriausia redaktorė Danutė 
Bindokienė. Bet 1923 metų 
sausio 15 d. įvykį esą netikslu 
vadinti atvadavimu. Niekas 
Klaipėdos neatvadavo, ji pati 
pareiškė norą 1923 metų sau
sio 15-ją pavadinti sukilimu, 
nes iš esmės tai ir buvo klai
pėdiečių iniciatyva arba — 
tiksliau pasakius — Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo komiteto 
paskelbto nutarimo įgyvendi
nimas, prisijungti prie Nepri
klausomos Lietuvos. Tokiam 
nutarimui paklusę visi Klai
pėdos Krašto lietuviai, pradėjo 
sukilimą. Dėl suprantamų 
priežasčių Didžiosios Lietuvos 
kariuomenė negalėjo ateiti į 
talką, Lietuvai atstovavo šau
liai. Vienas iš sukilimo daly
vių buvo net Amerikos lietu
vis Steponas Darius. 

Klaipėdos miestas pernai 
šventė 750 metų sukaktį, sakė 
prelegentė, šiais metais Lietu
va prisimena savo valstybin
gumą, prasidėjusį su Mindau
go krikštu ir karūnavimu. „Ką 
šios sukaktys mums sako, — 
klausia paskaitininke Danutė 
Bindokienė ir kartu atsakyda
ma, — jos byloja, kad niekas 
neįstengė ir niekad neįstengs 
jokie priešai lietuvių tautos 
nugalėti. Ji tik pati gali save 
sunaikinti, atsisakydama savo 
kalbos, istorijos ir pasisavin
dama svetimųjų papročius". 

Po turiningos Danutės Bin-
dokienės paskaitos buvo dar 
kanklių ansamblio „Gabija" 
atliekama programa. Minėji-

PAREIŠKIMAS DĖL „TRANSPAK" 
TALPINTUVO VAGYSTĖS 

Su didele širdgėla turiu 
pranešti savo klientams, kad 
naktį iš vasario 6 į 7 buvo 
pagrobtas, prie siuntinių ben
drovės „Transpak" raštinės, 
4545 W. 63rd. Str., stovėjęs 
šios bendrovės talpintuvas, 
pakrautas siuntiniais ir pa
ruoštas laivu kelionei į Lie
tuvą. 

Apie šį įvykį skubiai nebuvo 
pranešta lietuviškoje spau
doje, nes iš pradžių dar tikė
tasi kokiomis priemonėmis 
dingusį talpintuvą susigrą
žinti iš pagrobėjų. Buvo kreip
tasi į visas įmanomas instan
cijas: Čikagos policiją, JAV 
Federalinį tyrimų biurą 
(FBI), netgi buvo pasamdytas 
privatus detektyvas. Tyrimai 
tebevyksta. 

J a u 15 metų sėkmingai 
Čikagos ir apylinkių lietu
viams patarnaujančios siunti
nių bendrovės vadovybė pa
siryžusi atlyginti siuntėjų nuo
stolius. Bus ieškoma būdų, 

kaip atsilyginti nukentėju
siems klientams ir vėl įsigyti 
jų pasitikėjimą. Tuo tarpu 
siuntiniai jau vėl priimami, 
naujas talpintuvas bus išsiųs
tas kitą savaitę. Imamasi visų 
saugumo priemonių, kad pa
našūs įvykiai nepasikartotų. 
Taip pat nuo vasario 24 d. 
klientams pasiūlysime naują 
paslaugą — galimybę savo 
siuntą apdrausti. 

Labai džiaugiuosi, kad dau
gelis lietuvių supranta, jog 
nelaimė įvyko ne tik siun
tėjui, bet visai mūsų bendro
vei. Esu labai dėkingas už 
užuojautą, supratimą ir pasi
tikėjimą mūsų bendrove, ypač 
tiems, kurie po šio įvykio nuo 
mūsų nenusisuko, o jau atne
šė savo siuntinius. Tikiuosi, 
kad nelaimės akivaizdoje ne
bus pamiršti geri „Transpak" 
darbai, kuriuos ši agentūra 
per 15 metų yra atlikusi. 

Romas Pūkštys 
„Transpak" vadovas 

C~»DESIGN 
Group REKLAM4 REKLAMA, DIZAINAS, INTERNETAS 

Vizitines korteles, brošiūros, ivairus blankai, 
savikopijuojantys blankai, lipdukai, plakatai, 

vitrinų apipavidalinimas, firminio stiliaus kūrimas, 
logotipo kūrimas, interneto puslapiu kūrimas 

ir aptarnavimas, biznio suvenyrai, 
reklama ant automobil iu, skrajutes (flyers), 

magnetiniai lipdukai. 

Tel: 847-414-7104 
Lietuvių opera praneša , 

kad jau galima įsigyti bilietus 
į šįmetinį G. Verdi „Kaukių 
baliaus" operos spektaklį 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str , Chicago. IL 60629. Šio
kiadieniais bilietai parduoda
mi nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p.. 
šeštadieniais nuo 10 v. r. iki 2 
v. p.p. Bilietus galima įsigyti 
ir paštu, įdedant adresuotą su 
pašto ženklu vokelį. Paštu už
sakymus siųsti: Lithuanian 
Opera Co„ Inc.. 3222 W. 66th 
Place. Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos suteiks 

valdybos pirm. Vaclovas 
Mankos tel. 773-925-6193. 

„Seklyčioje" vasar io 26 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje bus dai
nų popietė. Linksmai grojant 
Vladui Saltonui, išdainuosime 
naujai išmoktas dainas, pa
draugausime, išmėginsime 
laimę gausiame ..gėrybių šuli
nyje". Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami. Bus ir bendri 
pietus. Atvykite! 

Šį sekmadienį, vasar io 23 
d., Brighton Park Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje koncertuos daininin
kas iš Lietuvos Algirdas Mo
tuzą. Jis giedos 10:30 vai. r. 
Mišių metu, o po Mišių atliks 
koncertą parapijos mokyklos 
salėje (4420 S. Fairfield Ave, 
įėjimas iš kiemo). Po koncerto 
bus vaišės. 

Kovo 1 d., šeštadienį, 7 
va i . vak., visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kaukių balių J a u 
nimo centre. Original iausios 
kaukės , šokių konkurso nu
galėtojai ir kiti bus ver t inami 
prizais . Žadama gera muzika 
(brolių Švabu). švediškas s ta
las. . . Bilietus galima įsigyti 
„Atlantoje". . .Transpak", J a u 
nimo centre veikiančioje par
duotuvėje „Lietuvėlė". 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į LNTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave. , Chicago, IL 
60609. T e l 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. 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. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 19,9 
cento skambinan t į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patir t imi 
tarptaut iniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW pas laugas , tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams bei s tudentams 
Lietuvoje. Aukojo: Charles ir 
Rita Rackmil $20, Rasa Džiu-
gaitė ir Nidas Satkevičius 
$20. Labai ačiū, „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel . (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

• A. a. S te fani jos Montri
m a s a tminimą pagerbiant , dr. 
Anna E. Barns table ats iuntė 
$25 auką „Dieviško Kryžiaus", 
Lietuvos benamių paramos 
fondui, paremti Lietuvoje var
gingiausiai gyvenančius. Nuo
širdžiai dėkojame ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą a.a. Ste
fanijos Montr imas artimie
siems. „Dieviško Kryžiaus" 
fondas („Divine Cross Fund 
for t he Homeless") 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX ID #36-3097269. 

Tai - Jūsų laikraštis 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

I i i 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toū free 24 hr. 888-776^742 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chkago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Cenadij COLOVCHUK 

CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. Lavvter Ave., Suite 100, 

Skokie, IL 60077 
• Baltic monuments, 1108 

Amber Drive, Lemont, LL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel . 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos 
apleistiems Lietuvos vaikams. 
Po $150 atsiuntė ir po vieną 
vaiką Lietuvoje globoja: Alber
tas ir Gražina Karveliai, Na-
perville, IL; Vytautas ir Van
da Jankai, Delran, NJ; Peter 
P. Pranis Jr., McAllen, TX; 
Apol Varnelis, Dowagiac, MI. 
$100 kas mėnesį siunčia — 
Dorothy Dumb, Far Rocka-
way, NY. $50 — Algis Tamo
šiūnas, Downers Grove, IL. 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me visiems geriesiems Ameri
kos lietuviams už jų aukas! 
Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas, 2711 West 71st., 
Street, Chicago, II 60629. 

•Almos fondas 
$100 aukoja M. Pranckevi-

čienė, Chicago, IL. $5,00 au
koja Liudmila Vilimienė, Chi
cago, IL. Almos ir Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti: 
Li thuan ian Orphan Care, 
pažymint , kad skir ta Almos 
fondui, siųsti: 2711 West 71st 
S tree t , Chicago, IL 60629. 

m a s užbaigtas , Aldonai Bunti-
nai tei pravedant , bendrai su 
kankl ių palyda sugiedant: 
„Lietuviais esame mes gimę, 
l ietuviais norime ir būt!" 

Valteris Bendikas 

Paskutinį vasario sekma
d i e n i , vasario 23 d., t. j ėzui tų 
koplyčioje. 2345 W. 56th Str . , 
tel . 773-737-8400, šv. Mišios 
ne tik 10 vai. r., bet ir 12 vai. 
— vaikams ir jų tėvel iams. 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Vėl ar t inas i Gavėnia — šventas laikotarpis, skir tas mal

dai, Kr is taus Kančios apmąstymui ir atgailai. Nek. Pr. 
Marijos seserų vienuolyne P u t n a m e šią Gavėnią bus dve
jos rekolekcijos l ietuviams; 

1) Savaitgalio tylios rekolekcijos kovo 14-16 d. — 
prasidės penktadienį 7 v.v. ir baigsis sekmadienį pietumis. 
Mokestis $90.00. 

2) Vienos dienos rekolekcijos šeštadienį, balandžio 
5 d. — prasidės registracija 9 v.r. ir baigsis vakariene. Mo
kestis $30.00. 

Abi rekolekcijas praves naujas vienuolyno kapelionas iš 
Lietuvos — kunigas Vytautas Gedvainis. 

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešt i sa
vai tę pr i e š pas ir inktą data , ka r tu su $25 įmokėjimu sa
vaitgalio rekolekcijoms, už t ikr inant rezervuotą vietą, nes 
vietos nakvynei ribotos. Siųsti: 

Immacula te Conception Convent — Retreat 
600 Liberty Highvvay 
PUTNAM CT 06260-2503. 
(Tel. 860-928-7955) 

mailto:Gibaitis@aol.com

