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Šiame 
numeryje: 
Įsteigta nauja 
ateitininku kuopa; 
studentų suvažiavimas; 
JAS stovyklos 
registracija. 

2psl. 

Labiausiai užmiršta 
vystymosi sritis — 
vedamasis; vadovų 
pasikeitimas. 

3 psl. 

JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skyrius; 
tarp mūsų kalbant; ar 
vėl bus tvanas. 

4 psl. 

Priedo puslapiuose: 
istorikas Povilas 
Rėklaitis; įteiktos 
Lietuvos valstybinės 
premijos; J . Valaitienės 
kūrybos paroda. 

Ko gero, ir karalius 
Mindaugas būtų 
nepripažįstamas; ar 
Lietuvai reikia naujo 
dienraščio. 

5 psl. 

Lietuvos filmų 
festivalis; Draugo 
fondo pavasario vajus. 

8 psl. 

Sportas 
* Europos j a u n i m o žie

mos ol impinio fes t iva l io dai
liojo čiuožimo varžybų penkto
sios vietos laimėtoja, Kauno S. 
Nėries vidurinės mokyklos de
šimtokė Gintarė Vostrecovaitė 
pagirtinai pradėjo Ostravoje 
(Čekija) vykstantį pasaulio jau
nių čempionatą. Tarp 24 kvali
fikacinės A grupės dalyviu tre
nerės Raimondos Kisielienės 
auklėtinė užėmė 12-ąją vietą ir 
pateko į antrąjį ratą, kuriame 
30 čiuožėjų tes kovą dėl meda
lių. 

* Pr ieš pusme t į pras idė
jusį Kauno va ldž ios i r „Žal
gir io" krepšinio klubo bend
radarbiavimą stabdo nesutari
mai. Todėl 3 milijonai litų, ku
riuos „Žalgiriui" šiais metais 
pažadėjo savivaldybė, dar ne
pasiekė komandos. 

* Lie tuves k r e p š i n i o fe
deracijos vadovų žvilgsniai 
krypsta į Vilniaus „Lietuvos te-
lekomo" komandos trenerį Al
girdą Paulauską. Šiam specia
listui siūlomas moterų rinkti
nės vyriausiojo trenerio postas. 

Naujausios 
žinios 

* P rez iden to p a t a r ė j a s J . 
Petra i t is pranešimus apie ta
riamą dalyvavimą pinigų plovi
me sieja su praėjusia preziden
to rinkimų kampanija. 

* „Gazprom" i š k ė l ė sąly
gas dėl „Lietuvos dujų" privati
zavimo. 

* N a m ų ū k i ų pa jamos 
per metus išaugo 2.6 proc. 

* L i e t u v o s H o l o k a u s t o 
tyrimų i r šv ie t imo progra
ma — pavyzdys Europai. 

* S iū loma g r i ež t in t i ban
kų a tsakomybę už vėluojan
čius pinigų pervedimus. • 

* į m o n ė m s a t s i d a r y t i 
sąskaitą b a n k e bus papras
čiau. 

NATO vadovas patikino — Baltijos valstybės 
bus apgintos 

Viln ius , vasario 27 d. 
(BNS) — Krizės atveju Raitijos 
regione esančios NATO narės 
gali ir turi tikėtis NATO pagal
bos, tikino Vilniuje ketvirta
dienį viešėjęs NATO generalinis 
sekretorius George Robertson. 

Po susitikimo su prezidentu 
Rolandu Paksu spaudos konfe
rencijoje G. Robertson sakė, kad 
klausimas dėl galimos saugumo 
krizės Baltijos regione yra „vi
siškai hipotetiškas". 

„Sąjungos valstybės šioje 
pasaulio dalyje gali tikėtis ir tu
ri tikėtis, kad, jei jos paprašys 
sąjungos narių pagalbos, J.ai 
gaus ją ir taip greitai, kaip rei
kės", sakė G. Robertson. 

Sveikindamas trečiadienį 
prezidentu inauguruotą R. Pak-
są, G. Robertson teigė supran
tantis, kokie sunkūs darbai 
laukia naujojo prezidento. 

G. Robertson taip pat pasi
džiaugė galįs pasveikinti Lietu
vą, kuri pernai lapkritį pakvies
ta prisijungti prie NATO. 

„Ankstesnių apsilankymų 
metu aš turėdavau kiekvieną 
kartą išsisukinėti iš žurnalistų 
klausimų, kurie norėdavo iš
gauti iš manęs, ar Lietuva turi 
geras galimybes įstoti į Šiaurės 
Atlanto sąjungą", tris ankstes

nius savo vizitus Lietuvoje pri
siminė G. Robertson. 

NATO generalinio sekreto
riaus teigimu, Lietuva atliko vi
sus namų darbus, kuriuos turė
jo padaryti. 

„Kiekvieną kar tą Lietuva 
buvo reikiamu laiku ir t inkamo
je vietoje, kai reikėdavo atl ikti 
vieną ar kitą uždavinį", sakė G. 
Robertson. 

J is pažymėjo, jog šiuo metu 
svarbu užtikrinti t ransat lant i
nės šeimos vienybę, tos šeimos, 
į kurią Lietuva kitais metais, 
pasibaigus patvirtinimo proce
sui, įsilies. 

Seime kalbėjęs NATO vado
vas paragino Lietuvą „padvigu
binti kovą su korupcija" bei iš
laikyti esamą gynybos išlaidų 
dydį. 

G. Robertson pasveikino po
litinių partijų susitarimą skirti 
iki 2004 metų gynybos išlai
doms 2 proc. valstybės bendrojo 
vidaus produkto (BVP) bei 
paragino pratęsti šį įsipareigo
jimą ilgesniam laikui. 

NATO vadovas taip pat pa
žymėjo Lietuvos karių dalyva
vimą taikos palaikymo operaci
jose Balkanuose bei antiteroris-
tinės koalicijos operacijoje Afga
nistane. N u k e l t a į 7 ps l . 

Diplomatai ragina verslininkus 
būti aktyvesnius užs ien io rinkose 

V i l n i u s , v a s a r i o 28 d. 
(BNS) — Lietuvos diplomatai 
teigia, kad vals tybės verslinin
kai vis aktyviau veržiasi į už
sienio valstybių r inkas , ir žada 
j iems visokeriopą pagalbą. 

Penktadien į Užsienio rei
kalų minister i joje surengtoje 
spaudos konferencijoje Lietuvos 
ambasador ius JAV Vygaudas 
Ušackas teigė, jog ambasada 
deda visas pas t angas , kad kuo 
plačiau pr is ta ty tų Lietuvą di
džiausią ekonominę galią turin
čioje pasaulio valstybėje. „JAV 
dolerio kurso k r i t imas Ameriką 
daro nepat raukl ią eksporto rin
koje, tačiau t u r i m e pasidžiaug
t i , kad l ie tuvia i j a u drąs ia i 
skrenda už At lanto . Speciali
zuotų versl ininkų vizitai duoda 
gerus d iv idendus" , te igė V. 
Ušackas. J i s pabrėžė , kad rug
pjūčio mėnesį Vilniuje vyksian
t is Pasaulio informacijos tech
nologijų fo rumas (WITFOR) 
taps labai svarbiu įvykiu valsty
bės gyvenime, nes Vilnius turės 
įrodyti savo galimybes priimti 
daugiau nei š imtą informacijos 

technologijų bendrovių vadovų. 
Ambasador ius Lenkijoje 

Darius Degutis sakė, kad per
kamoji galia šioje valstybėje da
bar yra didelė, ir tvirtino, kad 
lenkai ypač vertina lietuviškus 
produktus . Pasak D. Degučio, 
bus s iekiama, kad Lenkijoje ne
t rukus pradė tų kurtis lietuviš
kos vir tuvės restoranai. „Kvie
čiu Lietuvą kuo aktyviau išban
dyti Lenkijos rinką. Šiuo metu 
ji gali sudaryt i palankias sąly
gas smulkiajam verslui", teigė 
D. Degutis. 

Ambasador ius Latvijoje 
Petras Vait iekūnas kvietė Lie
tuvos versl ininkus būti akty
vesnius kaimyninėje valstybėje, 
žadėjo visokeriopą pagalbą ir 
paramą. „Lietuvos ambasada 
gali suteikti patalpas deryboms 
su par tner ia is , ginti verslininkų 
interesus valdžios institucijose, 
daryti l ietuviškos produkcijos 
pristatymą. Suomija gali di
džiuotis 'Nokia' vardu, Lietuva 
galės didžiuotis 'Maxima' ir ki
tais vardais", sakė P. Vaitiekū
nas. 

Seimo tribūnoje — NATO generalinis sekretorius George Robertson. Pa
kyloje — Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. 

Gedimino Žilinsko 'Elta) nuotr 

Mirė iški lus v i suomenės veikėjas 
dr. Adolfas Darnusis 

Dr. Adolfas Darnusis 

Vi ln ius , vasario 28 d. 
(BNS-Elta) — Vilniuje po sun
kios ligos, eidamas 95-uosius 
metus, mirė žymus Lietuvos ir 
užsienio lietuvių mokslininkas, 
rezistentas, v isuomenininkas 
dr. Adolfas Darnusis. 

Dr. A. Darnusis — žymus 
Lietuvos ir išeivijos mokslo vei
kėjas, antisovietinės ir antinaci-
nės rezistencijos dalyvis, Laiki
nosios vyriausybės narys, vie
nas iš Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto (VLIK) or-

ganizatonų ir vauovų, nacių ka
lintas Vokietijoje. 

Kaip pranešė Pasaulio lie
tuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas, A. Darnusis gimė 1908 me
tais tuometinėje Mogiliovo gu
bernijoje, Tošicoje (Baltarusija). 
1920 m. jo šeima grįžo į Lietu
vą. 1928 m. baigęs Panevėžio 
gimnaziją, A. Darnusis įstojo į 
Kauno universiteto Technikos 
fakultetą, kur įsiliejo į Lietuvos 
moksleiviu ateitininkų sąjungos 

veiklą ir 1930-1931 metais bu
vo šios sąjungos pirmininku. 
Uždraudus moksleivių ateiti
ninkų veiklą, A. Darnusis 6 mė
nesiams išsiunčiamas į Varnių 
koncentracijos stovyklą. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Prezidento patarėjo finansine veikla 
domėjosi britu policija ir InterpoPas 

,pinigų plovimu". 
„Pagr indas buvo tas, kad 

V i l n i u s , v a s a r i o 27 d. 
(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso v isuomenin io patarėjo 
investicijų k l a u s i m a i s Juozo 
Petraičio finansinė veikla su
kėlė į tar imų Didžiosios Brita
nijos policijai ir InterpoFui. 

Kaip ketvir tadienį pranešė 
LNK televizija, Londono polici
ja kreipėsi į Interpol 'o Lietuvos 
biurą, p rašydama padėti ištirti 
Australijos piliečio J . Petraičio 
finansinę veiklą, į t a rdama jį 

Paskelbtas turtingiausių pasaulio 
žmonių sąrašas 

Net legendinis investuoto-

Pasaulio l ietuviai sveikina naująjį prezidentą 
ir l inki pažadų įgyvendin imo 

Viln ius , vasario 28 d. 
f BNS* — Darbą pradėjusį nau
jąjį Lietuvos prezidentą Rolan
dą Paksą penktadienį pasveiki
no Pasaulio lietuvių bendruo
menė (PLB). 

PLB vardu linkėdamas nau
jajam prezidentui sėkmingo 
darbo, stiprybės, ištvermės ir 
pažadų įgy idinimo, PLB val
dybos pirmiii nkas Vytautas 

Kamantas patikino, kad PLB 
remia demokratiškai išrinktą 
Lietuvos vadovybę. 

„Mūsų pagrindinis tikslas 
ir darbų atrama yra Nepriklau
soma Lietuvos valstybė ir už jos 
ribų gyvenančių tautiečių lietu
vybė. Mes mylime Lietuvą ir 
dirbame jos žmonėms, būdami 
vienos ir tos pačios tautos neat
skiriama dalis, nors ir pasklidę 

plačiame pasaulyje. Kartu sie
kiame pilnos Lietuvos narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje bei 
geresnio gyvenimo jaunoje vals
tybėje", teigiama PLB praneši
me spaudai. 

Laiške prezidentui rašoma, 
kad PLB rėmė, remia ir rems 
Lietuvos našlaičius, mokinius 
bei mokyklas, studentus, uni
versitetus, N u k e l t a į 7 psl . 

New York, vasario 28 d. 
(AFP-BNS) — Korporacijos 
„Microsoft" įkūrėjas Bill Gatės, 
kurio tur tas vert inamas 40.7 
mlrd. dolerių, ir toliau išlieka 
turtingiausiu pasaulio žmogu
mi, skelbia JAV žurnalas „For-
bes". 

Pasak žurnalo, kiekvienais 
metais skelbiančio turtingiau
sių pasaulio žmonių sąrašą, per 
praėjusius metus iš milijardie
rių „klubo" pasitraukė 21 žmo
gus. Daugelio milijardierių tur
to vertė 2002 metais sumažėjo, 
o jų pačių šių metų pradžioje su
mažėjo iki 476, palyginti su 497 
milijardieriais 2002 metais. 

j a s Vvarren Buffett , an t r a s i s 
sąraše, pa tyrė nuostolių ir šiuo 
metu jo t u r t a s siekia 30.5 mlrd. 
dol. — 4.5 mlrd. dol. mažiau nei 
praėjusiais metais . 

Vokiečiai bro l ia i Kar i ir 
Theo Albrecht , k u r i e m s pri
klauso parduotuvių t inklas „Ai
di", sąraše tret i — j ų t u r t a s sie
kė 25.6 mlrd. dol., palyginti su 
26.8 mlrd. dol. 2002 metais. 

Dar vienas bendrovės „Mic
rosoft" įkūrėjas Pau l Allen buvo 
ketvirtas (20.1 mlrd. dol.). Da
bart inis „Microsoft" generalinis 
direktorius Steve Ballmer už
ėmė 16 vietą N u k e l t a į 7 p s l . 

per J . Petraičio asmenines sąs
kai tas banke vyko didelis pini
gų judėjimas", sakė Kriminali
nės policijos biuro Tarptautinių 
ryšių tarnybos vyresnysis ko
misaras Laimonas Vasiliaus
kas. 

Britų policijai įtarimus su
kėlė tai , kad 1995 metais iš 
įvairių šaltinių į J . Petraičio 
sąskaitą buvo pervedamos su
mos iki 2.5 mln. JAV dolerių. 
Tą pačią dieną šie pinigai iške
liaudavo į ki tas J. Petraičio sąs
kai tas Šveicarijos banko JAV 
filiale ar į tuometinį „Litimpex" 
banką Lietuvoje. Britų pareigū
nams kilo abejonių, ar ta ip nė
ra p launami neteisėtai gauti 
pinigai. 

Taip pa t buvo nustatytas 
atvejis, kad vienam Didžiosios 
Britanijos bankui J. Petraitis 
kaip užstatą siūlė 2 tonas cirko
nio. Šis metalas naudojamas 
ginklų gamyboje. 

Pasak L. Vasiliausko, atli
kus tyrimą, „nieko įtartino ar 
kriminalinio Lietuvoje nebuvo 
nustatyta". 

Lietuvos pareigūnai nusta
tė, kad 1993 metais įregistruo
tos Nukel ta į 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Renuamts AFP. Reuter AP, Irterta*. fTAfi-TASS. BNS 

žmiti agento^ pranešamais) 

JAV 
Vašingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush penkta
dienį interviu laikraščiui „USA 
Today" sakė, kad Irako prezi
dentas Saddam Hussein neke
tina nusiginkluoti ir kad JAV 
dabar privalo priversti jį tai pa
daryti. „Mano požiūris į Sad
dam Hussein yra tas, kad jei jis 
butų ketinęs nusiginkluoti, bū
tų nusiginklavęs, — sakė G. W. 
Bush. — Dabar mes jį nugink
luosime". „Sprendimo atidėlio
jimas reikš didesnes aukas atei
tyje", teigė jis. Prezidentas karą 
pavadino „paskutiniu" savo pa
sirinkimu, bet sakė tikįs, kad 
amerikiečiai „visiškai supran
ta", jog netrukus gali prasidėti 
karinis puolimas. G. W Bush 
neparodė, jog jam labai rūpėtų 
debatai Jungtinėse Tautose, 
įgaliojimus pradėti karą sutei
kiančios rezoliucijos sustabdy

mo galimybė ar kai kurių tra
dicinių JAV sąjungininkių ne
pritarimas. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . Irakas 
pastarosiomis dienomis tapo 
„labai aktyvus", penktadienį 
pareiškė vyriausiasis Jungtinių 
Tautų (JT) ginklų tikrintojas 
Hans Blix, dar diena anksčiau 
pareiškęs, kad nusiginklavimo 
pastangos yra „labai ribotos". 
Anot H. Blix, jis paprašęs Bag
dado paaiškinti planus dėl ra
ketų „Al-Samoud 2" sunaikini
mo, kurio reikalavo JT. Ketvir
tadienį H. Blix gavo laišką iš 
Irako prezidento Saddam Hus
sein patarėjo, generolo Amer 
al-Saadi, kuriame jis sutinka 
šeštadieni pradėti raketų nai
kinimą, tačiau jam buvo nu
siųstas atsakymas prašant su
teikti daugiau informacijos. 

Vaš ing tonas . Irako įsipa
reigojimas sunaikinti uždraus
tąsias raketas „Al-Samoud 2" 

yra „apgaulė", o JAV siekia 
„visiško ir absoliutaus nusigin
klavimo", penktadienį pareiškė 
JAV prezidento atstovas spau
dai Ari Fleischer. 

j EUROPA 
M a d r i d a s . Britų premje

ras Tony Blair penktadienį at
metė Irako pareiškimą, kad jis 
sunaikins savo raketas „Al-Sa
moud 2" ir sakė, jog „dabar ne 
laikas žaidimams". 

Pa ryž ius . Prancūzijos už
sienio reikalų ministras Domi-
nique de Villepin penktadienį 
pareiškė, jog Bagdado pažadas 
pradėti naikinti jo raketas „Al 
Samoud" yra svarbus žingsnis 
siekiant Irako nuginklavimo, 
kuris rodo J T ginkluotės tikrin 
tojų darbą esant vaisingą. 

Br iuse l i s . Vokietijos užsie
nio reikalų ministras Joschka 
Fischer penktadienį pareiškė, 
jog Irako nuginklavimo proce
sas juda i priekį, ir dabar ne lai
kas ji nutraukti . 

P r a h a . Čekijos parlamen
tas penktadieni valstybes pre
zidentu išrinko buvusį de

šiniųjų premjerą Vaclav Klaus, 
ir galiausiai užbaigė politinę 
krizę, kurios metu nepavykda
vo susitarti, kas pakeistų ilga
metį prezidentą Vaclav Havel. 

IRAKAS 
S a l a h a d i n . Irako opozicija 

nutarė sudaryti šešių asmenų 
vadovybės tarybą, penktadienį 
pranešė aukš tas opozicijos 
atstovas. Pr ipažindamas, jog 
opozicijos pasiektas sus i tar i 
mas neprilygsta vyriausybės 
tremtyje sudarymui, Kurdis
tano demokratų partijos narys 
Sami Abdul Rahman išreiškė 
viltį, kad po galimo Saddam 
Hussein nuvertimo vadovybės 
taryba netrukus taps naujos 
Irako vyriausybes branduoliu. 

nepateisinami veiksmai vykdo
mi tuomet , k a i t a r p t a u t i n ė s 
bendrijos pastangos- sutelktos 
į tempimui Persijos įlankos zo
noje mažinti ir s tengiamasi iš
spręsti I rako problemą politinė
mis ir diplomatinėmis priemo
nėmis". 

PUSTU KORĖJA 

apkaltino ją kuriant branduo
linį ginklą. Po to Šiaurės Korė
ja išsiuntė iš valstybės teritori
jos Jungt inių Tautų tikrintojus, 
iškonservavo reaktorių atomi
nėje elektr inėje ir paskelbė, 
kad Pchenjanas pasitraukia iš 
branduolinio ginklo neplatini
mo sutar t ies 

RUSIJA 
Maskva . Rusija kritikavo 

JAV ir Didžiosios Britanijos 
aviacijos a takas prieš Iraką, 
pavadinusi jas niekuo nepatei
sinamomis Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime 
sakoma, kad ..ypač didelį neri
mą kelia faktas, jog šie niekuo 

S e u l a s . Pietų Korėja penk
tadienį pareiškė didžiulį susi
rūp in imą ir apgai les tavimą, 
kad Šiaurės Korėja nusprendė 
paleisti atominį reaktorių, ir 
paragino Pchenjaną atsisakyti 
savo branduolinio ginklo kūri
mų projektų. Ketvir tadienį 
JAV pranešė, kad Šiaurės Ko
rėja paleido atominį reaktorių 
Jongbjone. Reaktor iaus įjungi
mas nereiškia, kad jis pradėjo 
perdirbti branduolinį kurą. Tai 
turėtų rimtų politinių padari
nių ir būtų signalas, kad stali
nistinė Šiaurės Korėja pradėjo 
gamint i trečiąją branduol inę 
bombą Kaip manoma, ši vals
tybė j au turi dvi branduolines 
bombas. Krizė dėl Šiaurės Ko
rėjos kilo pernai spalį, kai JAV 

ARTIMIEJI RYTAI 
J e r u z a l ė . Izraelio parla

mentas penktadienį balsavimu 
patv i r t ino naująjį premjero 
Ariel Sharon ministrų kabine
tą, kur is , kaip manoma, griež
t ins Izraelio nuostatą taikos 
Artimuosiuose Rytuose klausi
mu. A. Sharon „Likud" partija 
sudarė koaliciją su centro parti
ja „Shinui". ultranacionalistine 
Nacionaline sąjunga ir Nacio
naline religine partija Visos 
keturios partijos laikosi griež
tos nuosta tos palestiniečių 
klausimu, bet Nacionalinės Są
jungos nuostata ypatingai 
griežta. Kai kurie jos vadovai 
ragina išstumti palestiniečius 
iš Vakarų Kranto ir prijungti 
šias žemes prie žydų valstybes. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. kovo 1 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Dr. Adolfui Damušiui 1980 ta prof. Stasio Ša lkaus
kio premija. Premiją įteikia kun. Viktoras Rimšelis i r Aldona 
Prapuolenytė. 

2003 m. vasario 27 d . m i rė p ro f . d r . A d o l f a s 
Darnusis buvęs A te i t i n inkų federac i jos vadas , 
moksl ininkas, an t i -sov ie t inės ir a n t i - n a c i n ė s 
rezistencijų dalyvis, nacių kaceto ka l inys , D a i 
navos stovykos įkūrėjas, j a u n i m o auk lė to j as i r 
globėjas 

Kelios mintys iš dr. Damušio skaitytų paskaitų: 

Ateitininkuos veiklos erdvė neišmatuojama, 
darbų galimybės neišsemiamos, jai yra reikalingi 
visi tie, kurie idėja nespekulioja, bet ja giliai tiki ir 
jaučia jai meilės. Skatinti jaunimą kilti į dvasinės 
asmeninės kultūros aukštesnį lygį, kurti pilnutinę 
asmenybę yra aukštas pašaukimas. Tokiu įsitikini
mu veikdami, pajusime savitarpį pasitikėjimą kaip 
broliai ir seserys vertingame darbe mūsų tautai ir 
Kristui. 

Asmenybės ugdymas yra idealistinės organizaci
jos viena iš šviesiausių ir švenčiausių pareigų. 

Jeigu mes į savo gyvenimo laivelį pakviesime 
Kristų, tai jokios audros jo nesudaužys. 

2003 m. vasaros stovyklos 

1 5 - 2 5 b i rže l is Jaunųjų atei
tininkų stovykla Dainavoje 

1 1 - 1? l iepa 
ATEITININKŲ KONGRESAS 
Kaune 

1 3 - 2 0 l iepa Ateitininkų sen
draugių stovykla Dainavoje. 
Registracija naujiems stovyk
lautojams prasidės kovo 17 d. 
Ateitininkai sendraugiai, norin
tys dalyvauti, prašomi skam
binti Rūtai Kulbienei tel. ( 8 4 7 ) 
698-3959 

2 0 - 2 7 l i e p a Los Angeles 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la, Casa de Maria stovykla
vietėje, Santa Barbara, CA. 
Informacija teikia Kristina 
Bandžiulienė tel. (661) 2 7 2 -
9 9 2 8 

2 0 l i e p a - 2 r u g p j ū t i s 
Moksleivių ateit ininkų stovykla 
Dainavoje 

1 0 - 1 7 r u g p j ū t i s Sendrau
gių sąjungos stovykla, Kenne-
bunkport, M a i n e . Informaciją 
teikia Juozas Rygelis te l . ( 8 6 0 ) 
9 2 3 - 3 0 4 3 

2 9 r u g p i ū t i s - 1 r u g s ė j i s 
Studijų d ienos , D a i n a v o j e , 
Manchester, M I 

Visa ir dažnai atnaujinamą 
ateitininkų veiklos kalendorių 
rasite ateitininkų tinklalapyje 
w w w . a t e i t i s . o r g . Veiklos ka
lendorių tvarko Lidija Ringienė. 
Norint paskelbti savo susirin
kimų, švenčių ir stovyklų datas 
rašykite jai el-paštu: 

j . r i n g u s @ a t t b i . c o m 

NAUJA ATEITININKŲ KUOPA 
Pirmoji kuopa Cincinnati mieste 

A teitininkų šeima padi
dėjo—Cincinnati, Ohio 
2002 m. lapkričio 1 d. 

pradėjo veikti „Vilties" kuopa. 
Ši kuopa mums visiems gra
žus pavyzdys, kaip galima 
įgyvendinti ateitininkų princi
pus ir veikti ateitininkiškuose 
rėmuose, nepaisant, kur bebū
tume. 

Aukštuolių šeima yra gy
venusi miestuose kur ateiti
ninkai veikia; yra gyvenusi 
Lietuvoje; o dabar gyvena 
Cincinnati, kur nėra daug 
lietuvių. Cincinnati neturi 
lituanistinės mokyklos, bet tai 
nėra kliūtis susipratusiai 
lietuvei motinai dr. Vitai 
Aukštuolienei. Ji susitaria su 
Clevelando lituanistinės mo
kyklos mokytojomis ir vaikus 
pati moko namuose, varto
dama medžiagą, kurią kas 
savaitę jai atsiunčia mokyto
jos. Kai laikas leidžia, atva
žiuoja 250 mylių į Clevelandą, 
kad vaikai galėtų nueiti 
į lietuvišką 
m o k y k l ą , 
pabūti su lie
tuviais drau
gais ir dalyvau
ti susirinkimuo
se. Vasaros me
tu, vaikai stovyk 
lauja ir vadovauja 
stovyklose Daina
voje. Vita nuo vai
kų neatsilieka—jau 
keli metai yra Jau
nučių ateitininkų są
jungos centro valdybos 
narė ir talkina vasaros 
stovykloje. 

Su geriausiais norais, 
sunku įveikti geografinius at
stumus. Pereitų metų rudenį, 
Aukštuolių šeima nusprendė 
savo ateitininkų veiklą pra
plėsti. Jų namuose įsisteigė 
naujausia Šiaurės Amerikos 
ateitininkų kuopa—„Vilties" 

Norintys kandidatuoti 
į Ateitininkų tarybą, 

atsiliepkite 

Gegužės mėn. bus renka
ma nauja Šiaurės Amerikos 
ateitininkų taryba (ŠAAT). 

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 
kandidatuoti ŠAAT nominaci
jų komisijai, Nijolei Balčiū
nienei, 2930 Rockefeller Rd., 
Willoughby Hills, OH 44092. 

Siūlymo lapelius galite 
išsispausdinti iš ateitininkų 
tinklalapio: 

www.ate i t i s .org 

arba paprašyti paštu iš nomi
nacijų komisijos aukščiau 
pateiktu adresu. 

Clevflando jaunučiai ir moksleiviai a te i t ininkai čiuožimo iškyloje sausio menes). 

kuopa. 
Kuopoje 5 nariai: 

Algis Aukštuolis—pirminin
kas, Lina Aukštuolytė—sekre
torė, Vytukas Aukštuolis— 
jaunučių atstovas, Kęstutis 
Aukštuolis—studentų atsto
vas, Vita Aukštuolienė— 
globėja. Veikla gyva. Jau yra 
buvę keturi susirinkimai ir 
kuopa turi savo tinklalapį! 
Tinklalapio adresas yra 

Jaunučių stovyklos 
registracija 

Jaunųjų Ateitininkų Sąjun
gos vasaros stovykla vyks š.m. 
birželio 15-25 dienomis Dai
navoje. Registracijos anketas 
rasite ateitininkų tinklalapyje 
wrvw.ateitis.org Kviečiame 
visus, norinčius dalyvauti 
Jaunučių stovykloje, aplankyti 
tinklalapį ir išsispausdinti re
gistracijos anketas. Užpil
džius, siųskite paštu stovyklos 
registratorei. Stovyklos regis
tracija prasideda kovo 15 d. ir 
tęsis iki balandžio 15 d. 

Tikimės, kad registracijos 
anketos bus visiems lengvai 
prieinamos tinklalapyje. Jei 
neturite galimybės prisijungti 
prie interneto, registracijos 
anketas taip pat galite gauti 
kreipiantis į savo kuopos glo
bėją arba į stovyklos registra
torę Grasildą Reinytę, 532 N. 
Edgewood, La Grange Park, IL 
60526 Tel. (708) 352-3405 

Primename, kad nors 
anketas galite gauti tinklalapy
je jau dabar, pati registracija 
prasideda tik kovo 15 d. Lau
kiame jūsų visų jaunučių 
vasaros stovykloje! 

Jaunųjų a t e i t i n i n k ų sąjungos 
c e n t r o valdyba 

Studentų suvažiavimas 
Kviečiame! 

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 

Studen tų c e n t r o valdyba 

Naujosios Vilties ateitininkų 
kuopos nariai. Algis, Vytas ir 
Lina Aukštuoliai su globėja dr. 
Vita Aukštuolienė. Kairėje, 
vaizdas iš kuopos tinklalapio 

www.geocities.com/viltiesk 
uopa Jame yra susirinkimų 
aprašymai, nuotraukos, ap
mąstymai ir informacija apie 
kuopą. Jie kviečia visus ap
lankyti tinklalapį ir laukia 
naujų narių. 

Džiaugiamės ir didžiuo
jamės naująja „Vilties" kuopa. 
Sveikiname jos narius ir glo
bėją ir linkime jiems toliau 
gražiai vystyti savo veiklą. 

Živilė Vai tk ienė 

EDMUNDAS VTZIMAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. D A L I A JODVVALIS 

Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 1 0 1 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

S U R E N D E R LAL, M.D. 
Specia lybe - vidaus ligos 

7 7 2 2 S . Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6 0 6 5 2 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. P E T R A S V . KISIELIUS 
Inkstų, posiės. prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

T E R E S E KAZLAUSKAS, M D . 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia P I . , Orland Park, IL 
Te l . 7 0 8 - 3 4 9 - 0 8 8 7 . 

Priklauso Palos ir Christ 
l igoninėms. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Ch icago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATIUUS, 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 
wv^J3enterforsugar^nl)reaBti8attiooni 

Dr. VIUUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir crirurgas 

Family medical dinic 
10811 VV. 143 St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA P O Š K U S 

Dantų gydytoja 
4635 W. 6 3 St.;Chicago 

Tel . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 3 0 
10 S. 640 S Krigery Hwy, Wbwbrock 

Tel . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 0 5 0 

JONAS V .PRUNSKIS , M D 
TERR DALLAS PRUNSK1S, M D 

GREGORY SUELZLE, M D 
SCOTT GREENVVALD, M D 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

McHenry. 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 

ir Jbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-8260. Jei rskaUnga 
oagaiba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.PuodžiOnienė 

Healthy Connectton 
^ CrtopracfciRahab 

CMc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

3iite2C1,2C£jx*portiL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V J . VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
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 

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

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

60402. Tel. 708 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
' e i 708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W . 103rd. S t , 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 
T e l . 7 0 6 4 2 3 - 5 1 5 5 . 

L INAS S I D R Y S , M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 š.Ridgeiand Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 706-636-6622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6 4 1 7 VV. 8 7 St. 

O a k Lawn , IL 6 0 4 5 3 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių iigos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUĄ KERELYTE 
Amber Heaftn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
cNropraktika.manualinė 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bntjgevtevv, IL 60455. 
Tel. 708-694-0400. 

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. ORINIS, MD 
Inkstų.pOslės 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 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

D R . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St, Chicago, L 80666 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5986101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WiltowbrooRVlL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6 4 4 9 S . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tąi 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
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http://www.geocities.com/viltiesk
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

VYRIAUSIŲJŲ PASIKEITIMAS 
„Mūsų valstybė šiandien 

stipri. Pasaulis mus pažįsta ir 
pripažįsta kaip patikimus 
partnerius", — tikino prezi
dentas Valdas Adamkus vals
tybės piliečius vasario 24-tą 
savo paskutinėje metinėje kal
boje, stipriai pabrėždamas, 
kad Lietuva jau prie vieningos 
Europos slenksčio, kurį lieka 
tik sėkmingai peržengti ir 
įsitvirtinti Vakarų demokrati
jos erdvėje. Tai turbūt ir yra 
pats didžiausias jo preziden
tavimo nepaneigiamas laimė
jimas, nes daugumas kitų jo 
žingsnių vienų buvo giriami, 
kitų peikiami, todėl nešališ
kas jų vertinimas šiandien dar 
neįmanomas. Per visą jo ka
dencijos laikotarpį, spren
džiant iš kalbų, pasisakymų, 
įvairiomis progomis nuola
tinių priminimų, tarčiau, pa
grindinis, jam kelią rodantis, 
principas buvo demokratija ir 
pilietinė visuomenė. Kas šioje 
srityje pasiekta? Šalia to, kaip 
tokį užmojį bei jo laimėjimus 
vertinti, kokiu matuokliu ma
tuoti? 

Bet skubiai į šį klausimą 
atsakymo ieškantiems atrodo, 
kad šioje srityje Adamkus toli 
nenuėjo. „Mes palankiau ver
tiname buvusią komunistinę, 
negu esamą demokratinę poli
tinę sistemą... Iš visų euro
piečių mes mažiausiai di
džiuojamės tuo, kad esame 
savo šalies piliečiai... Taigi 
mumis lengva manipuliuoti... 
Kartais atrodo, kad moralinė, 
pilietinė atsakomybė ne vie
nam iš mūsų tampa per sunki 
našta", — teigia jis pats savo 
paskutinėje kalboje. Nors per 
savo kadenciją prezidentas 
matė ir kilnumo pavyzdžių, 
tačiau, sako, niekaip negalįs 
suvokti, kaip paprastas, iš ki-

. tų neišsiskiriantis kaimo vai
kas staiga gali nužudyti jį glo
bojusius kaimynus, kaip mies
to mergina vien „dėl pramo
gos" gali smeigti praeiviui 
peilį į nugarą, kaip jauni vyrai 
ir moterys kaimynų akivaiz
doje gali nukankinti savo kū
dikius ir vaikus. „Tai irgi mū
sų — dalies visuomenės — 
dabarties ženklai", teigia, ją 
įpėdiniui Rolandui Paksui 
palikdamas, iš pareigų išei
nantis Valdas Adamkus. 

Dėl to nesiginčysim. Lietu
va tokia yra. Bet kodėl tai ne
suvokti? Ar nelengviau būtų 
galima padėtyje susigaudyti 
šią Adamkaus matomą visuo
menę patikslinus tik vienu 
žodeliu ir vadinti ją pilietine 
visuomene, kuri primygtinai 
buvo kuriama. Juk ar ne jo 
dekretais šis „mokslas" buvo 

įspraustas į visas vidurines 
mokyklas? Vietoje prieškario 
nepriklausomoje Lietuvoje bu
vusio auklėjimo? Tačiau tokie 
samprotavimai, t iksliau — 
teiginiai, tebūna istorikų už
davinys. Bet vis dėlto neiš
kenčiu nepriminęs, kad ano 
laikotarpio Lietuvoje, kurioje 
man buvo lemta gimti, augti, 
mokytis ir bręsti, apie čia 
Adamkaus minimus nusikal
timus girdėti neteko. Pilie
tinės visuomenės tada niekas 
nekūrė. Į gyvenimą mane ly
dėjo auklėjantys tėvai, beje, 
mama ūkininkė — beraštė, 
mokykla, jaunimo susibūri
mai, karo mokykla, universi
tetas. Šeima, žmogus, tauta, 
jos laisvė, nepriklausoma vals
tybė, patriotizmas — idealai, 
kuriais vyresnieji grindė ma
no auklėjimo kelią, ir už tai aš 
lieku jiems amžinai dėkingas. 
Beje, jame vystėsi ir demokra
tiniai pradai, nors tuo laiku 
mažai kas juos viešai puose
lėjo. Bet jų visiškai užteko 
įsisąmoninti demokratijos 
principus ir pilietinę atsako
mybę valstybei. Bet... Tai jau 
praeitis, seni, atgyventi laikai, 
daugiausia — gal tik šypsnio 
teverti. Ir ką ten koks Kudirka 
su savo pasakėle „Iš praeities 
stiprybę semia". Dabar nauji 
laikai. Ne toji tavo praeitis. 
Nauji, jauni veidai. 

Beje, juk ir naujas prezi
dentas jaunas, Rolandas Pak-
sas tik 46 metų vyras. Gal 
meskim žvilgsnį, kaip jis su 
tuo Adamkaus palikimu doro-
sis? Nežinom? Galbūt, bet ar 
neįdomu išgirsti bent tai, ką 
jis sako, teigia, žada? 

Aišku, vėl tušti pažadai, 
skelbs jo laimėjimo nelaukę 
priešininkai ir kai kuri žinia-
sklaida, ypač jį mėgstantis 
paterlioti „Lietuvos rytas". Ir 
aplamai sutikom jį ne taip, 
kaip prieš penkerius metus 
Adamkų — džiaugdamiesi ir 
plodami. Paksą sveikinom 
daugiau neigiamom nuotai
kom. Iki pačios paskutinės 
inauguracijos dienos. Ir kažin 
ar nebūsim tik stipriai apsi
rikę? 

Inauguracija nuo pačios 
pirmos minutės parodė, kad 
naujas Lietuvos Respublikos 
prezidentas Rolandas Paksas į 
Lietuvos „Baltuosius rūmus" 
įeina gerai ir visapusiškai pa
siruošęs. Turi visą, darbo pra
džiai reikiamą, tarnybą, ku
rioje, beje, nėra tų baubų, ku
riais tautą gąsdino Pakso prie
šininkai. Šalia jo, viešumai 
rodėsi tvarkinga šeima, sim
patiška žmona, gražiai išauk
lėti vaikai: studentė duktė ir 

pradžiamokslis sūnus. Orūs 
žemaičiai tėvai. Viršūnė, be 
abejo, jo kalbos, iš viso trys: 
inauguracinė — prie Prezi
dentūros Daukanto aikštėje, 
antroji — iškilmingame Sei
mo posėdyje, trečioji — Ne
priklausomybės aikštėje Lie
tuvos kariams. Ir visos pui
kios. „Jaučiama, kad Rolan
dui Paksui kalbas padėjo 
parengti aukštos klasės spe
cialistai, istorikai, o ne buvę 
Vilniaus aukštosios partinės 
mokyklos dėstytojai, negalin
tys atsikratyti sovietinio men
taliteto", — vedamuoju teigia 
„Kauno diena" (2003.02.27). 
Beje, tokie atgarsiai jau pla
čiai sklinda ir tarp Paksui 
abejingos Vilniaus ponijos ir... 
tarp Čikagos lietuvių. Kuo 
jomis naujas prezidentas ką 
tik perimtos vadovauti valsty
bes piliečius taip sužavėjo? 
Galima sakyti — viskuo, nes 
yra visiems po truputį, jeigu 
„tie visi" norės suprasti taip, 
kaip pasakyta. 

Inauguracinėje kalboje Dau
kanto aikštėje, palyginęs 
pėsčio į miestą atėjusio jo 
rastą lenkišką Vilnių su 
dabartiniu lietuvišku, Rolan
das Paksas sakė, kad, kiek ga
lėdamas, padės kelti visuo
menės dvasinę būseną. 

„Žinau, kad mano įsipa
reigojimas būtų nedaug ko 
vertas, jeigu nepavyktų su
telkti tautos valios ir pastan
gų neatidėliotinam darbui, 
kurio esmė yra žadinti pilie
tinius jausmus, ugdyti patrio
tizmą ir tautinį orumą, su
grąžinti pagarbą žmogui, jo 
pasitikėjimą savimi, savo vals-
tybe„ — sklido nuo lūpų nau
jojo prezidento žodžiai. „Šian
dien mums t rūksta tautos 
savitumo, jos dvasios išraišką 
saugančios politikos", — tą 
pačią mintį apie tautą tęsė jis 
toliau. Kviesdamas atgauti 
okupacijoje prarastas verty
bes. Paksas taip sakė: 

„Sunkiausiais istorijos 
tarpsniais Lietuvą palaikė 
tikėjimas, gilias šaknis į tau
tos būtį įleidusios krikščioniš
kos vertybės. Lietuvą visada 
kėlė tautiškumas ir tėvynės 
meilė". 

Kvietė grąžinti į mokyklas 
tėvynės meilę, pagarbą tautos 
gyvybės šalt iniams, simbo
liams. Tautiškumo, patriotiz
mo, tėvynės meilės mintis 
kartojo Paksas ir kalboje iš
kilmingame Seimo posėdyje. 
Nuramindamas abejojančius 
jo užsienio politika tvirtu pa
siryžimu vesti Lietuvą į NATO, 
ES. ragino piliečius balsuoti 
už gegužės mėnesį įvyksiantį 
referendumą, bet taip pat pri
minė būtinumą tose sąjungo
se saugoti tautines vertybes, 
ypač kalbą ir kultūrą. Kvietė 
atitaisyti skriaudas vaikams, 
suaugusiems ir visiems sutri
kusiems, nesuspėjantiems su 
pašėlusiu šių laikų tempu. 

Beje, nepamiršo naujas 
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Danutė Bindokienė 

Labiausiai užmiršta 
vystymosi sritis 

Švietimo ir mokslo ministerijoje, Vilniuje, vasario 13 d. buvo įteiktos 
Lietuvių fondo premijos trijų vadovėlių, skirtų Lietuvos mokykloms, 
rankraščių autoriams. Po 2,000 dol. premijas lietuvių gimtosios ir lietuvių 
valstybines bei užsienio kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo vadovėlių 
rankraščių autoriams Lietuvių fondas skiria nuo 1997 m. Šiemet už lietu
vių kalbos vadovėlio ,,Dar daugiau" rankraštį premijas pelne Vilniaus u-
to Lituanistinių studijų katedros vedėja Meilutė Ramonienė ir šios kated
ros asistentė Loreta Vilkiene. Už vadovėlio, skirto užsieniečių vaikų lietu
vių kalbos ugdymui, rankraštį premija įteikta Švietimo plėtotės centro 
specialistei Henrikai Prosniakovai ir Vilniaus u-to Lit. studijų katedros 
asistentei Virginijai Stumbrienei. Už anglų kalbos vadovėlio pradinukams 
rankraštį apdovanotas Kauno Panemunės pradinės mokyklos anglų kal
bos mokytojos Virginija Rupainienė, Vaida Druceikaitė ir Nomeda 
Sabeckienė. Lietuvių fondo premijas jau yra gavę 19 autorių. ELTOS nuo
traukoje — premijų laureatės su švietimo ministru. A. Monkevičiumi. 

• • • ̂ MARGUMYNAI* • • • 

NEMATOMASIS 
VICEPREZIDENTAS 

Tiek Amerikos, tiek užsie
nio gyventojai nuolat mato 
prez. George W. Bush — ir ke
liaujantį po visą kraštą, ir 
kalbantį iš Baltųjų rūmų, ir 
susitinkantį su įvairiais aukš
tais svečiais. Visgi to negalima 
pasakyti apie dabartinį vice
prezidentą Diek Cheney: jis la
bai retai pasirodo, ypač kartu 
su prezidentu. Pirmą kartą į 
viceprez. Cheney „prany
kimą" dėmesys atkreiptas tuoj 
po 2001 m. rugsėjo 11 d. Va
šingtonas tvirtina, kad vice
prezidentas išvežamas į slaptą 
vietą, kur jis toliau atlieka 
savo pareigas. Tai daroma dėl 
to, kad. teroristų puolimo at
veju, valstybė neliktų be vado
vo (viceprezidentas perimtų 
prezidento pareigas — kaip 

atsitiko, kai John F. Kennedy 
buvo nužudytas ir nedelsiant 
prezidentu prisaikdintas vice
prez. Lyndon B. Johnson). Vi
ceprez. Cheney vėl „prany
ko", kai Tėvynės saugumo (Ho-
meland Security) departamen
tas teroristų pavojaus „spal
vą" prieš kelias dienas iš gel
tonos pakeitė į oranžinę.ChTr 

RUSIJA REGISTRUOJA 
KITATAUČIUS 

Ne tik Amerikoje, bet ir [ 
Rusijoje jau pradėta re
gistruoti bei sekti kitataučius, 
įvairiais reikalais atvyks
tančius į valstybę, ypač iš kai 
kurių „pavojingų" kraštų. Tuo 
siekiama sustabdyti nepagei
daujamų imigrantų srautą iš 
Ukrainos, Moldovos. Armėni
jos, nors jų gyventojai turi be
vizio įvažiavimo į Rusiją tei
ses. NYT 

prezidentas ir Adamkaus 
puoselėtos demokratijos bei 
pilietinės visuomenės, tik 
labai ryškiai šalia jų statė 
tautą, tautiškumą, patrio
tizmą, lietuvišką kultūrą, ir 
ypač jaunimo auklėjimą. Tušti 
pažadai — mos ranka ne vie
nas skeptikas, kaip mojo ir į jo 
pažadus per rinkimus. Ma
nau, be reikalo. Rolando Pak
so pažadus jau ryžtasi vykdyti 
Algirdo Brazausko vadovauja
ma vyriausybė, o jai jau pri
tarė ir Seimas. R. Pakso 

dėmesys tautinėms vertybėms 
būtų labai lengvai įvykdomas 
uždavinys, jeigu nedarytų 
kliūčių šiandien iš visų 
pakampių tautai brukamas 
kosmopolitizmas, net ir per tą 
iškilmingu vardu krikštijamą 
pilietinę visuomenę. Bet vil-
kimės. šioje srityje Rolandas 
Paksas bus stiprus. Tai rodo jo 
pats pirmasis žingsnis, už 
kurį mums reikia naują prezi
dentą pasveikinti, palinkėti 
sėkmės, kartu su pažadu jam 
padėti. 

Viena labiausiai užmirštų 
Lietuvos plėtojimo ir vysty
mosi sričių yra, be abejo, že
mės ūkis. Tuo galime įsitikinti 
kiekvienas, nuvykęs į Lietu
vos provinciją, ar iš žemdirbių 
nusiskundimų, kaip sunku 
jiems ne tik verstis, bet ir 
patiems iš jo išsimaitinti. 

Lietuviui žemdirbystė daug 
amžių buvo pagrindinis pra
gyvenimo šaltinis, ir dar dau
giau — nuosavas žemės kam
pelis, kurį jo tėvai ir tėvų tėvai 
dirbo, mylėjo, buvo tiesiog si
nonimas pačiai tėvynei. Visas 
žemdirbio gyvenimas ne
atskiriamai susietas su savuo
ju ūkiu. Tai liudija gausūs 
lietuvių liaudies papročiai, 
tradicijos, tikėjimai, vaizduo
jamoji ir žodinė tautosaka. 
Atplėšk lietuvį nuo savos že
mės ir jis taps „žmogumi be 
savo sielos dalies". Tai gerai 
suprato ir Lietuvos okupantai 
— visų pirma pasistengę 
sunaikinti klestėjusią priva
čios žemdirbystės struktūrą. 

Dešimtmečiams slenkant, 
nuosavos žemės meilė, žem
dirbystės etika ir lietuviškojo 
kaimo tradicijos paklydo kaž
kur tarp dirbtiniu būdu kuria
mų šių vertybių pakaitalo. Jos 
nuotrupos išliko tik vyres
niųjų lietuvių pasąmonėje. 
Kol įvyko stebuklas: Lietuva 
atgavo laisvę, o nemažai žem
dirbių (ar jų palikuonių) — sa
vo buvusią žemę. 

Tik žemę ir daugiau nieko, 
tarytum tas sugrąžinimas jau 
turėjo atitaisyti 50 metų žalą! 
Lietuvis ūkininkas buvo pa
liktas be globos, paramos ir 
gairių: ką apie žemdirbystę 
buvo išmokęs iš darbo kol
chozuose, privačiam ūkiui jau 
nebetiko, kaip nebetiko ir 
ankstesnių laikų patirtis. Rei
kėjo naujų metodų, naujų ūkio 
šakų, patenkinančių ir savo 
valstybės reikmes, ir Europos 
Sąjungos reikalavimus. Val
džios biurokratai, nors sukūrę 
ati t inkamas ministerijas ir 
prisamdę gerai apmokamų 
tarnautojų, nedaug konkre
čios pagalbos ūkininkams 
suteikė. Užsienio parama ir 
investicijos plaukė kita srove, 
mažai paliesdamos Lietuvos 
kaimą. Bet atsirado daug ža
dančios privačios iniciatyvos 
(dažniausiai iš kitataučių), 
kuri yra tarsi šviesuliai žem
dirbystės ūkanose. 

Vienas tokių — Auksučių 
Ūkio centras, kuriam vado
vauja Kalifornijos universiteto 
Žemės ūkio profesorius Law-
rence Clement, pernai di
džiąją metų dalį praleidęs Lie
tuvoje. Šis centras dirba per 
vietinių tyrimų ir pamokymų 

programą, atlikdamas naujos 
technologijos, modernaus ūki
ninkavimo ekonomijos ir nau
jų augalų rūšių, pritaikytų kli
mato bei dabartinės rinkos 
sąlygoms, bandymus. Kadangi 
apie Auksučių Ūkio centrą ir 
jo pradininką Vytautą Šliūpą 
užsienio lietuviai ne kartą 
supažindinti, kartoti nereikia. 
Pakanka pažymėti, kad, pri
vačia iniciatyva pradėtas, šis 
projektas jau duoda gražių 
rezultatų ir ateityje bus nepa
mainomas naujų idėjų šaltinis. 

Dar platesniu mastu į Lie
tuvos žemės ūkio šviesesnę 
ateitį einama per Ohio Vals
tybinio universiteto (Ohio 
State University) ir Lietuvos 
Žemės ūkio universiteto moks
linio bendradarbiavimo fon
dą, kurį įkūrė Ohio Valsty
binio u-to prof. Lowell R. 
Nault ir jo žmona Loreta Kuš-
leika (gimusi Philadelphijoje, 
jos seneliai į JAV atvyko iš 
Lietuvos 1800 m.). Fondas 
remia abiejų universitetų lek
torių, profesorių, studentų, 
tyrinėjimo darbuotojų trum
palaikių studijų bei stažavi-
mosi pasikeitimą. Programa 
padės Lietuvai finansuoti 
mokslininkų ir kitų asmenų 
pasikeitimo išlaidas tarp Ohio 
u-to ir Lietuvos Žemės ūkio u-
to. Fondo pajamos duos nuo
latinę paramą įvairioms pro
gramoms ir ateities Lietuvos 
mokslininkams. Kad šis fon
das buvo įsteigtas ir glaudus 
bendradarbiavimas tarp Ohio 
State University bei Lietuvos 
Žemės ūkio universiteto sėk
mingai užmegztas, daug nuo
pelno skirtina LR garbės kon-
sulei Ohio valstijoje Ingridai 
Bublienei. Kad tokia progra
ma Lietuvai ir jos žemės ūkiui 
svarbi ir vertinga, abejonės 
nėra. Tačiau, kaip paprastai, 
fondo veikla plečiasi greičiau 
ir plačiau, negu pradžioje 
manyta, nes Lietuvos žemės 
ūkyje yra tiek „kiaurų stogų", 
kad jiems užlopyti neužtenka 
turimų fondo išteklių. Ir kaip 
bebūtų keista — nei Lietuvos 
valdžia, nei užsienio lietuviai 
per daug dėmesio šioms pro
gramoms nerodo. Nejaugi ir 
mes taip sumiesčionėjom. kad 
praradome tą įgimtą lietuvio 
prisirišimą prie žemės? Kaž
kaip net nepatogu prieš šiuos 
kitataučius, aukojančius lė
šas, laiką ir pinigus Lietuvos 
žemės ūkiui, kai savi tautie
čiai jam atsuka nugarą. At
kreipkime į šį reikalą dėmesį 
ir. pagal išgales, prisidėkime 
prie „Lowell R. Nault and 
Loretta Kusleika Endovvment 
Fund". nes jis dirba Lietuvos 
labui. 
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Porai — vyrui su žmona — 
arbatpinigių (per 12 dienų) 
prisideda 240 dol. Tačiau 
pridėjo — gali duoti daugiau 
ar mažiau, ar net atsisakant 
atitinkamai sutvarkyti prie 
įsiregistravimo prekystalio. O 
ten zuja bent pustuzinis jaunų 
merginų. Viena jų, lyg kokia 
graikų dievaitė, išsiskiria iš 
visų kitų — gražiai nuaugusi, 
visa galva aukštesnė už kitas, 
žavi brunetė. Jos balsas stip
rus, nuolat girdimas iš tolo, 
tačiau tarytum švino varpo 
gaudesys, malonus ausiai, me
lodingai skambantis. Susipa
žįstam. Rumune, vardu Kati-
lina. Staiga savaimingai atsi
muša aidas iš už gimnazijos 
sienų, kai Cicero užklausė ro
mėnų forume: 

— Qua usque tandem abu-
tere, Catilina, patientia nos-
tra? — (Kaip dar toliau pikt
naudžiausi Katilina, mūsų 
kantrybe?). 

— Minėjote mano vardą, 
bet ką sakėte? — pasismalsa-
vo nustebusi mergaitė. 

— Et, ūžtelėjo galvon mo
kykloje įkalta lotynų kalbos 
pamoka, niekas gyvenime ne
panaudota, bet dabar surišau 
su pačios visai negirdėtu mo
ters vardu, kuris toks neįpras
tai retas ir gražus! 

Tokiu būdu užsimezgė 
mūsų „draugystė". Ja i labai 
patiko, jog esu lietuvė. Anot 
amerikiečių posakio: „Vargas 
mėgsta draugystę!" O čia ra
šančiai vėjo gūsiu iš Žemaiti
jos atpūtė lietuviškai pagal 

Stankevičiaus mielą pasakė
čią: „(...) Tau grandinė ant 
kaklo, man pančiai paliko!" 
Juk ir Rumunija kentėjo nuo 
sovietų, kaip ir Lietuva. O 
draugystės „apsimoka" ir neša 
savo vaisių (visuomet laimėsi 
medum, ne actu). Pasipikti
nusi prievarta užkraunamais 
arbatpinigiais, nuėjau prie 
prekystalio, kad juos nuimtų. 
Patarnavo guvioji Katilina. 
Giedria šypsena ji tuoj išrašė 
120 dol. kreditą ir padavė, 
man paprašius, 3 vokus. La
biausiai rūpėjo duoti savie
siems — lietuvaičiams (o Ge
diminas net pastebėjo, jog tais 
arbatpinigiais jie sumoka pa
tarnautojų algas). O mano 
amerikietei kambariokei (buvo 
visai kita „istorija". Iš tikrųjų 
ji buvo toji, kuri sugundė pa
kišdama mintį nuimti visą 
sumą (ne dalį, kaip pati buvau 
svarsčiusi). Jai tvarkė reikalą 
ne Katilina. Prasidėjo „tardy
mai" nepatenkinta veido iš
vaizda, kodėl nori nuimti (— 

Arbatpinigiai yra pagal savo 
paties nuožiūrą bei pasirin
kimą kam! — gavo atsakymą). 
Išrašiusi kreditą, atsisakė 
duoti jai prašomų vokų, esą, 
jie to nebando čia daryti. 

Plaukėme Šiaurės jūra be
veik visą parą (pradėjome 4 v. 
p.p. ir kitą dieną po pusiaudie
nio pasiekėme Vokietijos kran
tus) iki atsidūrėme Kiel ka
nale. Šis dirbtinis kanalas 
tęsiasi nuo Šiaurės jūros iki 
Baltijos, nusidriekęs nuo El
bės upės žiočių iki Kiel uosto 
Baltijos pajūryje ir yra 60 my
lių ilgio. Anksčiau buvęs pava
dintas Kaiser Wilhelm kanalu, 
atidarytas 1895 m. Vėliau bu
vo paverstas tarptautiniu 
1919 m. pagal Versalio sutartį 
ir dabar pasižymi dideliu judė
jimu į įvairius Baltijos uostu.3. 

Pasiekę Vokietiją, atsisky
riau su savo kambarioke Vera, 
kuri būdama vokiečių kilmės, 
mergautinė pavardė Klein, 
išvyko su ekskursija ieškoti 
savo „šaknų" (tėvai buvo kilę 

iš Hamburgo) į Hamburgą, 
antrą savo didumu Vokietijos 
miestą bei pramoninį uostą, 
kurį jie pasiekė po pusantros 
valandos kelionės autobusu. 
Pati gi nevykau, nes 1973 m., 
ten profesoriaujant žentui 
(dėstė matematiką) svečia-
vaus jame pora savaičių. Vi
siškai sugriautas II pasaulinio 
karo metu. buvo visai atstaty
tas raudonų plytų stiliuje, 
kaip buvo anksčiau, ir jame 
randama daug kultūros bei is
torijos požymių. Tik buvo gaila 
Veros, kad ji nustojo kelionės 
Kiel kanalu (įlipo atgal į laivą 
tik kanalo pabaigoje), kuri 
buvo savotiškai labai įdomi. 

Kaip nerasi. Aukščiausiojo 
sutverto, tokios pat išvaizdos 
kito žmogaus, taip ir žmogaus 
rankų išvesti kanalai — 
kiekvienas skirtingas: Suezo. 
Panamos. Kiel bei kitų. Suezo 
kanalas jungia Viduržemio 
jūrą su Raudonąja jūra tarp 
Port Said ir Suez ir yra tik 100 
mylių ilgio (atidarytas XIX š.). 

Panamos kanalas/jungiąs At
lanto vandenyną su Ramiuoju 
okeanu — Technologijos šedev
ras su plačiu dirbtiniu ežeru, 
salelėmis. Pirmas laivas pra
plaukė 1914 m. rugpjūčio mėn. 
(nors kanalas buvo atidarytas 
tik 1920 m. birželį) su 1,000 
amerikiečių turistų. Tarp jų 
buvo su motina ir 12 m. 
berniukas, garsusis Charles A. 
Lindbergh. Daug metų vėliau 
jis rašė: „Mes panaikinome 
vergiją (o kas ją įvedė? SES). 
išradome elektrą, sukūrėme 
automobilį, o dabar išvedėme 
pasaulio stebuklą — Panamos 
kanalą!" Net ir Bosforo sąsiau
ris, dar kitaip vadinamas Kons
tantinopolio sąsiauriu, pana
šus į kanalą, tiktai apie 200 
mylių ilgio, jungiąs Juodąją jū
rą su Marmuro, vertas ypatin
go susidomėjimo. Jis skina du 
žemynus: vienoje kranto pusė
je prigulusi žavioji Europa, o iš 
kito kranto smalsiai žvalgosi į 
Europą mįslingai, žiaurumais 
persisunkusi Azija, norėdama 

sekti jos pėdomis. Iš abiejų pu
sių krantai nusėti Istambulo 
grožybėmis. Ypač žavėjomės 
nuostabaus puošnumo turkų 
sultonų paliktais rūmais. Da
bar Kiel kanalas savo siauru
mu leido grožėtis Vokietijos 
sodybom, sodais bei pačiais vo
kiečiais. Krantinėse lūkuriavo 
jų tokia daugybė, draugiškai 
mojuojančių, linksmai šūkau
jančių malonius sveikinimus, 
jog. sužavėti turistai tokiu jų 
nuoširdžiu džiugesiu, siuntė 
oru bučkius nuo laivo. Ameri
kiečiai negalėjo atsistebėti 
tokia jų gausa paprastą darbo 
dieną. O man priminė, kai dar 
Sadato laikais keliavome per 
Kairą turistų autobusu, kurį 
..apšaudė" minios egiptiečių 
tokiais kraupiai baugiais žvil
gsniais, tartum mes būtume 
jiems niekad nematytos iš 
Menulio atkeliavusios keistos 
būtybes, kad net kartu kelia
vusi Monika užklausė: 

Bus daugiau 
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JUK NEPASLAPTI£, KAD LIETUVA 
YRA ŽEMĖS ŪKIO KRAŠTAS 

Jeronimas Gaižutis gerai Čikagos ir apylinkių lietuviams pažįstamas: jis 
priklauso ,,Dainavos" ansambliui, gieda Švč. M. Mergeles Gimimo parapi
jos chore, darbuojasi ALTo valdyboje ir visur, kur reikia nuoširdžios talkos 
lietuviškiems darbams. Tačiau j i s dabar j au turi naujas, labai svarbias, 
pareigas: yra anūkėlės Tessos Nerijos Papartytės senelis. Tessa Nerija 
gimė pernai rugsėjo mėnesį. Jos tėveliai yra Vytautas ir Liucija Ramunė 
(Gaižutyte) Paparčiai. Močiutė Nerija Gaižutienė j a u prieš eilę metų 
paliko šį pasaulį, bet Jonas ir I rena Paparčiai taip pat džiaugiasi anūkėle. 

Čiagimis lietuvis Edward 
V. Gillis, remdamasis bosto-
niške JEncyklopedia Lituani-
ca", savo parašytoje knygoje 
„Growing Up in Old Lithua-
nian Town" teigia, kad 19-tojo 
amžiaus pabaigoje ir 20-tojo 
amžiaus pirmajame dešimt
metyje apie 90 proc. Lietuvos 
gyventojų vertėsi žemės ūkio 
darbais. Toksai teigimas pri
mena vieną mūsiškį, kuris Va
sario 16-tosios minėjime savo 
kalbą „praturtino" žodžiais 
„Juk nepaslaptis, kad Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas". 

Edward V. Gillis rašo, kad 
dauguma lietuvių ateivių bo
dėjosi miestietiška aplinka ir 
ilgėjosi žemdirbystės. Anais 
senais laikais nebuvo lengva 
įsigyti ūkį ir jame šeimi
ninkauti. Tačiau kai kurie 
anksčiau ar vėliau sugebėdavo 

įsigyti ūkius ir atsisakyti 
miestietiško gyvenimo. Buvo 
ir tokių, kurie tenkindavosi 
daliniu ūkininkavimu. Kai ku
rie, gyvendami miesto pakraš
čiuose, laikydavo karves, kiau
les, vištas ir kitus naminius 
paukščius ar gyvulius. Jie 
slėgdavo sūrius ir savo paga
mintomis gėrybėmis bei užau
gintomis daržovėmis aprūpin
davo miesto gyventojus. Mūsų 
tautietis.Anton Kiedis, gyven
damas Scottsvville, Michigan, 
įsteigęs „Anton Kiedis and 
Co.", pradėjo pardavinėti 
dirbamąją žemę. Jo raštinė 
veikė prestižiniame JPeoples 
State Bank" pastate. Jis lietu
viams siuntinėdavo atvirlaiš
kius, kuriuose aiškia lietuvių 
kalba kviesdavo atvykti ir 
susipažinti su ūkininkavimo 
galimybėmis Scottsville, Cus-

ANTRASIS PASAULIO TVANAS? 
E. RINGUS 

Klausimas, ar buvo pasau
linis tvanas, taip ir liko ne
išaiškintas. Tačiau nemaža 
žmonijos dalis tiki, kad kažka
da planetoje vyko dideli lietūs. 
Vis dažniau pasikartojantys 
lietūs, audros su dideliais nuos
toliais, vis didėjančiomis žmo
nių aukomis, verčia planetos 
gyventojus daugiau dėmesio 
kreipti į tai, kas vyksta Žemės 
paviršiuje. Satelitai nuolatos 
fotografuoja Žemės paviršių, 
matuoja atmosferos tempe
ratūrą, stebi pakrančių konfi
gūraciją ir prieina išvados, 
kad paviršius keičiasi. Didžiau
sią susirūpinimą kelia atmos
feros temperatūros kilimas, 
ypač per paskutinius 25 
metus. Maži svyravimai vyko 
per visą planetos gyvavimą. 
Tačiau per paskutinį šimt
metį, ypač jo pabaigoje, tem
peratūra ėmė kilti 0,5 laipsnio 
kas 10 metų, šilčiausi metai 
buvo 1998. 

Iki šiol Žemės atmosferos 
temperatūra buvo grynai pri
klausoma nuo pačios gamtos. 
Planeta išgyveno nežinomą 
eilę ciklų, temperatūra niekad 
pastovi nebuvo. Mokslinin
kams reikėjo išaiškinti, ar da
bartinis atšilimas nėra žmo
gaus darbas. Dauguma moks
lininkų nutarė, kad kalti
ninkas yra žmogus, kuris nuo
latos nori gyventi patogiau. 
Prieina išvados, kad pastovi 
Žemės temperatūra yra išlai
koma ir kyla „šiltadaržio" dės
nio dėka. Pagal tą dėsnį, sau
lės spinduliai apšildo planetos 

paviršių. Dalis apšildyto oro 
yra išlaikoma žemės atmosfe
roje dujų: anglies dvideginio, 
metano ir kitų. Padidėjus tų 
dujų koncentracijai žemės 
atmosferoje „šiltadaržio" efek
tas padidėja, temperatūra pa
kyla, ledynai pradeda tirpti, 
vandenynų paviršius pakyla, 
vanduo išsilieja į sausumą. 
Dėl to milžiniški pakrančių 
plotai, daugybė uostų, nema
žai vandenynų salų atsiras po 
vandeniu. Pesimistiškiau nu
siteikę, mokslininkai įspėja 
visuomenę, kad tokios sąlygos 
gali susidaryti jau būsimame 
šimtmetyje. Tokiu atveju Rio 
de Janeiro, Tokyo, Shanghai, 
New York, visa Florida, Kur
šių nerija atsiras po vandeniu. 
Dar didesnės tragedijos vyks 
pietinėje Indijoje, visa Bengla-
desh valstybė gali paskęsti. 

Atrodo, kad dauguma kli-
matologų sutinka su tuo, jog 
atmosferos temperatūra kils, 
klimatinės sąlygos keisis. At
spėti orą ateityje bus daug 
sunkiau negu dabar. Netolima 
praeitis parodė, jog ir maži 
temperatūros pakitimai gali 
turėti didelę įtaką į vietines 
oro sąlygas. Jau dabar spėlio
jama, kad sezoniniai lietaus 
periodai (mousson) bus daug 
ilgesni ir stipresni, kad sausra 
irgi užsitęs ilgiau, o tempe
ratūra bus aukštesnė. Nuo to 
nukentės Kinijos dykumos, 
Arabijos pusiasalis, padidės 
dabartiniai dykumų plotai — 
Sahara. Spėliojama, kad aud
rų skaičius, lietaus ir vėjo in

tensyvumas padidės, kas jau 
pastebėta per paskutinius 
dešimt metų. 

Dėl pasikeitusių kritulių, 
pasikeis vandens paskirsty
mas dabartinėse upėse: vienur 
vandens sumažės, kitur pa
daugės, priverčiant žmonių 
migracijas — vienur bėgti nuo 
potvynių, kitur — dėl vandens 
stokos. 

Vandens stoka pasireiškia 
jau dabar kai kuriose vieto
vėse (pvz., Izraelyje). Didžiau
siame pavojuje yra kraštai 
didelių kalnynų papėdėse, kur 
paprastai laukiama pastovaus 
aprūpinimo vandeniu iš tirps
tančių kalnų ledynų į prieš 
šimtmečius paruoštus kanali
zacijos takus. 

Kad oro temperatūra pas
toviai kyla, visų pirma, paste
bėjo, Grenlandijos ir šiaurinio 
Sibiro gyventojai. Tose 
vietovėse temperatūra pakilo 
net 10 laipsnių, ašigalių ledy
nai stipriai suplonėjo, suma
žėjo baltų lokių skaičius, lai
vai gali laisvai plaukti per 
šiaurės ašigalio vandenis iš 
vieno okeano į kitą. namai, pa
statyti virš šiaurinės zonos, 
pradeda griūti dėl žemės atšil
imo ir suminkštėjimo. Iš visų 
kraštų Amerikos valstijos 
nukentės daugiausia. Beveik 
visi didžiausi miestai išaugo 
vandenynų pakraščiuose. Mi
lijonai pensininkų vilas pa
statė taip arti vandens, kad 
jau dabar bangos lengvai pa
siekia pastatus, nors oro sąly
gos yra dar tik pirmoje stadijoje. 

Galimo potvynio sustabdy
mui dalis pasaulio gyventojų 
bando įtikinti tuos, kurie 
nenori tikėti tomis galimy

bėmis. Tam tikslui vis dažniau 
yra šaukiami pasitarimai, 
kuriamos politinės partijos, 
bandoma įtikinti visų kraštų 
vyriausybes stengtis kiek gali
ma daugiau, kad sustabdytų 
atmosferos šilimo procesą. 
Ekologijos mokslininkai ir jų 
šalininkai nori įtikinti tur
tingų kraštų piliečius pradėti 
riboti ištaigingą gyvenimo 
būdą, nes nuo vis didesnių ne
laimių daugiausia nukenčia 
mažiau pasiturintys planetos 
piliečiai. Neturtingų piliečių 
klasei reiks kovoti ne tik dėl 
dirbamos žemės, bet ir dėl 
švaraus oro. Pasikeitusios gy
venimo sąlygos su įvairiomis 
nelaimėmis, su pabrangusio
mis komunalinėmis išlaidomis 
daug sunkiau bus pakeliamos 
atsilikusių šalių gyventojų. 

Pasikeitusios klimatinės 
sąlygos turės nemažai įtakos į 
gyventojų sveikatą. Pavyz
džiui, tropikinės ligos pradės 
reikštis, kur jų anksčiau nebu
vo; šiltų kraštų gyvūnai atsir
as šiaurinėse srityse. Atšilęs 
vanduo vandenynuose turės 
didelę įtaką į labai jautrią ir 
komplikuotą vandens gyvūni
ją. Kas žino, kokių nuostolių 
atneš žmonijai ir gyvūnijai 
vandens temperatūros pasi
keitimas vos keletą laipsnių? 
Dabartiniai labai riboti tyri
mai jau rodo, kad jie bus nuos
tolingi. 

Anglijos geografijos insti
tutas įspėja planetos gyvento
jus, kad, jeigu žemės atmos
feros temperatūra nesustab
domai kils, tirpstantys ledynai 
taip perpildys vandenynus, 
kad iš pagrindų pakeis žemės 
paviršių. 

ter, Bachelor, FOuntain, Irons, 
Peacock ir Free Soil apylin
kėse. 

Ilgainiui daugiau kaip 
šimtas lietuvių įsigiję žemės, 
stvėrėsi jiems įprasto darbo. 
Ne visiems buvo lemta įsigyti 
visapusiškai ūkininkavimui 
tinkamos žemės. Pavyzdžiui, 
Irons ir Peacock apylinkėse 
įsigiję ūkius netrukus supra
to,, kad žerriė yra tinkama ne 
kam kitam, o tik agurkų augi
nimui. 

Kitiems neteko gailėtis, 
pakeitus gyvenimo būdą. 

Pavyzdžiui, Vincas Timins-
kaš, dirbęs didelio viešbučio 
virtuvėje, o paskui „prasi
mušęs" iki virėjo pareigų, tar
pininkaujant anksčiau minė
tam Anton Kiedis įstaigai, 

1920 m. nusipirko 180 akrų 
ūkį. J ame augino vištas, 
daržoves ir kt. Vėliau prie 
savo valdomo ūkio pridūrė dar 
80 akrų žemės. Dar vėliau, ūkį 
padidinęs iki 420 akrų, pra
dėjo auginti kviečius, kukurū
zus, bulves ir t.t. Taipgi savo 
ūkyje turėjo 25 melžiamų 
karvių ir pustrečio šimto viš
tų. Be to, užveistame sode au
gino vynuoges ir kitokias uo
gas. Vincui Timinskui talki
ninkavo darbšti žmona ir sep
tynių vaikų prieauglis. 

Kilus ekonominei krizei 
(depresijai), Timinskų ūkyje 
dirbo septyni lietuviai, netekę 
darbo Grand Rapids baldų 
dirbtuvėse. Jie kartą per sa
vaitę atvažiuodavo į Grand 
Rapids ir lietuvius aprūpinda-

91-ojo gimtadienio proga sukaktuvininką Petrą Blekį, duk ros Irenos 
suruoštoje šventėje, sveikina Seat t le l ietuviai (iš ka i rės ) : Česlovas 
Ramanauskas , Vytautas Švagždys ir Antanas Musteikis . Sėdi — sukak
tuvininkas P. Blekys. 

vo sviestu, grietine, sūriais, 
kiaušiniais ir daržovėmis. 

Kitas sėkmingas pavyz
dys, tai 1900 m. į JAV atvy
kusių Waslow ir Anna Andru
liu užsimojimas nupirkti 65 
akrų ūkį netoli Fountain, 
Michigan. Paskui jiedu įsigijo 
dar 40 akrų žemės. Andru-
lienė mirė 1937 m. Už poros 
metų amžinybėn iškeliavo ir 
jos vyras. Judviejų ūkį pavel
dėjo sūnūs John ir Bernard. 
Vėliau John Andrulis atpirko 
broliui Bernard priklausančią 
žemę. John Andrulis 1939 m. 
vedė Indiana valstijoje gyve
nusią lietuvaitę Angie Zoper. 
Šioji mokėjo gaminti lietuviš
ko skonio kaimiškus sūrius. 
1942 m. jiedu ėmėsi sūrių ga
mybos. Padidėjus pareikalavi
mui, Andruliai nutarė greta 
gyvenamų namų įrengti dirb
tuvę. Andruliu sūriai buvo 
pardavinėjami apylinkės gy
ventojams. Vėliau atsirado 
pirkėjų ir tolimesnėse vieto
vėse. Čikagos mieste gausiai 
sūrius pardavinėjo lietuvio 
Stanley Metricks maisto par
duotuvė. Abu Andruliai, ska
tinami klestinčio pasisekimo, 
įsteigė „Michigan Farm Chee-
se Dairy" įmonę. Dabar ją val
do jų sūnus Allan Andrulis. 
Teigiama, jog dabartinė sūrių 
gamyba siekia daugiau vieno 
milijono svarų. 

Andruliu gaminamus sū
rius (Baltic Farm Cheese) 
mėgsta lietuviai ir kitatau
čiai. Andruliu sūriai (su kmy
nais, be kmynų, su druska ir 
be druskos) gaunami ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose JAV 
miestuose. 

Petras Petrutis 
(Naudotasi „Growing Up in 

Old Li thuanian Town" knyga) 

Petrui Blekiui įsėdi viduryje) švenčiant 91-ąjį gimtadienį, jį sveikina artimieji ir Seatt le , WA, lietuvių telkinio 
tautiečiai. Gimtadienio šventė suruošta dukros Irenos Blekytės i r jos vyro Allan Johnson namuose. 
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I Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
f Aldona Šmulkštienė 

2711 West 71 Street, 
Chicago, 11 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-456-6906 

GAISRAI 
Gamtos dvi jėgos — ugnis 

ir vanduo — yra "• .kiai žmo
nių pažaboįamos, bet be jų 
žmones gyventi negali. Seno
vės lietuviai ugnį garbino, 
kaip šventą kaip kokį die
vaitį. 

Šiandieną girdime žinia-
sklaidoje daugybę ir nuola
tinių perspėjimų apie ugnį ir 
įvairias, su ja susijusias, 
nelaimes. Ten užmigusio žmo
gaus nukrito noužgesusi ciga
retė ir uždegė baldus, ten su
degė name vaikai, vyresnieji 
žmones išnešti negyvi iš de
gančio namo, prieš kelis me
tus neatsargiai išmesta ci
garetes nuorūka į šiukšlių 

dėžę beveik sudegino vieną 
Čikagos lietuvišką instituciją, 
ir taip toliau. Panašių atsiti
kimų daugybė. Būkime atsar
gūs su ugnimi, ypač žiemą. 
Visą laiką rašomi įvairiausi 
perspėjimai, ką galime daryti 
ir ko ne. bet ar mes kreipiame 
į tai dėmesį? Juk nelaimės 
atsitinka kitiems, ne mums! 

Žiemos metu bandome ap
šildyti namus, kad šiltai ir 
patogiai galėtumėme gyventi. 
Kartais senuose namuose ne 
visi kambariai vienodai šyla. 
Pataisydami tą trūkumą, 
nusiperkame nešiojamą kros
nelę — vadinamą „portable 
space heater" — ir džiaugia

mės šiltu kambariu. Naudo
jant nešiojamas šildymo prie
mones, galima ne tik neilgam 
laikui apšildyti patalpą, bet 
sutaupyti ir pinigų. Bet tu
rėkite taip pat mintyje ir savo 
saugumą — dėl kelių dolerių 
neišstatykite savęs ir artimųjų 
į gaisro pavojų. 

Nešiojamos krosnelės gali 
būti labai pavojingos, jei jos 
nėra tinkamai naudojamos. 
Pagal „The National Fire 
Protection Association" (NFPA) 
nešiojamos krosnelės — „space 
heaters" sukelia daugiausia 
namų gaisrų. Jei tokią prie
monę naudojate: patikrinkite, 
ar ji yra patikrinta „Under-
vvriters Laboratory", ar turi 
automatišką išsijungimą, jei
gu apvirstų, ar turi apsaugą 
apie šildymo dalis. , 

1. Prieš naudojant tokią 
krosnelę, pirmiausia perskai
tykite gamintojo instrukcijas. 

2. Niekada nevartokite ne
šiojamos krosnelės nuolati
niam apšildymui. Naudokite 
tik laikinai, su pertraukomis. 

3. Nenaudokite krosnelės, 
jei jos jungimo viela yra api

plyšusi, sena. 
4. Niekada neprijunkite 

jos su prailginimo viela — „ex-
tention cord". Niekada neuž
denkite „extention cord" kili
mėliu ar nepakiškite po kili
mu. 

5. Niekada nepalikite 
krosnelės be priežiūros. Išei
dami iš namų ar eidami mie
goti, išjunkite. 

6. Nekabinkite nieko virš 
tos krosnelės. 

7. Pastatykite „space hea
ter" nuošaliai nuo praėjimo ta
kų, vonių, kriauklių ir kitų 
vietų arti vandens. 

8. Nepastatykite „speace 
heater" arti degamų me
džiagų, kaip užuolaidos, bal
dai ir pan. Ugniagesiai pataria 
bent 3 pėdas nuo bet kurio 
baldo ar užuolaidų. 

9. Niekada nepalikite vai
kų be priežiūros patalpoje, kur 
yra „space heater". 

Daug mūsų lietuvių rūko. 
Tai nesveika, bet to priprati
mo sunku atsikratyti. Tačiau, 
išmesdami nuorūkas, būkite 
atsargūs. Dažnai sudegusi ci
garetės nuorūka dar turi vidu

je gyvą anglį. Ir tokia cigaretė, 
išmesta į vietą, kur daug po
pierių, ar kitų degamų me
džiagų, gali jas uždegti, su
deginti namą, padaryti daug 
nuostolio. Būkite atsargūs! 

LAIŠKŲ 
ADRESAVIMAS 

Dažnai skundžiamės, kad 
mūsų laškai labai ilgai eina, 
kad kartais grįžta arba ir 
visai nepasiekia adresato, va
dinasi, blogas pašto patarnavi
mas. Galbūt Amerikos pašto 
patarnavimas nėra per daug 
geras, bet kartais gal ir mes 
patys esame kalti. 

Amerikos pašto įstaiga tu 
ri vadinamus ,,remote enco-
ding" centrus, kur bando iš
skaityti neaiškiai parašytus 
adresus, kurių normalūs paš
to „scanners" negali išskaityti 
ir siųsti toliau. Paštui ir jums 
(greičiau gauti laiškus) labai 
padėtų šie pašto įstaigos tar
nautojų patarimai. 

1. Jei nežinote valstijos su
trumpinimo, galite rasti tele

fono knygoje. Pvz., rašo žmo
gus laišką į Little Rock ir pa
rašo AL — tai reiškia Alias
ka, o Little Rock yra Arkansas 
valstijoje, ir turi būti rašoma 
AR. Aišku, laiškas gal kada 
nors nueis, bet jis turės ilgai 
klaidžioti. 

2. Visada rašyki te visą 
miesto pavadinimą. Pašto 
mašinos — „scanners" dažnai 
neatpažįsta jūsų sutrumpi
nimų ir net pašto patarnauto
jai dažnai nežino įvairių su
trumpinimų. Nes, pvz., Wa-
shington valstijoje yra net sep
tyni vietovių pavadinimai, ku
rie prasideda su „Sea". 

3. Jei tur i te galimybę, 
adresuokite laiškus rašoma 
mašinėle. Jei ne — rašykite di
džiosiomis raidėmis, įskaito
mai. 

4. Nepieškite piešinėlių 
ant voko, tai trukdo surasti 
adresą. 

5. Visada pridėkite savo 
adresą (return address). net 
jei siunčiate tik pašto kortelę 
(post card). 

6. Įvairūs verslai turėtų 
užrašyti savo adresus viršu

tinėje voko pusėje, kairėje. Kai 
kurie verslai savo adresus 
rašo iš šono ar kampu. Ma
šinos jų negali perskaityti. 

7. Daugelis vestuvių ar 
pakvietimų į įvairius pobū
vius naudoja labai išraitytas, 
..mandrias" raides, kurias yra 
sunku perskaityti. Pakvietimų 
rašto pavyzdžius išrinkite to
kius, kuriuos yra lengva per
skaityti. Dažnai , ,3" atrodo 
kaip „8", „S"raidė primena 
skaičių „6" ir „1" primena „7". 

8. Naudokite, jei turite, zip 
— codes devyniais numeriais, 
tai padės laiškui pasiekti ad
resatą greičiau. 

9. Lietuviams patartina 
rašyti (jei rašome ranka) la
bai aiškiai, kad „m", „n", „u" 
nesimaišytų. Svetimtaučiams, o 
ir mums patiems, tai yra kar
tais labai sunku atskirti. 
Rašant skaičius, lietuviškas 
„7" amerikiečiams gali reikšti 
raidę „F", „1" vienetukas — „7". 

Amerikos paštas nėra per 
geriausias, bet kartais ir mes 
patys esame kalti, jei nesi
laikome tam tikrų taisyklių. 
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Dail. Vinco Luko projektas. 

IR KARALIUS 
MINDAUGAS BUTŲ ATSTUMTAS 

Iškilmingų istorinės reikš
mės įvykių seka liudija pagar
bą demokratijos principams ir 
Konstitucijai. Baigiantis ka
denciją penktasis prezidentas 
V. Adamkus atsisveikina, iš
rinktasis R. Paksas iškilmin
gai prisiekia, ketvirtuoju vadi
namas A. Brazauskas daly
vauja. Trys nepriklausomos 
Lietuvos prezidentai iškil
mingo akto ceremonijoje! 
Reikšminga, simboliška, bet... 

J ie ir Seimo pirmininkas 
bei kiti aukštieji pareigūnai 
mini paliekančiojo valstybės 
vadovo postą nuopelnus, linki 
naujajam tęsti valstybės poli
tiką. O ji aiški ir nuosekli nuo 
pat Sąjūdžio užgimimo — su
grįžti į Vakarų demokratijos 
erdvę. Visi kalbėtojai daugiau 
ar mažiau prisimena valsty
bės atkūrimo ir nepriklau
somybės atgavimo istoriją. 
Ten pergalių ir netekčių pra-
maišiui, tačiau kokia šviesi ir 
viltinga Atgimimo pradžia! 
Šiandien ji pavirtusi visiškai 
konkrečiais siekiais — įstoti į 
NATO. tapti Europos Sąjun
gos nare. Priartėjome prie is
torinio slenksčio. 

Tačiau kodėl piliečio są
žinę graužia priekaištas, kurio 
neįmanoma atsikratyti, nei 
prezidento inauguracijos die
ną, nei po jos? Kodėl visose 
iškilmėse, kuriose dalyvavo 
atsikūrusios valstybės penk
tasis, šeštasis ir tik ką regali
jas gavęs septintasis vadovai, 
o buvo pamirštas ar sąmo
ningai nustumtas į pašalį 
ketvirtasis valstybės vadovas 
Vytautas Landsbergis? Ar dėl 
to. kad jis nedvejodamas rė
mėsi tarptautine teise ir veik
damas nepalyginamai sudė
tingesnėmis net mirtino pavo
jaus valstybei sąlygomis iš
vedė šalį iš narvo, kuris prieš 
subyrėjimą buvo iškėlęs 

..brandaus socializmo" iškabą? 
Kur būtų nuvedusi politika, 
raginusi siekti „suvereniteto" 
žingsnis po žingsnio, ir likti... 
tame pačiame, tik perdažy
tame narve? Kai Lietuva nu
simetė ant keturbriaunių dur
tuvų atneštą sovietinės pseu-
dorespublikos statusą. V. Lands
bergis teisėtai tapo ketvirtuo
ju valstybės vadovu. Šio fakto 
negali paneigti jokie išvedžio
jimai. Prezidentas V. Adam
kus, įteikdamas V. Landsber
giui Vytauto ordiną su aukso 
grandine, tik iš dalies atitaisė 
skolą teisingumui ir istorijai. 
Laisva Lietuvos valstybė 
niekada nebuvo be vadovo. 

Tad kodėl keturi Vilniuje 
tebegyvenantys demokratinės 
valstybės vadovai negeba (kas 
neleidžia? kas draudžia?) reikš
mingų įvykių iškilmėse sto
vėti greta, liudyti tautai ir 
pasauliui Lietuvos valstybin
gumo seką gyvu pavyzdžiu? 
Kodėl gėdimasi būti valstybe? 
Beje. net okupacijos sąlygomis 
Lietuvos valstybė turėjo savo 
vadovą. Jis — laisvės kovų 
legenda — generolas Jonas 
Žemaitis. 

Prezidento t i tulas, kai 
kalbama apie valstybę ir jos 
vadovą, neturi lemiamos 
reikšmės. Rasis kada nors 
Seimas, kuris šią dirbtinę 
kliūtį, darančią gėdą ne asme
niui, o visai valstybei, paša
lins. Juk ir karalius Mindau
gas buvo Lietuvos valstybės 
vadovas. Tačiau jei karalius 
butų prisikėlęs vasario 26 
dieną ir pasirodęs senojoje 
šalies sostinėje, pagal Europos 
standartus pirmajam Lietuvos 
valstybės vadovui būtų tekę 
stoviniuoti piliečių būryje 
drauge su ketvirtuoju — ato
kiai nuo prezidentų. 

O priekaištas deginte degina... 
Edmundas Simanaitis 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888: 
Fax.: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

„Lietuvai reikia naujo 
dienraščio", — perskaičiau 
praėjusių metų gruodžio 21-
sios „Draugo" antraštę ir ji 
mane „pagavo už skverno". 

Smeigiausi skaityti visą 
didelį Antano Naujokaičio 
straipsnį iki galo. Radau 
cituojamą ir save, nors į mano 
lūpas ten įdėti žodžiai, kokių 
niekur nesu pasakęs. Tiek to. 
Šio rašinio tikslas nėra 
ginčytis su tuo straipsniu dėl 
to „reikia ar nereikia" 
Lietuvai naujo dienraščio, bet 
pažvelgti į pačią lietuviško
sios žiniasklaidos kokybės 
problemą šiek tiek iš kito 
kampo, negu tai pristatoma 
minėtame straipsnyje. 

Apie Lietuvos spaudos 
„nuosmukį" kalbama nuo pat 
Atgimimo laikų. Pakilus Są
jūdžio bangai, taip buvo 
kalbama apie Komunistinę 
spaudą, kuri, kaip tada 
daugeliui atrodė, buvo beveik 
visų blogybių įsikūnijimas. 
Užteko Sąjūdžio mitinge 
Vingio parke paraginti 
žmones atsisakyti „Tiesos" 
prenumeratos, kai tūkstan
čiai laikraščio atsisakymo 
šaknelių ėmė plūsti redakci-
jon paštu, o netrukus turėjo 
atsistatydinti ir pats vyriau
siasis redaktorius. 

Sąjūdžio žmonės veikiai 
ėmėsi žurnalistinio darbo 
patys. Lietuvoje atsirado šim
tai naujų leidinių, redaguo
jamų žmonių, ligi tol niekaip 
nesusijusių su žurnalistika. 
Daugeliui žmonių tada 
atrodė, kad laikraščius 
redaguoti gali kiekvienas, 
kuris atpažįsta raides ir įsten
gia iš žodžių daugiau ar ma
žiau rišliai dėlioti sakinius. 

Ir tai buvo beveik teisybė. 
Žmonės buvo ištroškę tiesos, 
kuri 50 okupacijos metų buvo 
grubiai persekiojama. Nesu
klastotos istorijos, laisvai iš
pažįstamos religijos, savaran
kiškos politikos temos tuo me
tu buvo graibstoma lektūra ir 
laidavo Sąjūdžio leidinių po
puliarumą, tuo tarpu kai 
komunistų kontroliuojama 
spauda šių temų tąsyk vis dar 
privengė. 

Bet tokia padėtis truko 
palyginti neilgai. Veikiai ėmė 
persiorientuoti ir komu
nistinė spauda. Pakeitusi 
savo bolševikinę praeitį 
menančius pavadinimus, 
palaipsniui ji ėmėsi ir anks
čiau uždraustų temų. Iš 
Sąjūdžio spaudos rankų 
nejučia ėmė slysti „teisiojo" 
privilegija, kurią ji tarėsi tu
rinti, tarsi kokį tėvo palikimą. 

Dar daugiau. Pragmatiš
kasis pradas netruko pradėti 
stelbti idealistinį motyvą ir 

pačių sąjūdininkų spaudoje, 
nes kai kurie žmonės paste
bėjo, kad laikraštis — ne tik 
informacijos sklaidos priemo
nė, bet ir proga politinei kar
jerai, jis taip pat gali būti ir 
pelningas verslas. 

Daugelis prisimena, kaip 
Sąjūdžio dienraštis „Respub
lika", įkurtas, beje, su išeivijos 
lietuvių materialine parama, 
netruko atsidurti privačių 
asmenų žinioje ir veikiai nu
traukė ryšius su pačia Są
jūdžio organizacija. Vidinė 
konkurencija — kas ir kurie 
žmonės kontroliuos Sąjūdžio 
laikraščius — vyko ir kituose 
leidiniuose. 

Man pačiam taip pat teko 
pasitraukti iš pirmojo Kaune 
legalaus ne komunistinio laik
raščio „Kauno aidas", kurį fak
tiškai pats buvau ir įkūręs, 
vyr. redaktoriaus pareigų 
1989 m. birželio mėnesį. Tuo 
metu tas laikraštis buvo tapęs 
populiarus ir paklausus, o 
pageidaujančių pasinaudoti 
šiomis aplinkybėmis atsirado 
ne vienas. 

Tačiau politinė veiksena, 
kuri ėmė ryškėti Sąjūdžio vi
duje, jau tada buvo matoma, 
kaip žalingas pradas, ir ji 
nieko gera negalėjo žadėti 
ateičiai. Dalies savo bendražy
gių priverstas trauktis iš 
pareigų, tuomet rašiau: „Nors 
mūsų svarbiausias siekis — 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymas yra dar tik 
ateities perspektyva, tačiau 
veikimo aplinkybės dabar
tiniu metu yra gerokai 
pasikeitusios. Vien drąsos 
šiandien jau nebeužtenka. 
Dabar reikia ypač kompeten
cijos ir profesionalumo. Ir 

visose srityse — politikoj, 
ekonomikoj, teisėj ir netgi žur
nalistikoj. Saviveiklos ir 
neprofesionalumo laikai bai
giasi, ateina kvalifikuoto dar
bo ir racionalių sprendimų 
metas". („Kauno aidas", 1989 
birželio 22). 

„Kauno aido" vyr. redakto
riumi tapo žmogus, ne tik ne
turėjęs jokių žurnalist inių 
kvalifikacijų, bet dargi ir 
aukštojo mokslo diplomo. Lai
kas parodė, kad jis neturėjo nė 
tikslo išugdyti Kaune laik
raštį, kuris galėtų tapti pa
kaitalu LKP organui „Kauno 
tiesa". Sąjūdžio laikraščiu jis 
pasinaudojo tik kaip tramp
linu šuoliui į Aukščiausiąją 
Tarybą — Atkuriamąjį Seimą, 
tapo signataru ir žurnalistiką 
tuojau užmiršo. O likimo va
liai paliktas „Kauno aidas" 
veikiai prarado savo reikšmę, 
skaitytojų pasitikėjimą ir na
tūralia mirtimi pabaigė savo 
dienas. 

Tai tik pora pavyzdžių, 
kaip didelis tikslas, net ir tarp 
Sąjūdžio žmonių, ne kartą 
buvo aukojamas asmeniniam 
interesui, tuo padarant neati
taisomą žalą visuomenės 
raidai, kaip tai dabar matyti 
jau iš laiko perspektyvos. 

Visuomeninė padėtis 
Lietuvoje š iandien galbūt 
būtų kitokia ir klostytųsi, gali
mas daiktas, kitokie politinių 
procesų šalies viduje scenari
jai, jeigu nuo Sąjūdžio laikų 
būtų išsilaikę bent pora įta
kingų dešiniosios pakraipos 
dienraščių. Istorija tačiau 
tariamosios nuosakos nepri
pažįsta ir padėtis šiandien yra 
tokia, kokia yra. 

(Bus daugiau) 

įŪ5U LAIKRAŠTIS! 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE S Ą J U N G A 

Rengia KOVO 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą. 

Minėjimas įvyks 2003 m. kovo 9 d. (sekmadienį) 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Programoje: 
10:30 vaLr. Vėliavų pakėlimas prie paminklo, 

vainikų padėjimas. 
11:00 v.r. Šv. Mišios. 
12:30 v.p.p. Minėjimas didžiojoje salėje. 

Pagrindinis paskaitininkas inž. Bronius Nainys. 
Meninę programą atliks Lietuvių operos moterų 

choras. Dirigentė Gitana Variakojienė. 
Akomponuos Manigirdas Motekaitis. 

Lietuvių visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti 
Kovo 11 d. minėjime. 
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Lie tuvos A m b a s a d o s Vašingtone va rdu re iškiu 
nuoš i rdž i ą užuojau tą DAMUŠIŲ šeimai n e t e k u s 
v y r o , d r a u g o i r tėvo, žymaus Lietuvos ir išeivijos 
veikėjo bei moks l in inko 

A. f A. 
dr. ADOLFO DAMUŠIO 

Šią g i laus l iūdesio va landą su ypa t inga p a g a r b a 
p r i s i m e n a m e p r a s m i n g ą ir pas iaukojamą Amži
na t i l s į gyvenimo kelią, kurį j is paskyrė Lietuvos 
l a i svės labui . Dr . Adolfas Darnusis buvo pavyz
d ž i u v is iems jį pažinojusiems už savo pa t r io 
t i z m ą ir pa s i auko jamą veiklą Lietuvos labui . 

S u gil iu l iūdes iu — 

Ambasadorius Vygandas Ušackas 

KATALIKIŠKOS AKCIJOS PUOSELĖTOJUI 
VALSTYBININKUI 

JAUNIMO AUKLĖTOJUI 

A.tA. 

prof. d r . Adolfui Damušiui 

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai Jadvygai, dukrai Gintei, 
sūnums Sauliui ir Vyteniui, ir 
artimiesiems. 

Liūdime netekę kilnaus lietuvio ir 
brangaus bendradarbio. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
KATALIKU; FEDERACIJA 

International Children's Fund 
j^jjrayJK^, Inc." 

212 S. Milwaukee Ave., Suite A, VVheeiing, IL 60090 
Tel.: 847-279-8120; 847-279-1069 

Fax: 847-279-0710 
Pelno nesiekianti organizacija ..Zhuravlick. Inc.", kartu su llinois 
federalinė „KidCare" programa registruoja 18 meų ir jaunesnius 
vaikus iš mažas pajamas turinčių šeimų bei nėščias moteris (visas 
be išimčių, net neturinčias legalaus statuso JAV) nemokamai arba 
mažo mokesčio („depend on family income") Illinois federalinio 
sveikatos draudimo programai ..KidCare" gauti. 

Medicininė programa „Care Entree". 
PPO tinklas-$54.95/mėn 
Migracija į Kanadą 
1-2 deny versk) registracįa (FEIN įskaičiuota) - , **,-«•«, 

Adreso keitimo korteles (AR-11 forma) prašymas nemokamai 

#d Core 

Alvvays With Flowers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų 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 60468; Tel. 888-594-6604 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI D A I M L E R - C H R Y S L E R a u t o m o b i l i a i i r JEEP 
visureigiai su 7 metu garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 

F I V E S T A R 
& 0 d & & 

Baizekas M o t o r Sales Inc. 

SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusiu žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
Te l . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 5 
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 

INTERNATIONAL 

9525 S. 79th Avenue 

Suite 207 

Hickory Hills, IL 60457 

Phone: 708-430-7272 
800-462-2584 

E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

Patikimas, profesionalus aptarnavimas visais kelionių reikalais 
• Dainų šventė Lietuvoje — NAUJA PROGRAMA 
• Specializuotos (custom) kelionės nuo 2 iki 20 žmonių 
• Jūsų patogumui raštinė Lietuvoje 
• Avia bilietai — vietiniai, tarptautiniai, iš Lietuvos bei į Lietuvą 
• Atostogų pasiūlymai ir užsakymai 
• KALĖDINIU MUGIŲ KRUIZAS upėmis Vokietijoje ir Aus t iw — GRUODŽIO 6 d.. 2003 
• KARIBŲ KRUIZAS — PRINCESS CRUISE LINES — CASAR10 29 d . 2004 

ESAME AKREDITUOTI KRUIZŲ BEI KARIBŲ SPECIALISTAI 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
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Siūio darbą 

SPA CONSTANTINE 
R E I K A L I N G I 

• manikiūristai 
• masažistas-terapistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 
• patyręs registratorius-pardavėjas, 
dirbantis kompiuteriu, pilnam/nepilnam 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Main St.. Don ners Grove, IL 60515. 

Reikal ingi d a r b u o t o j a i p a r d u o 
tuvių v a l y m u i TN' i r IN 

valsti jose. Pageidaut ina vyrai. 
At lyginimas nuo 

S l . 5 0 0 i k i S l . 8 0 0 . 
Te l . 9 0 1 - 2 1 8 - 7 4 8 1 . 

Reika l ingas gerai angl iškai 
ka lban t i s , lengvai 

b e n d r a u j a n t i s „ sa l e sman" . 
T e l . 630-774-1025 a r b a 8 1 5 -

462 -6263 . 

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

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius pr iemiesč ius . 

S k a m b i n t i p o 6 v.v., 
tel . 815 -439 -0037 . 

100 Window VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

Men or Women 2-3 person team. 
Mušt have own car / 1 person speak 

some English. 
NO EXPERIENCE NEEDED. We vvill 
train. We have ALL RES1DENTIAL 

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

P.T. weekends Sat. & Sun. or 
VVeekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sunuoun (5pm-6pm). 
Make S500-S1.000 each person weeklv. 

Mušt appiv in person & You can Stan The 
Next Day 

Blue Sky Windo» Cleaning. Inc. 
2752 Maple Ave. Dovvners Grove. IL 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & Walnut) 
630-515-8706. see Rich. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Caregivers needed in NVisconsin. 
English. sočiai security. refe-

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

Call Home C a r e @ 262-657-8467. 

CARLISLE STAFFING, LTD, IN VVESTMONT IS 
HIRING VVITHOUT A FEE. 

Electronic Assembly positions for ali shifts are 
available. QC inspector, group ieader and 

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

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

PERSIUNTIMO PASLAUGOS 

Siuntiniai ir pinigai 

TR 
(nuo 1987 m.) 

I-V 9-5 v .v . 
V i 9-2 v .p .p . 
VI I L e m o n t e 9 - 1 2 : 3 0 

Reikalui esant, a tvyks tame į namus 

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-838-1050 

„TRANSPAK" atstovas — krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem; Tel. 847-845-3972 

Klientų page idav imu, s iunt iniai bus apdraus t i . 
Nemokama telefoninė linija 1-800-399-1050. 
Siunčiant virš 50 svarų, dovanojama viena telefoninė ko r te lė . 

YKOS ARTSJA 
J A U P A T S M E T A S R U O Š T I S 

Š I A I Š V E N T E I 
7 D B - 5 9 9 - 9 6 B Ū 

7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
ATLANTIC 

txpressCorp, 
E L . Y K I N E S I U N T A I Š P L A U K S 
K O V O 8 D . B Ū Ū - 7 7 5 - S E N D 

2719 W. 71 str. C h i c a g o , iL 6 0 6 2 9 
8801 S. 78 Ave Bridgevievv, IL 6 0 4 5 5 

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

VIRGIS T V A S K U S , C P A , 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

Skambinti 
te l . 708-448-8468 ; 

312-762-4653 . 

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

apsunkins metini mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam. 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

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

O a k I .awn. I I . 60453. 
Tel . r a š t i nė 708-424-4425 . 

T v a r k a u 
PAJAMŲ MOKESČIU. 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINE APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL60618 
Tel. 773-935-0472. 

Namu remonto ir statybinės paslaugos 

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 Z I Lt 
contractor CONSTRUCTION 

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

A JCr C 24HRS,7DAYS 
> • « » < * 77*631-1833 
* " £ S 2 £ S c 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

Atlieku 
staliaus,elektriko ir dažymo 

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

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

..soffits". ..decks", .,gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

S i ū l o m o k y t i s 

B & D A 
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 medianinės 

sąskaitos 

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

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė! 
847-652-8545; 847-361-4194 

8011 Lincoln, Skokie 

P a r d u o d a 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

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. 

Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA TIK 

$85 
Persiunčiame [ 48 valstijas UPS paštu. 

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

3S 3 6 W 1 6 0 St., M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Č ikago je , pr istatymas savaitgaliais i namus — NEMOKAMAS 

L 
MAŽEIKA TB&T.S1 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

B3CBNT INSUBANCB AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

Devon TamiCy Idedical Center 
£SS£ 

Dr. Bena 
Naryzhny, M.D. 

Terapeute/skausmų 
(eraptja-reabStaaia 

Dr. Alina Ubster, 
M.D. 

Ginekologe-
akušerė 

Dr. Bena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatrė 

Visoker iopa medic in inė pagalba suaugusiems ir vaikams 
2 7 1 0 W . D e v o n A v e . , 3 Fl., Ch icago 

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

Jūsų patogumui: 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozės tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
širdies diagnostika )s 

GreenšpanTM.D. 
Šeimos gydytojas, taip: 

\ pat turi didelę patirtį > 
! chirurgijos srityje 

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

Dr. Sofla Pertetein, 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatre 

Dr. Peter G. 
Chtoros, D.P.M. 
Specialistas koių 

ligoms 

..Botox kosmetines 
injekcijos 

Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

Plaukų pašalinimas 
lazeriu 

Dr. JanH. 
Faibisaff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Pacientu giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 
Padedame susižeidusiems darbo vietose arba autoavarijose-] 

Dr. EHyzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GnJM^. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak La vvn. Illinois 60153 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s M i k u l i s 
Te/.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 As o"***R 

E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
" Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 

* Pardavimas J į j s ra į t , 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Įvair ios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

GREIT PARDUODA 
- £ • _ _ - Landmark 
— * * properties 

Bus. 775-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Vilioja saulėta Florida? 

Coldvvell Banker 
3474 Tampa Rd. 

Palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

727-781-3700 

Mobil 727-385-0358 
Res. 727-784-8277 

E-mai: mantesellshomes@aol.cxxn 

M a l l l Tampa Bay apylin 
kes. įskaitant St. Pete 
Clearvvater ir IMew Port Richey. 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi
mas įvairių nuosavybių pardavime ir 
pirkime. Skambinkite del nuolaidų. 

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 I 
D R A U D I M A I l 

Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 W. 95 St. . O a k Lawn. IL i 

708-423-5900 I 

ALTOMOHIXX NAMU, SYHKAIOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 W e s t 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe M a t 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoįu nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansmę paskolą. 

) " F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& B U l L D E R S , Inc . 

Kompanija pagal jūsų 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 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s © h o m e . c o m 

APSIDRAUSKITE 
Vienoje iš seniausių Amerikos 

draudimo kompanijų (1888) 
VVestem and Southern finansinė grupė. 

* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingų atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių peržiūra 

Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 
atstovė ELESA ABUSGYTĖ. 

Tel. 773-736-3272. exL 131: 
namų 773-476-1051: mob. 773-5(11-6573. 
4610 W. Diversev Ave.. Suit C. Chicago. IL. 

Klientų pageidavimu atv\ksta Į namus. 

CtrtoJMy. 
Cons'.ock Realty. Group 

DAIVA J U K N I E N Ė 
R e a l t o r 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma 
• Nemokama kvalifikuota rinkos analize ir 
įkainavimas 
• Nemokamos konsultacijos, susijusios 
su nekilnojamu turtu 
• Tarpininkavimas gaunant paskolą 

Business 630-961-2766 ext 34 
Tel. (mob.) 630-400-2848 

E-mail: daivajukna@yBnoo.com 

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 

Siūlo išnuomoti 

Parduoda 

K i r p ė j ų 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 chemini sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

NEW ZEALAND vasarnamis 
$37.000 — 

www.newzealandhomforsale.com 
ahendrickson@intercommunica-

tions.com 
P.O.Box 399. Angelus Oaks. CA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

S l a u g o s p a s l a u g o s 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų . 

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

Tel. 773-434-4543 

Salone . . .Miražas" kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„ M i r a ž a s " tel . 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524. 

Nuosavame name. a tski rame 2 
mieg. bute , priimu prižiūrėti vyres

nio amžiaus žmones arba tą butą 
išnuomoju Willow Springs 

priemiestyje. Graži vieta prie 
miško.fel . 708-839-8447. 

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas. 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais ..base-
ment". Archer Ave. ir Pulaski 

apylinkėje. Tel. 773-218-4351. 

There are a number 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 newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel vvhen flying on this sophist icated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

http://Sl.500ikiSl.800
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
mailto:mantesellshomes@aol.cxxn
mailto:daivajukna@yBnoo.com
http://www.newzealandhomforsale.com
http://tions.com
http://www.scandinavian.net


NATO vadovas patikino — Baltijos valstybės 
bus apgintos 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak jo, tai yra Lietuvos 

karių profesionalumo įvertini
mas. 

Tačiau, nepaisant Lietuvos 
pažangos rengiantis narystei 
NATO ir dalyvaujant bendrose 
operacijose, G. Robertson įspėjo 
nesitikėti lengvos stojimo sutar-

Jis paragino Seimo narius būti 
pasirengusiems atsakyti į „sun
kius klausimus" NATO valsty
bių, kurios turės tvirtinti sutar
tį, parlamentuose. 

Atvykęs į Seimo posėdį, 
NATO vadovas į parlamentarus 
kreipėsi lietuviškai. „Laba die
na, man malonu vėl būti čia", iš
tarė jis. ties patvirtinimo procedūros 

Pasaulio lietuviai sveikina naująjį prezidentą 
ir linki pažadu įgyvendinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
ligonines ir į skurdą pate

kusius žmones. 
„Padėsime Lietuvai, Res

publikos prezidentui, Seimui, 
vyriausybei ir jos piliečiams bei 
tautiečiams visokiais būdais. 
Tikimės, kad ir Lietuva rūpin
sis savo vaikais, gyvenančiais 
svečiose šalyse ir norinčiais iš
laikyti bei ugdyti lietuvybę savo 
tarpe", rašo pasaulio lietuviai. 

Be to, PLB dėkoja kadenciją 
baigusiam prezidentui Valdui 
Adamkui už dėmesį išeivijos 
lietuviams. 

V. Kamanto pranešime pri
menama, kad per praėjusius 5 

metus V. Adamkus aktyviai da
lyvavo įvairiuose bendruomenių 
renginiuose, padėjo PLB veik
lai, lankė kraštų bendruome
nes, priimdavo lietuvius svečius 
iš įvairių pasaulio kraštų, iš
klausydavo išeivijos lietuvių 
balsus, nuomones, prašymus, 
padėkodavo už atliktus vertin
gus darbus Lietuvai. 

„(V. Adamkus - BNS) nuo
latos primindavo mūsų pa
reigas padėti Lietuvai jos kelyje 
į NATO ir Europos Sąjungą, rū
pintis jos saugumo užtikrinimu 
per mūsų gyvenamų kraštų 
parlamentus, vyriausybes, gy
ventojus", rašoma pranešime. 

Mirė iškilus visuomenės veikėjas 
dr. Adolfas Darnusis 

Atkelta iš 1 psl. 
1932 m. su kitais Technikos 

fakulteto ateitininkais įkuria 
ateitininkų korporaciją „Gran
dis", išrenkamas jos pirminin
ku, o po metų — Kauno studen
tų ateitininkų sąjungos pirmi
ninku. 

Vėliau A. Darnusis mokėsi 
Berlyno ir Frankfurto universi
tetuose, o prasidėjus sovietų 
okupacijai, įsitraukė į Lietuvos 
aktyvistų fronto veiklą. A. Da
rnusis buvo vienas pagrindinių 
1941 m. birželio 23 dienos suki
limo Lietuvoje vadovų, Laiki
nojoje vyriausybėje paskirtas 
pramonės ministru. 

Okupacinei nacių valdžiai 
nutraukus Laikinosios vyriau
sybės veiklą, įkuriamas Lietu
vių fondas, kurio vienu svar
biausių vadovų tampa A. Da
rnusis. Jis dalyvauja įkuriant 
VLIK'ą ir tampa jo vicepir
mininku. 1944 m. A. Darnusis 
buvo suimtas nacių ir kalintas 
Vokietijos kalėjimuose. Sąjun
gininkų išlaisvintas jis vadova
vo lietuvių gimnazijai Vokieti
joje, telkė jaunimą.. 

1947 m. A. Darnusis su šei
ma atvyko į JAV, kur grįžo prie 
mokslinių studijų, tyrimų ir 
pramonės reikalų, jis užpaten
tavo apie 20 išradimų. Į Lietu
vos istoriją dr. A. Darnusis įeis 

ne tik kaip mokslo žmogus, bet 
ir kaip antisovietinės bei anti-
nacinės rezistencijų dalyvis, 
Laikinosios vyriausybės narys, 
vienas iš VLIK-o organizatorių 
ir vadovų, žymus ateitininkų 
veikėjas, Ateitininkų federaci
jos vadas, Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacijos pirmi
ninkas, vienas iš jaunimo sto
vyklos „Dainava" kūrėjų, buvęs 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės Garbės teismo ir Seimo na
rys, Lietuvių fondo narys, Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos narys. 

Dr. A. Darnusis daug rašė 
spaudoje, išleido knygų, mokslo 
veikalų, pelnė aukštų apdova
nojimų. 

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę A. Darnusis su šei
ma grįžo į Lietuvą. 

PLB valdyba reiškia nuo
širdžią užuojautą velionio žmo
nai Jadvygai Damušienei, duk
rai — Lietuvos Respublikos am
basadorei NATO Gintei Berna
detai Damušytei, sūnui dr. Vy
teniui Damušiui, visiems Da-
mušių šeimos nariams, gimi
nėms, artimiesiems, bičiuliams 
ir visiems tautiečiams. 

„Meldžiame Viešpatį amži
no poilsio dr. Adolfui Damušiui, 
pabaigusiam šios žemės kelio
nę", rašo Vytautas Kamantas. 

Prezidento patarėjo finansine veikla domėjosi 
britu policija ir Interpol'as 

kad rinkimų kampanija iškelia 
daug versijų ir galimybių do-

Atkelta iš 1 psl. 
dvi uždarosios akcinės ben

drovės, kurių vadove įvardyta J. 
Petraičio žmona Giedra. 

J. Petraičio teigimu, įregist
ruodama šias bendroves, jo 
žmona padarė paslaugą užsie
nio verslininkams, kurių pavar
džių jis neprisimena. J. Petrai
tis tikina, kad daugiau su šių 
bendrovių veikla nei jis, nei jo 
žmona susiję nebuvo. 

Pasak LNK televizijos, mi
nėtoms dviem bendrovėms dėl 
dokumentų klastojimo ir ap
gaulingos apskaitos buvo iškel
tos baudžiamos bylos, kurių 
viena nutraukta dėl senaties. 

Tuo tarpu prezidentas Ro
landas Paksas nelinkęs su
reikšminti savo visuomeninio 
patarėjo praeities. „Aš galvoju, 

mėtis biografija ir žmogumi. 
Tas praeina, praeina po kampa
nijos pabaigos. Labai gerai būtų 
išnaudoti žmones tokius, kokie 
jie yra, tą, ką jie sugeba", sakė 
R. Paksas. 

Finansinių nusikaltimų ty
rimų tarnyba vasarį pradėjo 
tirti vienos J. Petraičio bendro
vės finansinę veiklą. Jo paties 
teigimu, jis yra įregistravęs dvi 
bendroves — „Be precedento" ir 
„Kukubara". 

Australijoje gimęs J. Pet
raitis buvo R. Pakso varžovas 
prezidento rinkimuose, tačiau 
iš kovos jis iškrito po pirmojo 
rinkimų rato, surinkęs maž
daug 3.7 visų balsavusių rinkė
jų balsų. 

Paskelbtas turtingiausių pasaulio žmonių 
sąrašas 

Atkelta iš 1 psl. 
— jo turtas vertinamas 11.1 

mlrd. dolerių. 
Toliau sąraše rikiavosi Sau-

di Arabijos princas Bin Talal 
Alsaud, B. Gatės konkurentas 
— bendrovės „Oracle" įkūrėjas 
Larry Ellison, penki Walton'ų 
šeimos nariai — Alice, Helen, 
Jim, John ir S. Robson Wal-
ton'ai, kuriems priklauso JAV 
parduotuvių tinklas ,,Wal-

Mart" — visų jų turtas vertina
mas po 16.6 mlrd. dolerių. 

Dvyliktoje vietoje buvo 80-
metė bendrovės „l'Oreal" savi
ninkė Liliane Bettencourt. 

Tryliktas — Kanados leidė
jas Kenneth Thomson, toliau — 
Švedijos baldų gamybos įmonės 
„Ikea" vadovas Ingvar Kamp-
rad bei Švedijos bendrovės 
„Tetra-Pak" savininkė B. Rau-
sing. 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
[vairūs darbai 

LEONID 
2881 N Mihvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

[vairūs darbai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1 773^04-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

TERESA 
1 773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

DRAUGO biuletenis 
T T J J E * & T J » 
773-S8S-950S • FAX 773-SSS-8234 

varrta* 

pavarė. 

adresas. 

mieštas

i s 

Jau senokai žinome, kaip 
Amerikoje išgarsėjo krepši
ninkas Žydrūnas Ilgauskas, 
Cleveland „Cavaliers" krepši
nio komandai suteikęs daug 
laimėjimų, ko išdavoje 2000 
metais jis su komanda pasi
rašė sutartį už 71 milijoną do
lerių. Kurį laiką jam labai 
nesisekė, nes j is net kelis kar
tus susilaužė koją, kuriai pas
kutinė operacija buvo padary
ta pereitų metų vasario 7 die
ną vienoje Baltimorės ligoni
nėje. Clevelando milijoninio ti
ražo dienraštis „The Plain 
Dealer" labai dažnai rašo apie 
Ilgausko laimėjimus, o pasku
tiniuoju metu net per kelias 
laidas spausdino jo nuotrau
kas ir žaidynių laimėjimų isto
rijas. 

Š. m. vasario 8 dienos Cleve
lando dienraščio laidos pir
mame sporto žinių puslapyje 
yra Ilgausko nuotrauka su 
stambiu užrašu: „Ilgausko lai
mėjimai pralenkia jo kojų pra
laimėjimus". Svarbu pastebė
ti, kad visada paminima jo lie
tuviška kilmė, išvardinami jo 
laimėjimai ir operacijos. Taip 

pat rašoma, kad jis žaidė su 
Lietuvos krepšinio komanda 
prieš JAV studentų koman
das, o 1994—1995 sezono me
tu žaidė 36 kartus su „Atletas" 
krepšinio komanda. Cleveland 
„Cavaliers" jį parinko 1996 
metais. Vienu metu, persekio
jamas kojų sužalojimų, jis net 
prasitarė pasitrauksiąs iš 
krepšinio karjeros, nors to ne
galėjo padaryti, nes krepšinis 
tapo jo asmenybės dalimi ir 
gyvenimo paskirtimi. 

Clevelando lietuviai atidžiai 
stebi jo gyvenimą, didžiuojasi 
laimėjimais ir džiaugiasi, kad 
jo krepšininko karjera priside
da prie Lietuvos vardo garsi
nimo. Tiek spaudoje, tiek tele
vizijoje jo vardas ir pavardė 
yra rašoma ir tariama teisin
gai, o jis pats, žurnalistų už
kalbintas, jiems atsako anglų 
kalba, ją jau gerokai -pramo
kęs. Krepšinis yra labai popu
liarus sportas, tūkstantinių 
minių lankomas įvairiose pa
talpose, tai Žydrūnas Ilgaus
kas jau yra tapęs „dienos hero
jumi". 

Aurelija M. Balašai t ienė 

DESIGN 
Group REKLAMA, D IZAINAS, INTERNETAS 

V iz i t ines korteles, b roš iū ros , įvairus b lanka i , 
sav ikop i juo jan tys b lanka i , l ipdukai , p lakata i , 

v i t r inų apipavidal in imas, f i rm in io st i l iaus kū r imas , 
l o g o t i p o kūr imas, in terneto puslapiu kū r imas 

ir aptarnavimas, b izn io suvenyra i , 
rek lama ant au tomob i l i u , skrajutes ( f lyers) , 

magnet in ia i l ipdukai . 

Tel: 847-414-7104 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

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

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 Sot California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 St. 9900 W.143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park. IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

MANO NEMOKAMAS SKEL8JMAS 

Siuskite paštu arba faksu: 

DRAIGAS 
4545 W. 63fd St. 
Chicago, SL 60629 

PALOS — GAIDAS 

ii. * . s^^Hifl I K 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo 5v,Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllis, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

DllAUGO UĖKIAM& 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708-430 5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MAROJJETTE PARK 2S33 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1 773-476 2345 

NATIONVvlDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800 9 9 4 7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
JADVYGA BUDVYTYTĖ 

PALIULIENĖ 
Mirė 2003 m. vasario 27 d. dukters namuose, po 

sunkios kovos su parkinsono liga. 
Gimė 1919 m. liepos 6 d. Lėkių kaime, Švėkšnos 

valsčiuje, vienuolikos vaikų ūkininkų šeimoje, daugu
mą kurių ji pati auklėjo po mamos netikėtos mirties 
nuo krūties vėžio. 

Velionė baigė akušerės specialybę Kaune, kur šo
kiuose susipažino su paskutinės laidos Lietuvos kari
ninku Juozu Edvardu ir su kuriuo išgyveno 61 laimin
gus metus. Karo metu pasitraukė į Vokietiją ir 1949 m. 
emigravo, ir iki 1983 m. gyveno Waterbury, CT. Išėję į 
pensiją persikėlė į Daytona Beach, FL. 

Nuliūdę liko: dukra Regina su vyru Martinu Siemo-
neičiai, gyvenantys Westfield, N J; sūnus Arūnas su 
žmona Karolina Masiulyte, gyvenantys Vilniuje; anūkai 
Martynas, Regina Ariana ir Lina Jadvyga. 

A.a. Jadvyga bus pašarvota sekmadienį, kovo 2 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 7 v.v. Delninckas laidojimo namuose 
Waterbury, CT. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį kovo 3 d. Iš laidojimo 
namų velionė bus atlydėta į Šv. Juozapo bažnyčią, ku
rioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti mylimą mamytę savo maldose ir vietoje 
gėlių aukas siųsti Lietuvos našlaičiams. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direk. Delninckas. Tel. 203-753-6181. 

A. t A. 
MARIJA ŠPURAITĖ 
TALIUNEVIČIENĖ 

Mirė 2003 m. vasario 21 dieną, sulaukusi 95 metų. 
Gimė Zarasuose, kur vasarą sugrįš jos pelenai. 
Paliko liūdinčią dukrą Marytę, žentą Stasį Goštau

tą, anūkus Daivą Braungfeldfs, Mayą Zaprauskis su 
šeimomis ir Vytautą Goštautą bei pusseseres, pusbro
lius Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Kazimiero Taliunevičiaus-
Toliūno. 

Gedulo šv. Mišios buvo atnašautos Bostone vasario 
25 d. 

Nul iūdę artimieji 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

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

I VILNIUS 2003 ! 
£ £ 
£ KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ £ 
jž FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų, j * 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
J? 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS !!! 

40-24 235th Street Douglaston. N Y 11363 

Tel . 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 

E-mail: vyttoursaearthlink.net 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 
F-mail: 

£ 

£ 

Ž 
£ 

s 

1 
£ pencylar@comcast.net £ 

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

E-mail: bronehSaol.com £ 
£ 
£ 

^ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://vyttoursaearthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
http://bronehSaol.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

„U.S. Depar tment of Jus-
t ice Immigrat ion and Natu-
ral izat ion Services" prane
ša, kad vasario 27 d. visų 
imigracijos prašymų mokes
čiai vėl pakeičiami. Jie buvo 
sumažinti š.m. sausio 24 d., o 
nuo vasari© 27 d. grąžinami į 
anksčiau buvusius. Visi pra
šymai, pasiųsti Imigracijos 
tarnybai vasario 27 d. ar 
vėliau su per maža pinigų 
suma, bus grąžinami siuntė
jui. 

Nepalikite Mindaugo be 
karūnos! Visi kviečiami į 
Jaunimo centrą sekmadienį, 3 
vai. p.p., kur bus puiki progra
ma Lietuvos pirmojo karaliaus 
Mindaugo sukačiai paminėti. 

„Seklyčioje" kovo 5 d., 2 
vai. p.p., trečiadienį — Pelenų 
dieną — prasideda Gavėnios 
laikotarpis. Kalbės kun. R. 
Adomavičius, paženklins visų 
kaktas pelenais. Atvykite! 

Galbūt kas t u r i t e rašo
mąją mašinėlę su lietuvišku 
raidynu — nesvarbu ar ran
kinė, ar eletrinė, kurią galėtu
mėte padovanoti? Skambink
ite „Draugo" administracijai 
tel. 773-585-9500 darbo valan
domis. Dovana bus labai įver
tinama. 

A. ir E. Kara l iūna i , Le-
mont. IL, atsilygino už „Drau
go"' prenumeratą dar vieniems 
metams ir pridėjo 50 dol. au
ką. Ačiū už gerą širdį. 

Rytoj Kaziuko mugė! Ati
darymas tuoj po 9 vai. Mišių 
Pal. J. Matulaičio misijos baž
nyčioje. Visi ypač kviečiami 
sustoti prie „Draugo" stalo: 
galėsite susimokėti prenumer
atą, užsiprenumeruoti „Drau
gą", įsigyti naujausių ir ne 
taip naujų knygų. Paremsite 
„Draugą" ir lietuvių skautų 
veiklą! 

Kaip toli, rodos, nuo 
Čikagos yra Rytinės Ameri
kos valstijos, ir kaip vis dėlto 
arti, kai „Draugas" ir tose val
stijose turi nuolatinių, dosnu
mu pasižyminčių, skaitytojų. 
Dėkojame Julijai Lescins-
kis, Dorchester, MA, ir Wan-
dai M. Sherksnis, Gardner, 
MM, su prenumeratos atnauji
nimo mokesčiu atsiuntusioms 
dienraščio leidybos išlaidų 
sumažinimui po 50 dolerių. 

Išvyką į Navy Pier gėlių 
ir darželių parodą kovo 14 
d. ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras. Išvyksime nuo „Sek
lyčios" 9 vai. ryte, grįšime apie 
2 vai. p.p. Reikia registruotis 
iš anksto. Skambinkite tel. 
773-476-2655. 

Bronius Čikotas , Alexan-
dria, VA, prie prenumeratos 
atnaujinimo mokesčio pridėjo 
50 dol. auką. labai įvertiname 
šio skaitytojo dosnumą ir ta
riame ačiū! 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL:773-585-9500 

DRAUGO FONDO PAVASARIO VAJUS 
Per žiemą su meškomis mie

gojusį Draugo fondą jau žadi
na, pagal Kristijoną Donelaitį, 
atkopdama pavasario saulelė. 
Žiemos šalčiai ir sniegai jau 
tirpsta ir traukiasi į šiaurę. 
Su kovo mėnesio pradžia jau 
geltonuoja nusvirusios gluos
nių šakos ir Kanados žąsys, 
peržiemavoję Čikagos parkuo
se, jau šūkauja pavasariškais 
balsais. 

Su kovo mėnesio pradžia 
prasideda ir Draugo fondo 
2003 m. pavasario lėšų telki
mo vajus. Kovo 4 d. ištver
mingoji Draugo fondo talki
ninkų grupė nuo pat ryto vėl 
susirinks t. Marijonų pasto
gėje pavasario vajaus laiškų 
išsiuntimui visiems „Draugo" 
skaitytojams JAV ir Kanadoje. 

Jau eilė metų, kai „Draugo" 
pajamos nebepajėgia apmokė
ti „Draugo" leidybos išlaidų be 
Draugo fondo paramos. Jau 
treji metai iš eilės, kai „Drau
go" metinės apyskaitos rodo 
deficitą, net ir po Draugo fon
do paramos, kuri buvo: 52,100 
dol. 2000 m., 72,595 dol. 2001 
m. ir 91,415 dol. 2002 metais. 
Be Draugo fondo paramos nuo 
1995 metų 535,485 dolerių su
moje, „Draugas" būtų virš pu
sės milijono skolose, arba jo 
leidyba jau anksčiau būtų su
stojusi. Tad galima sakyti, 
kad „Draugą" nuo bankroto 
gelbsti Draugo fondo narių ir 
rėmėjų sudėto milijoninio ka
pitalo investavimų pelnas. 
Nors investavimų birža išgy
vena krizę, kuri 8 nuošimčių 
nuosmukiu palietė ir Draugo 
fondą, jo kapitalas dar laikosi 
per milijoną, nešdamas nuo 5 
iki 10 nuošimčių dividendus. 

Did^kime DF kapitalą 

Nors „Draugo" 2002 m. defi
citas sumažėjo dėl sumažėju
sių išlaidų 67,517 dol. sumoje, 
lyginant su 2001 metais (paja
mos sumažėjo 4,000 dolerių), 

yra akivaizdu, kad 2003 m. ir 
toliau „Draugui" bus reikalin
ga didesnė Draugo fondo para
ma. Tai paramai reikalingas 
didesnis investavimų pelnas. 
Kad jis būtų didesnis, reika
linga padidinti kapitalą. Kapi
talą turime ir toliau auginti 
pavasario ir rudens vajais, 
kompensuodami biržos svyra
vimus bei tų 5 nuošimčių pa
naudojimą „Draugo" leidybai. 

Kol gyvas Draugo fondas, 
„Draugas" negali sustoti, ta
čiau vajais nepapildant Drau
go fondo kapitalo, šis „šaltinė
lis" gali greitai „išdžiūti". 

Draugo fondui reikia naujų 
įnašų ir labai reikia naujų na
rių ir rėmėjų, ypač iš tų 
„Draugo" skaitytojų, kurie dar 
neprisidėjo prie Draugo fondo. 
Kiekviena, nors ir nedidelė 
auka Draugo fondui yra labai 
svarbi, nes ji parodo, kad jums 
rūpi lietuviškos spaudos vie
nintelio lietuviško dienraščio 
išlaikymas išeivijoje. 

Ateinančią savaitę, ar vė
liau, Jus pasieks Draugo fon
do 2003 m. pavasario vajaus 
laiškai. Labai prašau į juos at
siliepti su didesniu, ar mažes
niu čekiu Draugo fondui. Vi
sus jau esančius Draugo fonde 
labai prašau papildyti savo 
įnašus, kad pavasario saulė ir 
spausdintas lietuviškas žodis 
dar skaisčiau šviestų mūsų 
tarpe. 

Bronius Juodelis 
DF tarybos pirmininkas 

Nauji i n asai 
Draugo fonde 

Su 1,000 dolerių: 
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugir

dai, garbės nariai, iš viso 
1,600 dol., Hinsdale, IL. 

Su 200 dolerių: 
Marija Vaitkus, garbės na

rė, iš viso 2,300 dol., Belle-
ville, IL. 

JAV LB Palm Beach apylin
kė, per Vyt. Kulpą, iš viso 600 
dol., Palm Beach, FL. 

LIETUVIŠKŲ KINO 
FILMŲ 

FESTIVALIS 

Šių metų kovo 14 - 20 dieno
mis vyks lietuviškų kino filmų 
festivalis. Šį kino festivalį or
ganizuoja Amerikos lietuvių 
televizija, Europietiško kino 
centras „Facets" bei LR Gene
ralinis konsulatas Čikagoje. 

Lietuviškų filmų festivalio 
Čikagoje programa: 

Kovo 14 d. 
T.30 v. v. „Elzė iš Gilijos" 

(rež. A. Puipa) 
Kovo 15 d. 
1:30 v. p. p. „Niekas neno

rėjo mirti" (V. Žalakevičius) 
3:15. v. p. p. „Jausmai" (J. 

Grikevičius, A. Dausa) 
5 v. v. „Vilko dantų karoliai" 

(A. Puipa) 
7 v. v. „Namai" (Š. Bartas) 
7 ir 9 v. v. video programa 

Kovo 16 d. 
2 v. p. p. „Elzė iš Gilijos" 

(rež. A. Puipa) 
* 4:30 v. p. p. „Riešutų duona" 
(A. Žebriūnas) 

6:30 v. v. „Namai" ($. Bar
tas) 

Kovo 17 d. 
7 v. v. „Vilko dantų karoliai" 

(A. Puipa) 
9 v. v. „Niekas nenorėjo mir

ti" (V. Žalakevičius) 

Kovo 18 d. 
7 v. v. J. Meko filmų progra

ma 
9 v. v. Dokumentinių filmų 

programa 

Kovo 19 d. 
7 v. v. „Jausmai" (J. Grike

vičius, A. Dausa) 
9 v. v. „Riešutų duona" (A. 

Žebriūnas) 

Kovo 20 d. 
7 v. v. J. Meko filmų progra

ma 
9 v. v. Dokumentinių filmų 

programa 

SKELBIMAI 
-z 

Režisierius Algimantas Puipa ir aktorius Antanas Mackevičius kino juos
tos „Pirmoji diena" filmavimo metu. 

Trumpos filmų recenzijos: 
„Niekas nenorėjo mirti", 

tai filmas, statytas 60-aisiais, 
vadinamojo „Chruščiovinio" 
valdymo laikotarpiu. Vieni 
kritikai jį vadina veiksmo dra
ma, kiti - gilia psichologine 
dramaturgija. Vaidina vieni 
žymiausių lietuvių aktorių. 

Filmas rodomas lietuvių kal
ba su angliškais subtitrais. 

„Namai". „Mano namai. Aš 
nežinau, kurioje pasaulio šaly
je jie yra. Aš tik žinau, kad tai 
mano namai. Daug žmonių 
ten gyveno. Vieni jų atėjo ir 
išėjo, kiti - pasiliko. Dalis jų 
vis dar čia..." - tai paties 
režisieriaus, Šarūno Barto, 
žodžiai, kuriais jis pristatė šią 
kino juostą. Filmas statytas 
1997 m. ir rodomas lietuvių 
kalba su angį. sub. 

„Vilko dantų karoliai" . 
tai Leonardo Gutausko, daili
ninko ir rašytojo, romano mo
tyvais pastatyta kino juosta. 
Biografinė drama, susidedanti 
iš smulkių perliukų, kuriuos 
pats autorius pavadino „Vilko 
dantų karoliais'". Kino juosta 
statyta 1997 m. ir tais pačiais 
metais iškovojo Grand Prix -
Nordic Film Festival, Reun, 
France. Rodoma lietuvių kal
ba su angį. ~ub. 

„Riešutų duona", 1977 m. Liuda Kaminskaitė - Elvyra Pinskinaitė, 
Andrius Šatas - Algirdas Latėnas. 

„Elzės gyvenimas" . 
Jei vidurdienį pamatysite 

paplūdimiu vaikštančią jauną 
moterį, žiūrinčią į banguo
jančią ir šėlstančią jūrą, ne
nustebkite - tai Elzė iš Gilijos. 
Ką ji čia veikia? Atsakymą su
žinosite, pasižiūrėję klasikinę 
epinę dramą, kurioje vaizduo-' 
jami skirtingų charakterių 
žmonės, turintys savo įsitiki
nimus. 

Kino juosta apdovanota -
Best Director, Best Camera -
Kinoshok Film Festival, Ana-
pa, Russia, 2000. 

Filmas rodomas lietuvių 
kalba su angliškais subtitrais. 

„Jausmai" - kino juosta, 
sovietų okupacijos laikais, 
uždrausta rodymui. Tik 1997 
m., šis filmas buvo pripažintas 
vienu geriausių visų laikų lie
tuvišku filmu. Skirtingai nuo 
tų laikų problematikos, šioje 
kino juostoje nerasite atsa
kymų į amžinuosius gyvenimo 
ir mirties klausimus ar politi
nio prieskonio. „Jausmai" -
tai gili drama, perteikta brolių 
žvejų patirtimi ir pergyveni
mais. Filmas statytas 1968 
m., rodomas lietuvių kalba su 
angL subtitrais. 

„Riešu tų d u o n a " - Žaidy
binis, jaunatviškas filmas, ku
rio veiksmas vyksta mažame 
Lietuvos provincijos mieste
lyje. Tai lyrinė drama apie 
pirmąją meilę, jaunuolių tar
pusavio santykius. 

1977 m. pastatymas, rodo
mas lietuvių kalba su ang
liškais subtitrais. 

Adresas : 
Facets Multi - Media, Ink 
1517 W. Fullerton Ave. 
Chicago. IL 60614 
Tel.: 773-281-9075 
Kviečiame pasižiūrėti šiuos 

meninius ir dokumentinius fil
mus. Malonių pojūčių! 

Vitali ja Pu lok ienė 

• Pr i e š 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 
Ne l sona i . Tel. 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant 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 patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

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

• 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. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Dalia Šle-
nienė $50, dr. Vaclovas ir 
Audronė Jagiella $560 vaiku
čių metinei paramai. Labai 
ačiū, „Saulutė" („Sunlight Or-
phan Aid for Lithuania") 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949, tel. arba faksas 
(847) 541-3702, TAX ID #36-
3003339. 

• Baltic monumente, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaLPagei-
daujant atvykstame į namus. 

Kurt Vėlius, iš viso 200 dol., 
Lemont, IL. 

Su 100 dolerių: 
Marija Titienė, iš viso 640 

dol., Cleveland, OH. 
Jonas ir Izolina Gyliai, iš 

viso 900 dol., Southington, CT. 
Salomėja Duobienė, iš viso 

430 dol., Chesnut Hill, MA. 
Stanley Balzekas, iš viso 

300 dol., Chicago, IL. 
Jūra Sayus, iš viso 250 dol., 

Warren, MI. 
Su 80 dolerių: 
Aldona Jakševičienė, iš viso 

200 dol., Ottawa, IL. 
Su 50 dolerių: 
Petras Molis, garbės na

rys, iš viso 1,200 dol., Shrews-
burg, MA. 

Jaunimo centro moterų klu
bas, garbės narės, iš viso 
1,150 dol., Chicago, IL. 

Ilona ir Petras Dapkai, iš 
viso 900 dol., Chicago, IL. 

Vincas ir Ona Šalčiūnai, iš 
viso 920 dol., Port St. Lucie, 
FL. 

Viktoras ir Laurie Raišiai, iš 
viso 50 dol., Mell Valley, CA. 

Vytenis Miškinis, iš viso 100 
dol., Cleveland, OH. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

Dainininkas iŠ Lietuvos Algirdas Motuzą vėl lankosi Čikagoje Praėjusį 
sekmadienį, jis giedojo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, po to salėje atliko koncertą susižavėjusiai publikai; kitą sek
madienį, kovo 9 d . 1030 vai. r. Algirdą Motuzą girdėsime Marquette 
Parke — Svc. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 10.30 vai. r. 
Mišiose, o tuoj po Mišių parapijos salėje bus puikus koncertas. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. • 

LR konsu la t a s Čikagoje, 
kovo 13 d. ruošia vakarienę, 
skirtą karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metinėms pa
minėti. Vakarienės metu bus 
rodomas filmas „Skrydis per 
Lietuvą arba 510 sekundžių 
tylos" (režisierius A. Stonys, 
dalyvaujant A. Mateliui), 
užėmęs 4 poziciją TOP 10 pa
saulinėje „Expo 2000" paro
doje. 

Visi norintys dalyvauti 
kviečiami užsisakyti vietas at-
siunčiant konsulato adresu 
čekį, skirtą „Mindaugas ac-
count". Mokestis vienam as
meniui - 100 dolerių. Vaka
rienė vyks adresu: The Uni-
versity Club of Chicago (76 
East Monroe, Čikaga). Koktei
liai 5:30 v. v„ vakarienė 7:00 
v. v. Apranga - vakarinė arba 
oficiali. Vietas reikia užsisa
kyti iki kovo 6 d. 

Maloniai kviečiame daly
vauti visus norinčius! 

Vincas Saras, Los Angeles, 
CA, su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkojame! 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-7766742 

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

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. Lavvfer Ave., Surte 100, 

Skokie, IL 60077 
• DĖMESIO! VIDEO 

APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Amerikos lietuviai, ku
rie globoja apleistus vaikus 
Lietuvoje, per Lietuvos Naš
laičių globos komitetą: keturis 
vaikus globoja ir $600 atsiun
tė brolis Kazimieras iš St. 
Paul the Apostle Church Pis-
mo Beach, CA. $300 — at
siuntė ir du vaikus globoja So
fija Mickevičienė, Michigan 
City IN. Po vieną vaiką globo
ja ir po $150 atsiuntė: Balti-
morės Pensininkų klubas, Bal-
timore MD, Raminta E. Ja-
cobs, LaGrange, IL; dr. Saul ir 
Melody Vydas, Columbus, MS; 
Vincas ir Teresė Urbaičiai, 
Mayfield Hts, OH; Major 
Anne Krizanauskas, Mėsa AZ; 
Raymond ir Barbara Clow, 
Middletown, CT; Julija Skur-
denis, Bronxville, NY; Henri
kas ir Stefanija Stasai, Cleve
land, OH. $25 atsiuntė Irena 
Aižinienė, Oak Lavvn, IL. Vi
siems geriesiems ir dosnie
siems aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame! Lietu
vos Našlaičiu globos komi
tetas, 2711 West 7 l s t 
Street, Chicago, IL 60629. 

•Almos fondas 
Apolonija Vitkuvienė, 

West Hartford, CT aukoja Lie
tuvos vaikams $200. Almos ir 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! Aukos nurašomos nuo mo
kesčių Tax ID 36-4124191. Če
kius rašyti: Lithuanian Or-
phan Care, pažymint, kad 
skirta Almos fondui, siųsti: 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. 

• Prisimenant a.a. Joaną 
Valaitiene, jos mirties meti
nių proga, dr. Julius ir Lydia 
Ringai aukoja apleistiems Lie
tuvos vaikams, per Lietuvos 
Našlaičių globos komitetą 
$30. Lietuvos vaikų vardu už 
auką dėkojame! Lietuvos 
Našlaičių globos komite
tas, 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

mailto:Gibaitis@aol.com

