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Šiame 
numeryje: 
JAS įžodžio knygelė; 
kvietimas kelionėn; 
„Aušros Vartų" kuopa 
Detroit, MI. 

2psl. 

Pasveikinkime ir 
padėkokime; ar JAV 
kariai įsikurs ir 
Lietuvoje? 

3 psl. 

Pavasario ir vasaros 
mados; kelionių 
naujienos; kuriama 
moderni gyvenvietė. 

4 psl. 

Priedo puslapiuose: 
vaikų ir jaunimo 
literatūros antologija; 
A. Galdiko paroda; A. 
Maceinos sukaktis; 
ruošiamas archyvų 
katalogas; vaikų 
pasaulio kūrėjas; G 
Gudauskienės kūrinys. 

Namų remontas ir 
atsargumas; „Garso 
zona"; ar deklaruosime 
savo turtą. 

5 psl. 

Draugo fondo vajus ir 
talkininkai; atvyksta 
LA Dramos sambūris. 

8 psl. 

Sportas 

* L i e tuvos k r e p š i n i o ly
ga i šdavė le id imą 31 metų 
191 cm ūgio gynėjui amerikie
čiui Steve Woodberry (nuotr.) . 
kuris 2003-2004 metų sezonui 
pasirašė sutartį su LKL čem
pionu Vilniaus „Lietuvos ryto™ 
klubu. S. Woodberry žaidė Kau-
„Žalgirio" komandoje. 

* Vi ln iaus „Lie tuvos te-
l e k o m o " m o t e r ų k repš in io 
komandos vyriausiasis treneris 
43 metų Algirdas Paulauskas 
sutiko vadovauti Lietuvos mo
terų krepšinio rinktinei. 2002 
pasaulio čempionate Lietu
vos krepšininkės užėmė 11-tąją 
vietą, o pernai rudenį nesuge
bėjo iškovoti kelialapio į Euro
pos pirmenybių finalinį turny
rą. 

Naujausios 
zmios 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
su ž m o n a Lenkijos vadovams 
dovanojo paveikslų, vaikų ligo
ninei - žaislų. 

* Lie tuvoje daug iau dė
mesio r e i k i a ski r t i kovai su 
prekyba žmonėmis ir buitiniu 
smurtu, teigia Jungtinės Tau
tos. 

* I g n a l i n o s a t o m i n ė 
e l e k t r i n ė pernai uždirbo 54.1 
mln. litų. 

* L i e t u v i a i \ Lenki jos 
r inką ve r š i s per didžiuosius 
prekybos tinklus 

Rusijos Valstybės Durna „žvangina ginklais" prieš Lietuvą 
Maskva-Vi ln ius , kovo 7 d. 

(BNS) — Rusijos Valstybės Dū
ma penktadienį apkaltino Lie
tuvą bandymu pakenkti Rusijos 
ir Europos Sąjungos susitarimui 
dėl Karaliaučiaus tranzito. 

„Įvedus naują tvarką, kurią 
nustatė Lietuva, nepaisydama 
pasiektų Briuselyje susitarimų, 
smarkiai sumažėjo įprastas ke
leivių vykstančių tranzitu ta rp 
Kaliningrado srities ir kitų Ru
sijos regionų, srautas", teigiama 

Vals tybės Dūmos penktadienį 
p r i imtame pareiškime, už kurį 
vienbalsiai balsavo 421 depu
t a t a s . 

Valstybės Dūmos teigimu, 
kel iasdešimt tūkstančių Rusijos 
piliečių buvo priversti atsisakyti 
naudot is geležinkelio transpor
tu vykti šiuo maršrutu , o pasta
ruoju metu padaugėjo atvejų, 
ka i Lietuvos pasieniečiai pri
vers t ina i išlaipina Rusijos pi
liečius iš Karaliaučiaus krypties 

traukinių. 
Pa r l amen ta ra i mano, jog 

Lietuvos valdžios veiksmai 
smarkiai suvaržė nepilnamečių 
Rusijos piliečių ir kariškių inte
resus. Deputatai paragino Eu
ropos Parlamentą ir ES valsty
bių par lamentus neleisti Lietu
vai sužlugdyti „strategiškai 
svarbių" pernai lapkritį Briuse
lyje Rusijos ir Europos Sąjungos 
susitarimų dėl tranzito per Lie
tuvos teritoriją. 

Svarstant pareiškimą, ult-
ranacionalistinės Rusijos libera
lų demokratų partijos parla
men ta r a s Aleksėj Mitrofanov 
paragino „įvesti tankus į Lie
tuvą". „Išeitis iš šios situacijos 
papras ta — reikia amnestuoti 
pulkininką Budanov (teisiamą 
už jaunos čecėnės nužudymą -
BNS), duoti jam pulką, ir tegu 
jis vyksta į savo naujos tarnybos 
vietą Kaliningrade", sakė j is. 
Anot A. Mitrofanov, jeigu Lie

tuvos valdžia darys kliūtis — 
„duoti jam tanką — tai vienin
telė kalba su Lietuva". 

Lietuvos URM sekretorius 
Darius Jurgelevičius pareiškė 
„nustebimą, kaip Rusijos parla
mentas reaguoja į Lietuvos su
verenius vidaus sprendimus dėl 
nacionalinio tranzito režimo, juo 
labiau, kad jis įsigaliojo daugiau 
kaip prieš mėnesį". Anot Lie
tuvos diplomato, „apie doku
mentų režimo kertant Lietuvos 

sieną sugriežtinimą kalbėta nuo 
praėjusio lapkričio, apie tai lai
ku ir ne vieną kartą buvo išsa
miai informuota tiek Rusijos 
URM, t iek Valstybės Dūmos 
Tarptautinių reikalų komiteto 
pirmininkas, Rusijos prezidento 
įgaliotinis Kaliningrado tranzi
tui Dmitrijus Rogozinas". 

„Rusijos parlamento reakci
ja nesavalaikė ir neobjektyvi", 
pabrėžė D. Jurgelevičius. 

Nuke l t a į 7 p s l . 

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai — už kovą prieš Irako diktatorių 

Varšuvoje susitiko 'iš kaires; Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas, Lenkijos prezidentas Aleksander Kwas-
niewski ir Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos vadovas Javier Solana. Otfmino Žihnsko (Elta) nuotr. 

V a r š u v a , kovo 7 d. (BNS) 
— Varšuvoje penktadienį susiti
kę Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentai Rolandas Paksas ir 
Aleksander Kwasniewski pa
reiškė paramą ryžt ingiems 
veiksmams prieš grėsmę tarp
tau t in iam saugumui keliantį 
Irako režimą. 

Po susitikimo surengtoje 
spaudos konferencijoje A. Kwas-
niewski pažymėjo, kad abi vals

tybės laikosi tos pačios nuo
s ta tos Irako klausimu — reikia 
demilitarizuoti Iraką taikiomis 
priemonėmis, tačiau tam nepa
vykus, panaudoti kitas priemo
nes . 

„Lietuva ir Lenkija kovos 
prieš terorizmą, Lietuva ir Len
kija yra už Irako nuginklavimą. 
Ir Lietuva, ir Lenkija yra už tai, 
kad euroatlantinis ryšys būtų 
s t iprus ir nedalomas", sakė R. 

Paksas. 
Abu prezidti.'^iri užtikrino, 

kad Lietuva ir Lenkija negailės 
pastangų kovoti su terorizmu 
bei stiprinti transatlantinę vie
nybę. 

Lietuvos ir Lenkijos vadovų 
susitikime taip pat aptarti tarp
tautiniai projektai, tokie kaip 
greitkelio „Via Baltica", elekt
ros tilto tiesimas, dujotiekio su
jungimas. 

Po susitikimo su Lenkijos 
prezidentu R. Paksas taip pat 
kalbėjosi su Lenkijos premjeru 
Leszek Miller, po to vyko bend
ras R. Pakso, A. Kwasniewski 
ir į Varšuvą atvykusio Europos 
Sąjungos (ES) užsienio ir sau
gumo politikos vadovo Javier 
Solana susitikimas. 

Kol Lenkijoje y r a vaikų, 
nor inč ių mokyt i s 

l i e t uv i ška i , mokyklos n e b u s 
uždaromos 

Lenkijos prezidentas spau
dos konferencijoje po susitiki
mo teigė negailėsiąs pastangų, 
kad lietuviškos mokyklos pa
sienyje su Lietuva esančioje Pa
lenkės vaivadijoje išliktų. 

Lenkijos lietuvių bendruo
menės teigimu, dėl finansinių 
sunkumų pasienyje su Lietuva 
esančiuose Seinų ir Punsko vals
čiuose gali būti uždarytos 7 
lietuviškos mokyklos. Mokyklų 
moksleivių tėvai ir pedagogai 
įkūrė protesto komitetą, o prie 
mokyklų iškėlė Lenkijos valsty
bines vėliavas su juodais kaspi
nais. Nukel ta į 7 ps l . 

Lietuva sieks atstovauti 
ir Europos, ir Amerikos tikslams 

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 
Buvęs prezidentas Valdas 
Adamkus mano, kad stodama į 
Europos Sąjungą, Lietuva ga
lėtų prisidėti prie JAV ir Euro
pos bendradarbiavimo stiprini
mo. 

Kalbėdamas tarptautinėje 
konferencijoje Zuriche penkta
dienį, V. Adamkus sakė, jog 
„kartais susidaro įspūdis, kad 
transatlantinis bendradarbia
vimas verčia šalis kandidates 
pasirinkti, su kuo jos". V. 
Adamkus pridūrė, kad tai ypač 
išryškėjo dabar, vykstant dis
kusijai dėl Irako. Todėl, prezi
dento nuomone, šioje situacijoje 
labai svarbu išlaikyti transat
lantinį bendradarbiavimą. 
„Abiejose Atlanto pusėse in
teresai yra tie patys. Ir Ame
rika, ir Europa siekia taikos, 
saugumo ir demokratijos", pa
brėžė V. Adamkus. 

Jis sakė esąs įsitikinęs, kad 
„ginant bendras vertybes, ko
vojant su terorizmu bei reži
mais, remiančiais jį, Lietuva 

Finansų ministerija 
siūlo spartinti rublinių 

indėlių grąžinimą 
Finansų ministerija siūlo 

nuo šių metų gegužės 5 dienos 
atnaujinti nuvertėjusių rubli
nių indėlių kompensavimą ant
rajai indėlininkui grupei. 

Jei siūlymui pritars vyriau
sybė, šios grupės indėlininkai 
atgautų ne daugiau kaip po 500 
litų. Antrajai indėlininkų gru
pei priklauso vyresni kaip 70 
metų asmenys, keturis ir dau
giau vaikų Piginančios šeimos 
bei antrus gi pės invalidai. 

N u k e l t a į 7 p s l . 

Jukos" atsisakys „Mažeikių 
naftos" valdymo sutarties 

V i l n i u s , kovo 7 d. (BNS) — 
Nuo 2002 metų rugsėjo bendro
vę „Mažeikių nafta" valdantis 
Rusijos naftos susivienij imas 
„Jukos" sutinka atsisakyti Lie
tuvos naftos bendrovės valdymo 
sutar t ies , penktadienį patvirti
no ūkio ministras Petras Čėsna. 

Šią sutartį 1999 metais pa
sirašė Lietuvos vyriausybė ir į 
naftos susivienijimą investavu
si JAV bendrovė ,.Williams In
terna t iona l" . Pernai n , 
„Wi!Iiams" teises perėmė ..Ju

kos", turintis išskirtines ben
drovės valdymo teises. 

„Atsisakius šios sutarties, 
nebūtų kai kurių išimčių, pa
vyzdžiui, valdymo mokesčio, 
kurį gauna 'Jukos' ", sakė P. 
Cesna. 

Vyriausybė nori, kad nebe
liktų ..Mažeikių naftos" inves
tuotojui mokamo valdymo mo-

•-•>. kurj sudaro valdytojų 
Liktines išlaidos plius 15 proc. 
tų išlaidų sumos. 

Nuke l t a į 7 ps l . 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Lmas Linkevičius ('dešinėje1 ir Di
džiosios Britanijos ambasadorius Vilniuje Jeremy HilI penktadienį pasira
šė tarpusavio supratimo susitarimą dėl karinių pratybų ir apmokymų or
ganizavimo bei priimančiosios valstybės paramos teikimo. Didžioji Brita
nija yra pirmoji valstybė, su kuria Lietuva sudaro tokį susitarimą. 

Krašto apsaugos mmisterijos-Eitos nuotr. 

bei kitos kandidatės atstovaus 
tiek Amerikos, tiek ir Europos 
interesams". 

V. Adamkaus nuomone, 
stojant į ES, taip pat svarbus 
glaudesnis Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių tarpusavio ben
dradarbiavimas bei gerų kai
myninių santykių palaikymas. 
Kaip gerą tokio bendradarbia
vimo pavyzdį jis nurodė vasario 
pradžioje „Vilniaus dešimtuko" 
valstybių paskelbtą pareiški
mą, raginantį Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą priversti Ira
ką nusiginkluoti. 

Lietuviai dirba už 
mažą atlyginimą i r 

pavojingomis 
są l ygomis 

Siekdami išsaugoti darbo 
vietą, lietuviai vis dažniau su
tinka dirbti už menką atlygini
mą ir pavojingomis sąlygomis, 
rodo penktadienį Vilniuje pri
statytas pirmą kartą Lietuvoje 
atliktas „Darbuotojų požiūrio į 
jų sveikatą ir darbo sąlygas ša
lies įmonėse" tyrimas. 

Kaip pranešė bendrovė 
„Viešųjų ryšių partneriai", tyri
mo autoriai Charles Woolfson 
iš Škotijos Glazgo universiteto 
ir Kauno viešosios sveikatos 
centro direktoriaus pavaduoto
jas Audrius Ščeponavičius kar
tu su viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų firma ..SIC rinkos 
tyrimai" apklausą atliko 2001-
2002 metais. 

Joje dalyvavo apie 5,000 
darbuotojų iš 30 skirtingų pa
gal nuosavybės bei ekonominės 
veiklos rūšį ir dydį įmonių. 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, 
kad net dviem trečdaliams ap
klaustųjų garantuotas darbas 
bei užmokestis yra daug svar
besnis nei jų pačių sveikata ar 
darbo sauga. 

N u k e l t a į 7 p s l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP, Inrerta*. iTAfl-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W. Bush ketvir
tadienį sakė sieksiąs Jungtinių 
Tautų balsavimo dėl įgaliojimų 
pradėti karą su Iraku. Šis 
sprendimas padidino spaudimą 
valstybėms, nepri tar iančioms 
G. W. Bush planams dėl Irako. 
Bagdado sprendimą pradėt i 
naikinti uždraustas raketas pa
vadinęs „šarada". G. W Bush 
pakartojo, kad gali pradėti karą 
ir be JT pritarimo, nes JAV 
saugumas yra svarbiausia. Pa
klaustas , ar greitai pr i ims 
sprendimą dėl karo, G. W. 
Bush sakė, kad dabar vyksta 
paskutinis diplomatijos etapas. 
Pasak prezidento, jis skirs tik 
dienas, o ne savaites įtikinti 
valstybes paremti naują J T re
zoliuciją ir tada pateiks šį klau
simą balsavimui, nepaisyda
mas to. kokios bus jo patvirtini

mo galimybės. 
J u n g t i n i u T a u t u vyriau

siasis ginklų tikrintojas Hans 
Blix penktadienį savo ataskai
toje Saugumo Tarybai sakė. 
kad pat ikr inimų I rake metu 
neras ta jokių požeminių stati
nių masinio naikinimo gink
lams gaminti ir laikyti. H. Blix 
pranešė , kad tikrintojai jau ap
klausė 48 Irako mokslininkus. 
P a s a k jo. pa t ik r in imams tai 
buvo ..labai naudinga". J i s taip 
pa t teigė, kad net rukus ketina
ma surengti pirmąją apklausą 
už Irako ribų. Deja, nors bend
radarbiavimas ir sustiprėjo, jis 
nepakankamas , sakė H. Blix. 

J u n g t i n ė s T a u t o s . Vokie
tijos užsienio reikalų ministras 
Joschka Fischer penktadienį 
pareiškė, kad Iraką įmanoma 
nuginkluoti taikiomis priemo
nėmis ir „yra al ternatyva ka
rui". J Fischer pareiškė, kad 
pastaruoju metu Irako bendra

darbiavimas su JT ginklų tik
rintojais smarkiai pagerėjo, 
ypač įgyvendinant JT reikala
vimus sunaikinti raketas „Al-
Samoud 2". 

V a š i n g t o n a s . Praėjusią 
savaitę Pakistane suimtas vie
nas iš teroristų tinklo „ai Qae-
da" vadovų Khalid Sheikh Mo-
hammed, kuris kaltinamas or
ganizavęs rugsėjo 11-osios tero
ro išpuolius JAV, jį tardžiu
siems pareigūnams sakė. kad jo 
suėmimu „džiaugiasi tik neti
kėliai amerikiečiai", ir teigė, 
kad karo Irake atveju prieš 
JAV pajėgas bus surengta virti
nė žiaurių išpuolių, penktadie
nį rašo laikraštis „The Wa-
shington Post". „Al Qaeda" va
das kelis kartus pakartojo, kad 
jo suėmimas nesuvaržys šio te
roristų tinklo pajėgumo suduoti 
smūgį JAV. 

V a š i n g t o n a s . Šiaurės Ko
rėja įspėjo Japonijos jūroje 
esančius jūrininkus, jog grei
čiausiai rengiamasi atlikti dar 
vieną balistinės raketos „žemė-
latvas" bandymą JAV aviacijos 
žvalgybos gautais duomenimis. 

Šiaurės Korėja rengiasi išban
dyti vidutinio nuotolio balistinę 
raketą, kuria galima būtų 
smogti Japonijai. 

EUROPA 
Ber lynas . Vokietijos vy

riausybė svarsto JAV prašymą 
išsiųsti valstybėje dirbančius 
Irako diplomatus. JAV trečia
dienį paskelbė dėl šnipinėjimo 
išsiunčiančios iš valstybės du 
Irako diplomatus, akredituotus 
Jungtinėse Tautose, ir su pra
šymu pasekti jų pavyzdžiu 
kreipėsi į daugiau kaip 60 vals
tybių. 

Londonas Jungtinių Tau
tų ginkluotės tikrintojų vadovų 
ataskaitoje, kuri penktadienį 
buvo pateikta Saugumo Tary
bai, nurodyta „daugiau nei 
100" Irako neatsakytų klausi
mų, bei patvirtinta, kad vis dar 
neturima duomenų apie Bag
dado cheminių ir biologinių gin
klų atsargas, paskelbė Didžio
sios Britanijos premjero Tony 
Blair kanceliarija 

Paryž ius . Valstybės kan
didatės į Europos Sąjungą (ES) 

ir NATO neužmirš Prancūzijos 
prezidento priekaištų už jų pa
ramą griežtai Vašingtono nuo
statai Irako nuginklavimo 
klausimu, mano žinomas pran
cūzų politologas Thierry Wol-
ton. Vasario pradžioje JAV re
miančius laiškus pasirašiusias 
kandidates Prancūzijos vado
vas Jacąues Chirac pavadino 
„nelabai gerai išauklėtomis" ir 
pareiškė, kad jos „praleido gerą 
progą patylėti". „Mes jau ats
tūmėme Rytų Europos valsty
bes, kurios netrukus taps ES ir 
NATO narėmis. Jos neatleis 
pamokymų, kuriuos Prancūzija 
žarstė per Irako krizę", sakė jis. 
Pasak jo, JAV „atkeršys Pran
cūzijai už jos pacifistinę nuo
statą". 

ŠIAURĖS KORĖJA 
Seulas . Šiaurės Korėja 

penktadienį pareiškė, kad jau 4 
mėnesius užsitęsusi krizė del 
branduolinės programos gali 
būti sureguliuota, jeigu JAV 
apsispręs pradėti derybas. Savo 
ruožtu JAV prezidentas George 
W. Bush ketvirtadienį sakė ma

nąs, kad dėl Pchenjano bran
duolinių ambicijų kilusią krizę 
galima išspręsti diplomatiniu 
keliu. 

PAKISTANAS ~ 

I s l a m a b a d a s . Dviejuose 
atokiuose Pakistano pasienio 
su Afganistanu rajonuose penk
tadienį suaktyvinta Osama bin 
Laden paieška. „Jei mūsų in
formacija teisinga, jis nebega
lės ilgai slapstytis", sakė aukš
tas pareigūnas, prašęs neskelb
ti jo pavardės. 

Į RUSIJA ] 
H a v a n a . Kubos preziden

tas Fidel Castro ketvirtadieni 
pagrasino uždaryti JAV diplo
matinę misiją Havanoje, saky
damas, kad joje dirbantys dip
lomatai aktyviai remia mažą, 
bet augantj šios valstybes disi
dentų judėjimą Tai F. Castro 
sakė kalboje Kubos Naciona
linei Asamblėjai, kuri dar 5 me
tams ijsrinko jį prezidentu. 44 
metus Kubą valdantis Castro 
yra ilgiausiai einantis pareigas 
valstybės vadovas pasaulyje 
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

454S W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

ĮŽODŽIO KNYGELĖ 
Išleista antroji laida 

Ja u n ų j ų a te i t in inkų są
j u n g a džiaugiasi na r ių 
g a u s u m u . Jaunučių kuo

pos Amerikoje gyvuoja ir vei
k ia . Kiekvienas j a u n u t i s , 
da lyvavęs kelis m e t u s savo 
kuopos veikloje, ruošiasi duoti 
įžodį. O iš k u r gauti r e ik iamas 
žinias? Atsakymas lengvas— 
J a u n u č i ų ateitininkų sąjungos 
le id inyje , „ Jaunas i s a te i 
t i n inkas — Mano įžodžio kny
gelė". 

Knyge lės pirmoji laida, 
p a r a š y t a J A S CV pirmininkės 
d r . Onos Daugirdienės, pa
sirodė 1997 metais. Ta i didelio 
formato, minkštais viršeliais , 
i l ius t ruo ta knygelė, k u r i skir
t a pradžios mokyklos amžiaus 
v a i k a m s . Jos puslapiuose yra 
a t e i t i n inkų istorija, paa iški 
n a m a organizacijos s t r uk tū r a . 
Toliau, išvardinami atei t inin
kuos buvę vadai, paaiškinami 
penki principai ir šūkis . Him
no žodžiai paaiškinami paei
liui, a te i t in inkų ženklo simbo
lika gražiai išaiškinta. Nors 
knyge lė neilga (tik 25 pus
lapių) be t gražiai ir logiškai 
i š d ė s t y t a . Klausimų/atsaky
mų formatas gale kiekvieno 
skyrel io duoda vaikui progą 
pa t ik r in t i žįnias ir t inkamai 
pas i ruoš t i įžodžio davimui . 

Kiekviename mies te glo
bėjos ruošia savo j aunuos ius 
duot i įžodį. Ši knygelė palen
gvina j ų darbą ir papildo žinių 

JAUNASIS ATEITININKAS 

MANO (ŽODŽIO 
KNYGELĖ 

lobyną. Prieš mėnesį, pasipuo-
šiusi spa lv ingesnia i s virše
liais, pasirodė įžodžio patobu
l in t a antroji l a ida . JAS CV 
kuopų ryšininkė La ima Alek
sienė parūpins knygeles kuo
pų globėjoms. Ateit ininkai, gy
venantys nuošalesnėse vieto
se , ir norintys savo jaunimą 
paruošti įžodžio davimui, tai 
gali padaryti įsigiję knygelę. 
Knygelės ga l ima gaut i pa
rašant Laimai Aleksienei 248 
Olmsted Riverside, IL 60546. 

Kviečiame suaugus ius , 
besidominančius a te i t in inkų 
organizacija, įsigyti knygelę ir 
ją perskaityti. Jei j ū sų vaikai 
lanko jaunučių susirinkimus, 
o jūs patys dar nesa te susi
pažinę su a te i t in inkų organi
zacija, pa imki t e knygelę į 
r a n k a s ir perska i tyki te . 
Nesigailėsite. 

Živi lė Vaitkienė 

Kvietimas kelionėn 
Var ta i į Gavėnią atsivėrė su Pelenų diena, kai kunigas 

paženkl ino tikinčiųjų kak ta s juodu kryžiaus ir pelenų ženklu, 
p r i m i n d a m a s žmogaus t rapumą ir mirtingumą. Kaip būtų liūd
na ir ba isu , jeigu Gavėnia tuo ir baigtųsi. Kr is taus kelionė 
kryž iumi į prisikėlimą, mums a tneša viltį naujam gyvenimui. 

„Nusigręžk nuo nuodėmės i r sek evangeliją". Tai žodžiai, 
ka r to jami po kiekvienų Mišių Gavėnios metu. Šie žodžiai 
p a d r ą s i n a mus kelionėje per Gavėnią. Kiekvienam ateitininkui 
ši kel ionė yra reikalinga. Tik nuoširdžiai kel iaudami ir neveng
d a m i š ios kelionės, ga lės ime ištart i „ L i n k s m ų Velykų" 
pr i s ikė lus iam Kristui, sau ir vienas kitam. 

Pra le idę vieną Gavėnios dieną susikaupime, kur is vyks 
Ate i t in inkų namuose, kovo 15 d., gal geriau įžvelgsime į kel
rodžius , kad mūsų kelionė būtų aiškesnė ir prasmingesnė. 
Nepra le i sk ime progos atsiliepti į Viešpaties kvietimą, „grįžkite 
p a s m a n e visa savo š i rdimi" (Joelio 2:12). Sus ikaupimą praves 
Vincas Kolyčius, Ateit ininkų tarybos narys, dirbant is evange
lizacijos darbą Prisikėlimo parapijoje Toronte. Lauksime visų 
a t e i t in inkų ir jų bičiulių. a.k. 

A t e i t i n i n k ų namų ir Skautų akademikų sąjūdžio, Čikagos skyriaus 
r u o š i a m a Gavėnios susikaupimo d i e n a įvyks kovo m e n . 15 d., 8:30 
v.r . . A te i t in inkų namuose. Registruotis reikia iš anksto pas Ireną 
Po l ika i t ienę , (630) 2 5 7 - 2 0 2 2 , arba Ramoną Kaveckaitę, ( 7 0 8 ) 499-
0 6 8 7 . 

P a s i s a k o Č i k a g o s j a u n u č i a i . 

. v x 
Mes šiandien išmokom apie kitaip tikinčius. Daug kas galvoja, kad jie 
yra geresni už kitus ir todėl karai prasideda. Jeigu tas toliau tesis, 
visas pasaulis kariaus D o v a s L i e t u v n i n k a s (iš kairės) 
Mes šiandieną išmokom apie kitas religijas Neturėtų būti karų, nes 
Dievas sukūrė visus žmones lygius. Visi turėtų Dievą mylėti Kovas 
K u l b i s ' iš dešinės) 

Detroito jaunutės ateitininkės. Pirmoj eilėj (iš kairės): Aleksa Lukasievvicz, Diana Jankutė , Urtė Macikėnaitė, 
Monika Rudytė. Antroj eilėj (iš kairės): Monika Mikulionytė, Rima Giedraitytė, Liana Šontaitė, Aleksa 
Miškinytė, Liana Butkūnaitė, Karina Puškoriūtė. 

DETROITO „AUŠROS VARTŲ" KUOPA 
Detroi to „Aušros Var tų" 

kuopos j aunuč i a i sus i r inko 
š.m. vasar io 22 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos pata lpose. 
Šis sus i r inkimas buvo skir tas 
Adelės Dirsytės prisiminimui. 
Mes išsiskirstėme į dvi grupes: 
v iena g rupė vadovaujama 
Almos i šk lausė pasakojimą 
apie Adelės Dirsytės gyveni
mą. Žemėlapiuose i š ty rėme 

k u r yra S ib i ras—kur Adelė 
Di rsy tė a tkentė jo s u n k i a s 
t remt ies dienas. Mes ta ip pa t 
pas iklausėme vienos j a u n u t ė s , 
Krist inos Juška i t ė s , giminių 
pergyvenimus Sibire. 

Kita grupė, vadovaujama 
Ritos, sukūrė savo maldakny
ges pagal Adelės Di r sy tės 
pavyzdį. Ap ta r ėme „Mari ja , 

gelbėk mus" maldaknygę ir 
pada rėme keletą prat imų. 
Užbaigėme susirinkimą vaišė
mis. 

Aleksa Miškinytė 
M o n i k a Mikul ionytė 

Detroito yyAušros Vartų" kuo
pai ilgus metus nenuilstamai 
vadovauja Alma Jankienė ir 
Rita Giedraitienė. 

...ir jaunučiai berniukai. Pirmoj eilėj (iš kairės): Audrius Matvekas, Aleksas Matvekas, Romas Šonta, Michael 
Harp, Marius Jankus, Mikas Giedraitis, Lukas Rudis. Antroj eilėj (iš kairės): Saulius Matvekas, Juozas 
Zubrickas, Mykolas Grabauskas, Viktoras Puškorius. 

a.a. Jono Žadeikio 
dešimtmetis 

-Rodos, tai buvo dar ta ip 
nesen ia i , o j au prabėgo 10 
metų nuo a.a. Jono Žadeikio 
mir t ies . Jonas Žadeikis net 18 
metų redagavo šį „Draugo" 
Ate i t in inkų skyrių. Sunkios 
ligos pak i r s tas , jis mirė 1993 
m. kovo 17 d. Liūdnam de
š imtmeč iu i paminėt i Tėvų 
marijonų koplyčioje, prie pa t 
„Draugo", kovo 22 dieną, šeš
tadienį, 11 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios. Po jų a.a. 
Jono Žadeikio pr is iminimas 
bus t ę s i amas „Seklyčioje". 

• • • 

S t u d e n t ų s u v a ž i a v i m a s 
Kviečiame s tudentus da

lyvauti p i rmame Naujų metų 
s tuden tų savaitgalyje, kur is 
bus ruoš i amas Dainavoje 
kovo 28-30. Prašome regis
t ruo t i s e lekt roniniu paš tu : 
sas_cv@yahoo.com 

Studentų centro va ldyba 

R e g i s t r a c i j a 
S e n d r a u g i ų s t o v y k l a i 

Atei t ininkų sendraug ių 
stovykla vyks Dainavoje š.m. 
liepos 13-20 d. Registracija 
nauj iems s tovyk lau to jams 
prasidės kovo 17 d. Ateit inin
kai sendraugiai , norintys da
lyvaut i , prašomi s k a m b i n t i 
Rūtai Kulbienei tel. 847-698-
3959. 

Kaip siųsti nuotraukas 
Ateitininkų skyrius visuo

met laukia jūsų koresponden
cijų, straipsnių, knygų recen
zijų, kūrybos, žinučių ir nuo
t raukų . 

Je i nuotraukos yra pada
rytos skai tmeniniu a p a r a t u , 
y r a pageidaujama, kad jos 
bū tų a t s iųs tos e lek t ron in iu 
paštu . Geriausia j as pateikt i 
J P E G formato ir vidutiniško 
ryškumo (t.y. ne žemiausios ir 
ne aukščiausios kokybės). 

JAUNUČIŲ STOVYKLOS REGISTRACIJA 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovykla vyks š.m. birže
lio 15-25 d. Dainavoje. Registracijos anketas rasite ateitininkų 
tinklalapyje www.ateit is .org Kviečiame visus, norinčius daly
vauti Jaunučių stovykloje, aplankyti tinklalapį ir išsispausdinti 
registracijos anketas. Užpildžius siųskite paštu stovyklos regis
tratorei. Stovyklos registracija prasideda kovo 15 d. ir tęsis iki 
balandžio 15 d. 

Tikimės, kad registracijos anketos bus visiems lengvai 
prieinamos tinklalapyje. Jei neturi te galimybės prisijungti prie 
interneto, registracijos anketas taip pat galite gauti, kreipiantis į 
savo kuopos globėją arba į stovyklos registratorę Grasildą Reinytę. 
532 N.Edgewood, LaGrange Park, IL 60526 Tel. 708-352-3405 

Primename, kad nors anketas galite gauti tinklalapyje jau 
dabar, pati registracija prasideda tik kovo 15 d. Laukiame jūsų 
visų jaunučių vasaros stovykloje! 

Jaunųjų a te i t in inkų sąjungos cen t ro va ldyba 

EDMUNDAS V12NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. P E T R A S V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
Cjydyrnas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M D . 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

V1DASJ.NEMCKAS,M.D. 
KARLXXCGAS-SIRD€S UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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$65.00 

$45.00 
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M A R I U S K A T I L I U S , M . D . 
C H I R U R G A S 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, I L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxsntarfo(sut98ryandbreadhee0uxYr 

Dr. VILIUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 

Dr. L INA P O Š K U S 
Dantų gydytoja 

4 6 3 5 W . 6 3 St . ;Chicago 
Te l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 3 0 

10 S. 640 S Krgery Hwy, VVtovvbrock 
Tel . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 0 5 0 

J O N A S V . P R U N S K I S , M D 
TERRI DALLAS P R U N S N S , M D 

G R E G O R Y S U E L Z L E , M D 
S C O T T GREENVVALD, M D 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
BkGrcve: 847-718-1212 

'•- Lfaertyvte. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, D O S , P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.PuodžiOnieriė 

Healthy Connection 
— M Chiropractic & Rehab 

CMe 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S . State Street , 

Suite 201/202, Lockport, IL 6 0 4 4 1 . 
Te l . 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St„ Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. R IMAS N O V I C K I S 
CHIROPRACTIC P H Y S I C I A N 

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

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

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

tarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S.Roberts Rd . , Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708^ 598-4055 

Valandos pagal susitar imą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W . 103rd . St . , 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 
T e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 5 1 5 5 . 

L i N A S S I D R Y S , M . D . 
Akių ligos / Chirurgi ja 
9830 STRidgeland Ave. 

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

4149 W. 63rd. St. 
T e l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

Card iac Diagnosis , L T D . 
6 4 1 7 W . 8 7 St . 

O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 
T e l . 7 0 8 - 2 3 3 - 5 6 3 0 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Healtn Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

G E D A S M . G R I N I S , M D 
lnkstų,pūslės ir prostatos 

g y d y m a s bei chirurgija 
Aurora Med ica l Center 

1 0 4 0 0 7 5 St . , K e n o s h a , W l 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH MD SC 
Obstetr ics & Gyneco logy 

3 8 2 5 Highland A v e n u e Sui te 4 A 
Downers G r o v e , IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 - 6 5 2 - 9 4 0 0 
V a l a n d o s paga l susitarimą 

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

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 111 St, CNcago, L 80855 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 773 -489 -4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

Dr. DALIA E C E P E L E . D D S . 
D a n t ų g y d y t o j a 

1 0 7 4 5 VVinterset Dr . 
O r l a n d P a r k , IL 6 0 4 6 7 

7 0 8 - 8 7 3 - 9 0 7 4 
V a l a n d o s paga l susitarimą 

DR. A U Š R I N E S C H N E I D E R 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

Kalbame lietuviškai 
10 S, 640 Kingery Highway 

Wilk>wbrook, IL 60527 
Tai. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Keto. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . D A N A M . S A L I K L I S 
Dantų gydytoja 

8 2 5 S. M a n n h e i m R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 4 

Tel. 7 0 8 - 3 4 4 - 1 6 9 4 
V a l a n d o s pacjal susitarime 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:sas_cv@yahoo.com
http://www.ateitis.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

AR LIETUVOJE BUS JAV KARIŲ? 

Apie tai užuomina sklido 
praėjusią vasarą, bet greitai ji 
dingo. Galimybei toliau svars
tyti turbūt nebuvo pagrindo. 
Užuomina buvo priimta kaip 
geroji viltis: jeigu taip atsitik
tų, Lietuva pasijustų tikrai 
saugi, kalbėjo tokios galimy-
bjės laukiantys žmones. Tačiau 
Latvijos prezidentės pareiški
mas per Rygos valstybinį radi
ją praėjusią savaitę leidžia 
manyti, kad toji užuomina gal 
ir nebuvo iš piršto išlaužta. Po 
pasimatymo su NATO genera
liniu sekretorium lordu 
George Robertson, Latvijos 
valstybės vadovė Vairą Vike 
Freiberga paneigė žinia-
sklaidoje pasklidusius gan
dus, kad per pasimatymą buvo 
kalbėta apie NATO karių 
kurio nors dalinio įkurdinimą 
Latvijos teritorijoje. Aukš
čiausiame lygyje tai nebuvo 
svarstyta, teigė ji. Bet nieko 
nesakė apie „žemesnį lygį". 

NATO vadovas George 
Robertson vasario pabaigoje 
lankė Baltijos kraštus. Į Rygą 
jis atskrido iš Vilniaus, kur 
antrą kadencijos dieną einan
čiam Lietuvos prezidentui Ro
landui Paksui patarė dar pa
gerinti kariuomenę ir stro
piau kovoti su valdžios parei
gūnų sukčiavimu, jeigu jis no
ri ateinantį pavasarį be kliū
čių peržengti šios sąjungos 
slenkstį. Ar buvo užsiminta 
apie kurio nors NATO dalinio 
įkurdinimą Lietuvoje, praneš
ta nebuvo. Tačiau, kad tokių 
kalbų galėjo būti, prielaidas 
sustiprina naujo NATO kari
ni*! pajėgų- vado viešas pa~ 
reiškimas apie Vokietijoje 
esančių amerikiečių dalinių 
galimą pertvarkymą bei per-
keldinėjimą. „Vokietijoje JAV 
karių tikrai sumažės. Kai ku
riuos mažesnius dalinius per
kelsime į Rytų Europos kraš
tus, kur daug pigiau kainuos 
jų išlaikymas", — Štutgarte 
kovo trečią žiniasklaidinin-
kams teigė, prieš du mėnesius 
NATO karinių pajėgų vado
vavimą perėmęs amerikietis 
generolas James L. Jonės. Jei
gu ši karinė sąjunga plečiasi į 
rytus, logiška, kad į ten pasis
linktų ir jos kariai, viešai sam
protavo naujas vadas vyriau
sioje būstinėje atsilankiu
siems spaudos atstovams, pri
mindamas apie planus NATO 
pajėgas padaryti lankstesnes, 
greičiau galinčias atsiliepti į 
staigiai atsiradusius „karštus 
taškus". 

NATO turi būti pertvarky
ta, pergrupuota į mažesnius, 
judresnius dalinius, kiekvieną 

jų paruošiant specialiai pa
skirčiai, atsižvelgiant į naujus 
pavojus, kylančius dėl tero
ristų veiksmų, rašo „New York 
Times" bendradarbis Mark 
Lander kovo 3 d. laidoje. Pagal 
jį gen. James Jonės pavasarį 
lankysiąs į NATO pakviestus 
Rytų Europos kraštus ir su 
jais aptarsiąs karinių dalinių 
įkurdinimo galimybes. Ku
riuos kraštus jis lankys, ne
pasakė, bet visgi minėjo, kad 
kai kurie daliniai iš Vokietijos 
bus perkelti į Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją ir Lenkiją. 

Bet kol kas čia dar tik 
planai, sako amerikietis gene
rolas, neaptarti nei su Gy
nybos sekretoriumi Donald 
Rumsfeld, nei su JAV Kon
gresu. Apie jų vykdymą abe
jonių jau nebedaug, nes kai 
kurie JAV Kongreso nariai 
tvirtai siūlo amerikiečių dali
nius iškraustyti iš Vokietijos 
dėl jos vadovybės pakeistos 
politikos Amerikos atžvilgiu. 
Gerhard Schroeder jau tampa 
nebepatikimas partneris, sako 
jie, ir turi būti nubaustas. 
Gen. Jonės teigia, kad jo pla
nai su politika nieko bendra 
neturi . Jie bus vykdomi ir 
transatlantinei įtampai atslū
gus. NATO karinių pajėgų 
vadovas savo užmojį norėtų 
pradėti vykdyti po metų. 
Vokietijoje dabar yra 78.000 
amerikiečių karių, daug jų su 
šeimomis. Daugiausia jų Hei-
delberg ir Kaiserslautern apy
linkėse. Tų vietovių gyvento
jams jie labai naudingi ir 
ekonomiškai. JAV karinių 
pajėgų žinyboje dirba daug 
vokiečių civilių, ypač moterų 
bei merginų įvairiose raš
tinėse. Dalinių išsikėlimas 
joms kainuotų darbus. Ypač 
nukentėtų studentų miestas 
Heidelberg. kuriame įsikūrusi 
JAV armijos Europos vadovy
bė ir penktas pėstininkų kor
pusas. Miesto vadovai to ne
nori, tačiau kurias vietoves ge
nerolo planas palies, jis nesako. 

Šie NATO karinių pajėgų 
pakeitimai, bent šiek tiek 
nusivokiančiam transatlanti
nėje politikoje, aišku, nestaig-
mena. Nuo Sovietų Sąjungos 
grėsmės apsisaugoti kurta 
sąjunga atgyveno ir savo tiks
lą, ir laiką. Prancūzijos bei Vo
kietijos vadovų nuotaikos jau 
anksčiau rodė ja mažėjantį 
susidomėjimą. Vokietija nie
kada nevykdė nė piniginio 
įpareigojimo. kariuomenei 
skirdama ne du, bet tik pus
antro nuošimčio vidaus ga
minio. Paskiausiu laiku labai 
santūri buvo ir jos karinė 
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talka, ypač išryškėjusi Bal
kanų ir Afganistano karuose. 
Prancūzija į NATO irgi tik 
viena akimi težiūrėjo. O poli
tika Irako atžvilgiu griovį 
kasti pradėjo tuojau po 2001 
rugsėjo vienuoliktos. Tuos 
tarptautinius kivirčus 
narpliojant, NATO rėmuose 
su Amerika paveikti liko tik 
Didžioji Britanija. Europos 
didžiųjų — Vokietijos ir 
Prancūzijos duoklė beveik 
nelenkė mažųjų. Tai ką jų 
vaidmuo Vašingtonui reiškė? 
Todėl nereikia stebėtis tokiais 
netikėtais ir skubiais 
Vašingtono posūkiais Europos 
politikos atžvilgiu. JAV sos
tinė savo įtakos Europoje 
prarasti nenorėdama, juo la
biau Prancūzijos-Vokietijos 
santarvės naudai, turėjo ieš
koti išeičių. Viena jų — iš so
vietų vergijos ne be Amerikos 
pagalbos išsivadavusi Rytų 
Europa ir per dešimtį metų 
jau sukūrusi demokratines ir 
šiek tiek kariškai pajėgias 
savarankiškas valstybes. Jos, 
be abejo. Amerikai už tai dė
kingos, dar labai meiliai į ją 
tebežiūri, laukdamos ir toli
mesnės pagalbos. Kodėl Va
šingtonui su jomis nepažaisti? 

Dėl to ir toks staigus 
pakvietimas į NATO. Iš karto 
septynių, nepaisant, kaip kuri 
jų buvo pasiruošusi ar įvyk
džiusi visus pirminius reika
lavimus. Atrodo, kad nebus 
kliūčių ir pakvietimą baigti 
įstojimu. Tai liudija ir iš anks
to paskubomis skelbiami nau
jo NATO pajėgų vado gen. Ja
mes Jonės planai. Galime spė
ti, kad JAV karinių jėgų 
perkeldinėjimas nesiribos tik 
čia minimomis keturiomis 
valstybėmis. Baltijos kraštai 
kol kas neminimi dėl galima 

naujo Maskvos užrūstinimo, 
bet tikrai neišmintinga būtų 
nepasinaudoti Zoknių di
džiuliu kariniu oro uostu bei 
Klaipėdos, Liepojos, Rygos, 
Talino jūrų uostais. Ypač Klai
pėdos neužšalančiu. Tad ir ne 
be kokios nors kregždutės Lat
vijos prezidentės paneigimas. 

Ką Lietuvai JAV dalinio 
įkurdinimas duotų? Pirmiau
sia, ar tokiam užmojui būtų 
prieštaraujančių? Manyčiau, 
kad nė Rolandas Pavilionis 
taip nesukvailiotų, nes net 
pradžios mokyklos mokinukui 
aišku, kad Lietuvai iš to būtų 
tik pelnas: ir karinis, ir ekono
minis, ir pagaliau moralinis. 
Liktų tik svarstyti, koks būtų 
Lietuvos uždavinys ir ką ji 
galėtų duoti NATO? Gal ir 
nedaug. Diviziją iarbūt galėtų 
išspausti, bet tik po kelerių 
metų. Tačiau kurį nors mažes
nį, lankstų, judrų, greito veiki
mo dalinį galėtų greičiau 
sudaryti. Tai priklausytų irgi 
nuo Amerikos pagalbos. Če

kija, Vengrija, ypač Lenkija, 
galėtų duoti jau žymiai dau
giau, bet prie jų prijungtas vi
sas Vilniaus dešimtukas, vie
nos vadovybės koordinuojamas 
darinys jau būtų rimta jėga. 

Tačiau šiam tikslui pa
siekti reikia ne tik gerų norų, 
ne tik gerų planų, taip pat 
daug proto ir išminties. O 
paskiausi įvykiai rodo, kad 
šioje vietoje traukinys stoja. 
Šalia Vokietijos-Prancūzijos 
kaprizingų užmačių, Vašing
tonas nesusikalba nė su jo pa
galbos bei paramos labai rei
kalinga ir trokštančia NATO 
nare Turkija. Europos didžio
sios jau meiliai glėbesčiuojasi 
su už NATO ribų stovinčiu, 
buvusiu aršiausiu sąjungos 
priešu — Rusija ir kartu su 
Maskva kuria bendrą sandarą 
prieš nuo sovietinio jungo jas 
išgelbėjusį. Vašingtoną. Tad 
kažin ar NATO nebyra? Ar 
nesubyrės ji anksčiau negu 
gen. James L. Jonės paruoš 
planus ją pertvarkyti? 

TAI ĮDOMU 
SUMAŽĖJO PAVOJUS17 

„Homeland Security" de
partamento vadovas Tom Rid-
ge pačioje vasario mėnesio pa
baigoje pranešė, kad jau gali
ma teroristų „pavojaus spal
vą", įvestą vasario 7 d., iš oran
žinės pakeisti į geltoną. Dėl ko 
manoma, kad teroristų išpuo
lio pavojus sumažėjęs, išsa
miau nepaaiškinta, kaip nebu
vo konkrečiau pasakyta, ko
dėl to paties mėnesio pradžio
je jis padidėjęs. Nors jau se
niai kalbama tik užuomi
nomis, valstybės gyventojai į 
tuos perspėjimus visgi dėmesį 
kreipia ir stengiasi pasiruošti 

bet kokiems netikėtumams. 
ChTr 

KARIAI SAUGOJO 
KARNAVALĄ 

Brazilijos Rio de Janeiro 
pasižymi bene margiausiu ir 
triukšmingiausių Užgavėnių 
karnavalu, sutraukiančiu di
džiausias minias turistų iš vi
so pasaulio, ir, žinoma, atne
šančiu daug pelno, ekono
mikos bėdų kamuojamam 
kraštui. Kad karnavalo pra
mogautojai jaustųsi saugūs, 
šiemet buvo sumobilizuota per 
30,000 policininkų ir karių, 
kurie palaikė tvarką. 

ChTr 

Kovo mėnuo. Pavasario 
pranašas. Net ir sniego pus
nynai nebaugina — šyptelės 
saulutė ir liks tik balos... 
Lietuviams kovo mėnuo pažy
mi ne tik gamtos, bet tėvynės 
pavasarį. Kovo 11-ąją, kuri 
jau čia pat, prieš lygiai 13 
metų Lietuva tvirtai pasisakė 
už laisvę ir nepriklausomybę. 
Visa Lietuva! Nustebindama 
ne tik pasaulį, bet, ko gero, ir 
save. Juk viena yra trokšti, o 
kita — gauti. Juo labiau, kad 
valstybės gyventojams pus
šimtį metų ne tik apie tai kal
bėti, bet ir galvoti buvo pavo
jinga. Okupantas už tokią drą
są būtų skyręs skaudžią baus
mę (o kiek lietuvių visgi drįso 
— ir nukentėjo). 

Nežinia, ko tikrai tikėjosi 
lietuvių tauta iš nepriklau
somybės. Ar į ją buvo žiūrima 
realiai? Greičiausiai — nela
bai. Kitaip šiandien nebūtų 
tiek nusivylusių ir galbūt net 
besigailinčių praeities. Visgi 
gyvenimas vietoje nestovi. 
Nėra abejonės, kad žingsnis 
po žingsnio bus priartėta ir 
prie anuometinių svajonių iš
sipildymo, o tuo tarpu mūsų 
tautiečiai ieško įvairių išeičių 
iš sunkios ar visai nepaken
čiamos padėties. Tik gaila, 
kad kai kurios „išeitys" ne
daro garbės nei jiems patiems, 
nei visai tautai. Bet šiandien 
ne apie tai... 

Kalbėkime apie „bangas". 
Lietuvių imigracines bangas. 
Tarp antrosios (po II pa
saulinio karo į JAV atvyku
sios) ir trečiosios (po neprik
lausomybės atkūrimo imigra
vusios į šį kraštą) vis dar pa
sireiškia kažkokia trintis. Tie
sa, jau šiek tiek nusigludinusi, 
jau pradedanti prarasti ašt
rias briaunas, bet kartkar
tėmis išlendanti, kaip yla iš 
maišo. 

Anksčiau čia įsikūrę mūsų 
tautiečiai dar vis nestokoja 
priekaištų ir „pamokymų" da
bar atvykstantiems. Bene, čia 
ir glūdi tų nesutarimų šak
nys? (Šį kartą ignoruokime 
tvirtinančius, kad ir naujieji 
imigrantai turi pakankamai 
neigiamų nuomonių apie 
„antrabangius".) Užuot juos 
kritikavę, visų pirma pažvel
kime į save. Į kito žmogaus 
sielą juk neįsiskverbsi, jo gal
vosenos ir priežasčių, kodėl jis 
taip, o ne kitaip elgiasi, ne
suprasi. Ir nereikia! 

Jeigu vadinamosios „ant
rosios" bangos lietuviai daž
niau atsigręžtų į save ir pasi-
stengų pakeisti neigiamas pa
žiūras į „trečiabangius", jeigu, 
ant liežuvio atsiradus kritikos 

žodžiui, jį nurytų, kaip karčius 
vaistus, lietuviškoji visuome
nė kur kas gražiau sugyventų. 

Laisvas žmogus turi teisę 
pasirinkti savo gyvenimo bū
dą ir vietą. Jeigu kam „žolė 
žalesnė" atrodo šioje Atlanto 
pusėje, turime gerbti tą pasi
rinkimą. Nelogiškai skamba, 
kai vyresnieji, čia labai pato
giai įsikūrę, pradeda kriti
kuoti „išsimokslinusį Lietuvos 
jaunimą, kam jis palieka savo 
tėvynę, kada jai tokie žmonės 
labai reikalingi". Beveik kaip 
toje lietuviškoje patarlėje: 
„Juokiasi puodas, kad katilas 
juodas". Pasiturintys (arba jau 
pensijos amžiaus) tautiečiai, 
kurie pusšimtį metų kiek
viena proga dūsavo apie tė
vynės ilgesį, rodos, dabar ga
lėtų tą ilgesį numalšinti gim
tojo krašto oru. Deja, po vieno 
kito apsilankymo dauguma 
nenori net- kalbėti apie grį
žimą namo. Kiekvienas „turi" 
aibes priežasčių, dėl ko ne
siryžta kraustytis į tėvynę, bet 
teisintis ir nereikia. Jie juk 
turi teisę gyventi šiame, ar 
kuriame kitame krašte — tai 
laisvas laisvo žmogaus pasi
rinkimas. Tik kodėl tos teisės 
nenori pripažinti kitiems? 

Kai apniks neigiamos nuo
taikos ir ateis pagunda pakri
tikuoti naujuosius lietuvius 
imigrantus, verta kai ką pir
ma prisiminti. 

Jie stovėjo Baltijos kelyje. 
J ie skandavo žodį „Lietuva" 
Katedros aikštėje. Jie budėjo 
prie Televizijos bokšto, kai 
sovietų tankai džeržgė mirties 
melodiją. Jie remia tėvynėje 
pasilikusius savo artimuosius, 
su jais palaiko nuolatinius ry
šius, savo vaikus kone kas va
sarą siunčia į Lietuvą pas gi
mines, kad nepamirštų savo 
kalbos, kad nepamirštų, iš kur 
jie kilę, kas jie yra. 

Šiandien pat nusistaty-
kime: kai ateis Kovo 11-oji, 
kiekvieną sutiktą ..trečia-
bangį" nuoširdžiai pasvei
kinkime ir padėkokime, kad 
turėjo ištvermės anais bandy
mo laikais. Lietuvai svarbūs 
ne tik gyvenantys jos teritori
joje. Užsienio lietuviai visuo
met buvo tvirtas ramstis savo 
tautai. O kas. mūsų nuomone. 
tą ramstį atstos, kai antrosios 
imigracijos bangos tautiečiai 
persikels amžinybėn? Padė
kime naujiesiems imigran
tams įsijungti į lietuvišką vi
suomenę -nors ir kiek kito
kiais veiklos būdais, tai juk iš 
esmės nesvarbu) ir būsime 
tikri, kad ir jie netaps nuo sa
vo tautos kamieno nudžiūvu
siomis šakelėmis. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.7 

Įžengus į šią Rusijos impe
ratorių ištaigingą buveinę, 
nagi — vėl pasitiko mus bega
line prabanga bei puošmenos, 
prie kurių mes spėjome jau 
gerokai priprasti, nors ypačiai 
viskuo stebėjosi demokra
tiškieji amerikiečiai ir pa
šnibždomis teiravosi, iš kur 
rusų carai gaudavo lėšų vi
soms šioms brangenybėms, o 
dar ne kiek nemažiau jie iš 
nuostabos traukė pečiais, kaip 
sovietai pajėgė ir kur gavo 
lėšų visą tai (sugriautą ar 
apdegintą) iš pagrindų atsta
tyti į buvusią — pirminę pra
bangą. 

Vos įžengus, pasitiko mus 
nuo pat lubų kabąs didžiulis 
gobelenas, vaizduojąs Olimpi
jos kalną su skulptūrinėmis 

alegorijomis: Ištikimybė, Do
rumas, Didenybė, Išmintis. 
Teisingumas bei Gausumas, 
ta r tum tų rūmų ypatinga 
paskirtis buvo — žemiškųjų 
dievų — gyvenamoji vieta — 
dorybių namai. 

Petro Didžiojo salė, arba 
dar ją vadina Mažoji sosto 
salė, skirta Rusijos imperijos 
įkūrėjo atminimui. Tos salės 
vyraujanti savybė yra nutapy
tas Petro Didžiojo su Minerva 
paveikslas. Vieni žymiausių 
tos salės papuošimų yra Petro 
Didžiojo monogramos bei dvi
galviai ereliai — galybės sim
boliai. Paveikslai, vaizduo
jantieji Poltavos bei Liesnajos 
(abi vietovės yra Ukrainoje) 
mūšius, užtarnavo salei „Ru
sijos didybės ir garsumo sky

das" epitetą. Ir daugelis kitų 
kambarių pasižymėjo įvairiais 
simboliais, garsinančiais Moti
ną Rusiją. 

Šv. Jurgio salė, pagal caro 
Nikalojaus I parėdymą, ją at
naujinant, buvo įrengta vien iš 
balto, specialiai iš Italijos at
vežto. Carrara marmuro. Salė 
apsupta korintiškomis kolo
nomis, auksu išpuošta, o vi
dury salės dunkso karališkasis 
sostas (užtat salė dar vadina
ma „Sosto salė" ir yra pati 
didžiausia visuose rūmuose) 
su daugybe langų dviem eilėm, 
dvelkia nuostabiu rimtumu, 
elegantiška didybe bei iškil
mingumu. Lubose — paauk
suotos puošmenos, kurių raš
tas pakartotas parkete, išdė
tos šešiolikos skirtingu spalvų 
medžiu. Ši salė suvaidino savo 
rolę visoje Rusijos valdovų 
namų oficialioje istorijoje. 

Aleksandro sale nukabinė
ta milžiniškais paveikslais — 
įamžintomis garsiomis kovomis 
bei karais. Kit:i sale išdabinta 

įvairiomis puikiomis mozai
komis ir marmuro statulomis. 

Vienoje salėje sudėtos carų 
brangenybės: karūna, skep
tras bei kiti papuošalai iš bra-
gakmenių, panašiai kaip 
Londone „Tower of London" 
pily. kur ne tik buvo nukirstos 
dviejų karaliaus Henriko VIII 
žmonų galvos iAnnBoleyn ir 
Catherine Howard), bet ir 
sukrautos pilies viduje — 
didelėje apsaugoje — milžiniš
ka gausybė brangenybių. 

Skeptro viršūnėje, it kokia 
spindinti žvaigždė, žėrėjo pa
saulio garsusis Orlovo 
deimantas. Tatjana vaizdžiai 
išklojo jo istoriją. Kadaise 
Indijoje vienoje šventovėje šis 
didžiulis deimantas buvo įso
dintas kažkokiam dievaičiui į 
ak). Vienas prancūzų karys 
apsimetė esąs indų tikėjimo 
narys ir jam buvo leista 
lankytis toje šventykloje. 
Kartą, pasislėpęs šventovėje, 
jis išlupo akį — deimantą ir 
pabėgo. Tas deimantas perėjo 

per daugelį rankų, kol paga
liau pakluvo grafui Orlovui, 
sumokėjusiam už jį arti mili
jono rublių. Orlovas padovano
jo deimantą Kotrynai Didžia
jai. Toji, atsidėkodama savo 
meilužiui, liepė pastatyti jam 
skirtus marmurinius rūmus. 
Buvo net jau iškabintas už
rašas „Dėkingumo namas". 
Tačiau savininkui neteko juo 
pasidžiaugti, nes grafas Orlov 
mirė prieš tų rūmų užbaigimą. 
Vėliau tuose rūmuose apsigy
veno paskutinysis Lenkijos 
karalius Stanislovas Ponia-
tovvsky. Sic transit gloria mundi! 

Pats žymiausias iš visų 
kambarių Žiemos rūmuose yra 
Malachito (Malachite) kam
barys. Malachito akmuo ran
damas daugelyje kraštų, net 
žemynų: Afrikoje, Pietų Ame
rikoje bei kitur, tačiau di
džiausi bei turtingiausi jų sluoks
niai tūno Uralo kalnuose. 
Tamsiai žalias, nepersišvic-
čiąs, akmuo XVIII š. dar bu
vusi labai didele retenybe. 

buvo vartojamas stalo pavir
šiui papuošti, rašomojo stalo 
reikmenims, vaistų dėžučių 
viršeliams, vazoms bei moterų 
papuošalams (ir šiais laikais 
Izraelis eksportuoja labai 
daug malachito papuošalų). 
Ypatingai nuostabus bei pra
bangus Malachito kambarys 
buvo įkurtas imperatorienei 
Aleksandrai Fiodorovnai. Ni
kalojaus I žmonai, kuriai ir 
daugiau puošnių gyvenamųjų 
kambarių šiuose rūmuose 
buvo skirta. Ištisos malachito 
Kolonos, židiniai, sienų puoš
menos spindėjo neapsakomu 
turtu bei grožiu, išdabinti va
dinama „rusiškos mozaikos" 
technika. Kambarys buvo už
baigtas elegantiškomis figūro
mis: Diena, Naktis ir Poezija. 

Didžiojoje Nikalojaus salo
je su 16 langų dviem eilėm į 
Nevos upe \ykdavo iškilmingiau
sios puošnios karališkos puotos. 

Iš privačių carų kambarių 
perėjome į Ermitažo muziejų 
Žiemos rūmuose. Nors jau 

įpratę prie drebiančios pra
bangos, bet vis tiek nega
lėjome greit susivokti, ką ste
bėti — lubas, grindis, sienas, 
žodžiu, ar gėrėtis architektū
riniais rūmų papuošimais, ar 
džiaugtis pačiais išstatytais 
eksponatais — meno rinki
niais. Gyvendami Londone. 
Anglijoje, ir lankydami sekma
dieniais British Museum, juo
kaudavome, kad čia reikia me
tais studijuoti — tokia gausy
bė. Ermitažui tikriausiai de
šimtį metų reiktų skirti. Ermi
tažo pavadinimas atitinka sa
vo paskirtį. Čia Kotryna Di
džioji, apsupta prancūzų fi
losofų, muzikų, rašytojų — 
poetų. įvairių menininkų bei 
literatų, dalyvaudavo kultū
riniuose renginiuose. Kad šios 
meno pramogos nebūtų su
drumstos nepageidaujamų ginčų 
bei kivirču, ji jsake pakabinti 
ant durų užrašą, liepiantį sve
čiams palikti už durų visus 
barnius kartu su kepurėmis ir 
kardais. Bus daugiau 
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dedant nuo kauliukų ir kylant 
iki kelių. Atsiranda aukšta-
juosmenių kelnių, iš po kurių 
bamba jau nebespokso. Kai 
kurių juosmuo pakilo beveik 
iki krūt inės, panašiai kaip 
toreodorų! 

Jeigu kam reikia „kryp
telės", tai žinokite, kad čigo
nai kažkur išsikraustė ir jų 
ilgi, platūs sijonai nebe mada. 
Vietoje jų išniro vandens 
mėgėjai: narai, bangų galiū
nai („surfers"), vandens 
vėjavaikiai („wind surfers"). 
Nesirūpinkite, profesinių įgū-

Sveikinu išlikusias gyvas 
— nepasismaugusias ir ne-
pasikorusias su pereitos žie
mos, žemę šluojančiais ša
likais. Tokia mada klestėjo 
apie 1927 m. ir ne vieną gar
senybę nusitempė į kapus; 
tarpe jų ir garsiąją šokėją, 
Isadorą Duncan. 

Šį pavasarį teks pergyven
ti trumpučiukus, „iki pat ten" 
sijonėlius, tarp kojų plevėsuo
jančius šifonėlius, neonu 
šviečiančias spalvas ir nuo 
peties nusmukusią rankovę... 

Kad netaptumėme mados 
auka: pirmiausia pasitikrin
kime savo gimimo metrikus ir 
gerai pažiūrėkime į savo visą 
povyzą veidrodyje. Tada nu-
spręskime kurią šio sezono 
kryptį („trend") pasirenkame. 
Šio pavasario svarbiausia 
kryptis — tai jos nebuvimas! 
Yra nemažai įvairių „kryp
teliu"; tad, vienu žodžiu: „ne
praraskime kelio dėl takelių"... 

Apskritai, šis sezonas 
žvelgia į praeitį. Į 40-sius, 50-
sius ir 60-sius metus. Labai 
stipri aziatų įtaka, ypač ki
niečių ir japonų. Suknučių 
svarba padidėjo. 

medžiagos — daugiausia si
dabro blizgesio, lyg folija. Ne
oprene (ši medžiaga tampri ir 
neperšlampama, bet ji nepra
leidžia oro — „nekvėpuoja"). 

RAŠTAI. Tropikų raštai. 
Gėlės. Taškai. Brūkšniai. 
(Brūkšnių ir taškų deriniai 
kartais sudarantys optines 
iliuzijas). 

ŠVARKELIAI. Pasipūtę ir 
dosnūs. Jie dėvimi su siaurom 
kelnėm arba tiesiais sijonė
liais. Kitaip sakant, pasipūtęs 
viršus ant „laibo koto". Kiti 
švarkeliai prigludę ir išryški
nantys liemenį — ne per ilgoki. 

SIJONAI. Kaip minėjau, 
pakilo šiaurėn iki tiek, kiek 
tik galima, ir įgavo tiesiog dir
žo pavidalą, o kai kurie įsigijo 
dar ir kliošiuką — neduok 
Dieve, jei vėjelis pūsteltų... 
Žinoma, yra ir ilgesnių si
jonėlių; tad pradėkite nuo ke
lius dengiančių ir kilkite 
aukštyn, kiek jūsų drąsa lei
džia. 

Šį kartą — juo trumpesnis 
sijonėlis, tuo žemesnis batelis. 

SUKNUTĖS. Jos sudaro 
lyg dvi atskiras grupes; 
romantiškas, kuriomis galė
sime plazdenti, plevėsuoti, 
jaustis kaip astronautės 
besvorėje erdvėje. Kitos suk
nutės — klasiškos, net ar
chitektūriškai sukurtos. Ran
kovės jau pradeda dygti, bet 
didžiausią dalį < sudaro suk
nutės be rankovių. Daugumas 
suknučių ir palaidinukių puo
šiamos įvairiais parauki mais. 

KELNĖS. Siauros ir 
tiesios. „Krovinės" („cargo") 
kelnės, nuo pereito sezono 
įgavo visai kitą įvaizdį. Dabar 
jos siuvamos iš prabangių 
medžiagų ir persikraustė į 
išeiginių rūbų draugystę. 
Taip pat rasite nukirptų 
(„cropped") kelnių — pra-

SPALVOS. Visos spalvos i 
(nuo švelnių iki akinančių)! 
Ypatingas dėmesys tenka cit
rininėm spalvom: žaliai (lime 
green '•; geltonai ir oranžinei. 
Kurios mėgsta ryškias spal
vas — žalios turbūt yra sun
kiausiai įkandamas riešutas. 
Jos visada puikiai atrodo ant 
pavasarinio gluosnio, dolerio, 
kirminuko. bet ne visad tinka 
prie mūsų veido. Emeraldo 
arba ne taip ryškus žalsvas 
atspalvis bus ^ . m s daug 
palankesnis. 

Na, o gal ne visos no
rėsime atrodyti kaip citrinos; 
tad ribokime geltoną spalvą. 

Rožinės spalvos taip pat 
svarbios, ypač „PeptoBismol" 
rausvumo. Ši spalva mums 
daug dėkingesnė. 

Nemanau, kad atsisaky-
tumėm tapti neužmirštuolėm 

- tad šia mėlynumo spalva 
galime šį pavasarį pasipuošti. 

MEDŽIAGOS - ' - .!-
Brokatas. Satinas. Šilkas. 
Mezginiai. Metalo atspindžio 

džių nereikalaujama, tokius 
rūbus dėvint. Jie yra siuvami 
iš labai tamprių ir kartais net 
neperšlampamų medžiagų, 
pvz., „neoprene". Tos medžia
gos tikrai apkabins ir pa
ryškins kiekvieną pavydėtiną 
(ir nepavydėtiną) liniją... 

Karingosios gali lengvai 
kar iškų „drapanų" (net iš 
šilko) įsigyti. 

Kurios dar laikosi pankų 
(„punks"), tai aiškiai pastebi
mi metaliniai užtrauktukai ir 
sagos labai pageidaujamos. 

Tos, kurios pasirengusios 
vilionėms — buduarinė ,.kryp-
telė" klesti. Korsetukai, 
sudarantys suknučių ar 
palaidinukių pagrindinę dalį. 
Kimono (ir tik kimono!). 
Apatinukų stiliaus suknutės. 
Vienu žodžiu, nepadarykit 
klaidos ir neišeikite į gatvę su 
šlepetėm — ir be jų viskas 
aišku! 

pat įvairaus aukščio ir 
atspara daug tikresnė. Prieš 
porą metų, tokio pobūdžio pil-
napadžiai buvo nepaprastai 
pamėgti Japonijoje, nes, juos 
dėvint, gali smarkiai paūgėti. 
Visgi Japonija uždraudė juos 
dėvėti, nes pasitaikydavo per 
daug nelaimių. Pilnapadžiai 
gerai atrodo su pakirptomis 
kelnėmis. 

Taip pat labai pageidauti
ni yra arba visai, arba iš 
dalies permatomi bateliai. 

RANKINUKAI. Šį pa
vasarį mažesni — rankoje 
nešojami („clutch"). Kiti 
nedideli, su rinkės pavidalo 
rankenėle. 

PAPUOŠALAI. Gana 
stamboki ir drąsūs — pri
menantys 50-sius metus. 
Dažnai visai papuošalų ne
reikia, jei, pvz., medžiagos 
raštas labai įspūdingas. 

Taigi, priėjom vėl prie to 
pasirenkamo „kelio ir take
lio"... 

Stilius, tai ne pasirinki
mas to, ką visi renkasi. 
Stilius, tai žinojimas taisyklių 
ir jų pritaikymas savo asme
niui bei pojūčiams. Dizaine
riai mums kuria — duoda 
kryptį (ir „kryptelę"), bet mes 
turime nuspręsti, ką iš jų 

AVALYNĖ. Oi! Pažiūrėti 
visi gražūs: iškarpyti, išpinti, 
spalvingi, grakštūs. įdomūs, 
blizgantys, puošnūs... Kulne
liai įvairių aukščių — nuo 
aukščiausių iki visai plokščių. 
Daugumas visgi labai aukšti, 
tad pareikalauja gero balanso 
ir mokėjimo vaikščioti, neat-
kišus pasturgalio. Be to. kai 
kurie turi raištelius, kuriais 
apvyniojama koja — čia jau 
reikia balerinos įgūdžio, kad 
raišteliai liktų norimoje vieto
je. Batelių nosytės smailos. 
Didelis kiekis aukštų ir žemų 
batų yra tik įsispirtinukai. 
Bateliai, ypač aukšti ir labai 
karpyti, tikrai neduoda at
ramos. Perkant tokius, reikia 
pirkti 1/2 numerio didesnius 
ir ties pirštugaliu įklijuoti 
atsparą. Šio sezono batai 
(ypač įsispirtiniai) tiesiog 
priverčia palikti pėdkelnes 
stalčiuje, nes su kojine jie, 
paprasčiausiai nuslysta... Ele
gantiškos moterys visgi be 
kojinių nesirodys; net jei jų 
kojos tobulos — be plaukelio 
ir su puikia pedikiūrą. Tarp 
kitko. Wolford firma gamina 
ypač plonytes ir tamprias pėd
kelnes, kurių pėdos apačioje 
yra lopelis, neleidžiantis batui 
slidinėti. (Nepigios ir neleng
vai randamos). 

Labai mėgstami šio 
pavasario batai tai pilna
padžiai („wedges"). Jie taip 

atsirinkti ir ką su kuo sude
rinti. Tai mūsų pareiga. Bet 
kokią pareigą gerai atlikti 
reikia pastangų. 

Tad linkiu ištvermingo, 
gražaus, stilingo pavasario ir 
vasaros. 
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TURIZMO PANORAMA NR.2 
Mums rašo Asta P. ir 

klausia: „Skridau neseniai į 
Lietuvą ir išsikalbėjau su 
šalia sėdinčia moterimi. Labai 
nustebau, kai sužinojau, kad ji 
visu šimtu dolerių mažiau 
sumokėjo už savo bilietą. Ar 
tai priklauso nuo kelionių 
agento? Gal reikėjo daugiau 
kur pasiskambinėti?" 

Lėktuvo bilieto kaina yra 
labai sudėtingas reikalas. Yra 
visa eilė dalykų kurie įtakoja 
bilieto kainą. Pradėkime nuo 
bendrų ir daugumai mums 
žinomų sąlygų. Avia bendro
vės, nustatydamos kainas, 
suskirsto metus į sezonus 
pagal keleivių skaičių. Žiemos 
mėnesiais, kai žmonės galvoja 
apie atostogas šiltuose kraš
tuose, skrydžiai į Floridą ar 
Karibų regioną laikomi aukš
tu (high) sezonu o į Europą — 
žemu (low) sezonu. Vasaros 
metu šie sezonai apsiverčia, 
padidėja keleivių į Europą, 
tame tarpe ir į Lietuvą, ir tai 
tampa aukštuoju, tuo pačiu 
brangiausiu, sezonu. Yra dar 
keli tarpiniai periodai (shoul-
der), kai kainos truputį paky
la, bet ne tiek, kiek per 
aukštąjį sezoną. Taigi, planuo

jant kelionę, reikia atsižvelgti 
į tai. 

Be to, daugelis keleivių 
galvoja, kad yra tik dvi klasės, 
t.y. kategorijos bilietų — 
pirma klasė ir ekonominė. Be 
abejo, yra didžiulis kainos 
skirtumas tarp verslo (busi-
ness), pirmos ir ekonominės 
klasės bilietų. Labai skiriasi ir 
sėdimos vietos bei aptarnavi
mas. Tačiau, bilieto kainos 
atžvilgiu, ekonominė klasė yra 
dar suskirstyta į septynias ar 
aštuonias kategorijas. Šios 
kategorijos neįtakoja nei sėdi
mos vietos, nei aptarnavimo 
ekonomikos klasės skyriuje — 
įtakoja tik kainą. 

Pagal įvairius apskaičia
vimus, avia bendrovės su
skirsto į kategorijas vietas 
pagal kainas. Aišku, pigiau
sioje kategorijoje būna ma
žiausia vietų. Taigi, perkant 
bilietą, reikia planuoti kuo to
liau į priekį. Juo anksčiau 
perkant, ypatingai apkrautam 
sezonui, tuo geresnė galimybė, 
kad pigiausioj kategorijoj bus 
dar bilietų. 

Trečias dalykas, kuris 
įtakoja bilieto kainą, tai bilie
to terminas. Priklausant nuo 

avia bendrovės, bilietų galioji
mo laikas būna mėnuo, trys, 
šeši mėnesiai ir metai. Juo 
ilgesnis laikas, tuo brangesnis 
bilietas. Juo pigesnis bilietas, 
tuo didesni apribojimai. Tai 
gali būti neleistinas kelionės 
datos keitimas ir bįlieto grą
žinimas. Nei viena avia ben
drovė neleidžia ilgesnio galio
jimo bilietui kaip metai. 

Šie yra patys pagrindiniai 
dalykai, susiję su bilietų kai
nomis. Tačiau, keliaujant vie
tiniais skrydžiais, gali dar 
kainą įtakoti laikas, pvz., 
skristi vėlai vakare gali būti 
pigiau negu iš ryto, kai daug 
skrendančių verslininkų ir 
vietos brangesnės. Taip pat 
būna nustatytas buvimo ter
minas, pvz., galima grįžti ne 
anksčiau, kaip šeštadienį ar
ba reikia išbūti savaitę.. Ren
kantis vietinius skrydžius 
internete, būkite atsargūs ir 
gerai peržiūrėkite visas sąly
gas. 

Perkant bilietus pas ke
lionių agentus, jie jums 
išaiškins sąlygas. Renkantis 
agentą, atsižvelkite į tai, ko
kioje kelionių srityje jie spe
cializuojasi. Tai turės įtakos 
kainos atžvilgiu. Agentai, 
kurie specializuojasi kokiam 
regione, visuomet turi su avia 
bendrove išimtines sutartis ir 
kontraktines kainas. Šios vi
suomet bus žemiausios. Jeigu 
norite keliauti į Meksiką, 
rinkitės agentą, kuris specia
lizuojasi arba dirba su Meksi
kos urmininkais (consolida-
tor). Taigi, Asta, ir į Lietuvą 
skrendant, siūlome rinktis 
agentą, kuris specializuojasi 
kelionėmis į Lietuvą. 

BENDORELIUOSE— VAKARIETIŠKAS GYVENIMO STILIUS 
Lietuvoje pastaraisiais me

tais populiarėja Amerikoje ir 
kitose Vakarų šalyse įprastas 
gyvenimas privačiuose už
miesčio namuose. Keliolika 
minučių kelio nuo Vilniaus 
centro besikuriančioje Bendo-
rėlių gyvenvietėje jaukius 
namus susirado ir kelios Ame
rikos lietuvių šeimos. Mat iš 
daugelio aplink didesniuosius 
miestus besikuriančių indivi
dualių namų kvartalų šis ge
riausiai atspindi Vakarų ša
lyse išvystytą modelį: nuosava 
valda, užtikrintas saugumas, 
buities paslaugos ir kaimyniš
ka bendruomenė. Iš Amerikos 
į tėvynę sugrįžusios šeimos 
ateityje tikisi čia sulaukti ir 
daugiau kaimynų iš už At
lanto. 

Unikalus projektas 
2000 metais pradėta sta

tyti Bendorėlių nausėdija po 
metų buvo pripažinta Lietuvos 
„Metų gaminiu". 2001 m. liepą 
įvykusiame iškilmingame Ben
dorėlių atidaryme dalyvavo ir 
prezidentas Valdas Adamkus 
su žmona Alma. Pasak Ben
dorėlių plėtrą vykdančios ben
drovės „Bendorių statyba" 
direktoriaus Sigito Menčiūno. 
šis projektas savo apimtimi ir 
koncepcija yra unikalus Lie
tuvoje. 

..Bendorėliuose pradedame 
naują plėtros tarpsnį. Iš viso 
planuojame pastatyti apie 350 
namų, 53 jau užbaigėme. Sta
tybas organizuojame planin
gai, todėl jos netrukdys gyven
tojams", — sakė S. Menčiūnas. 

Naujakuriai giria vaiz
dingą vietinį kraštovaizdį, 
kultūringą aplinką ir nuolat 
plečiamą visapusišką infra
struktūrą. Pasak „Bendorių 
statybos" direktoriaus, gyven
tojų pasirinkimą dažnai lemia 
ir eksploatacijos ekonomišku
mas bei kol kas dar neaugan
čios kainos — nekilnojamas 
turtas su žeme čia kainuoja 
tiek litų, kiek užsienyje JAV 
dolerių ar eurų. 

Gyventojai Bendorėliuose 
naudojasi sutvarkytais ir ap
šviestais keliais, žaliosiomis 
poilsio zonomis, sporto aikšty
nais bei restoranu, mokyklinio 

autobusiuko ir kitomis bui
tinėmis paslaugomis. Čia įreng
tas nuosavas geriamo vandens 
gręžinys, autonominis dujinis 
šildymas, visos inžinerinės 
komunikacijos, aptvertą teri
toriją visą parą saugo apsau
gos tarnyba. Plečiantis Ben-
dorėliams, vietos infrastruk
tūrą papildys medicinos punk
tas, parduotuvė, sporto komp
leksas su baseinu ir sauna, 
vaikų darželis bei kitos pas
laugos. 

Daugiau galimybių 
gyventojams 

Augančių Bendorėlių info-
centras vietos bendruomenei 
teikia visapusišką pagalbą, 
tvarkant savo namus. Namai 
čia parduodami su privačiais 
žemės sklypais, tad gyvento
jams siūloma nupjauti žolę ar 
nukasti sniegą, išvykus pri
žiūrėti būstą ar naminius gy
vūnus. Šiomis paslaugomis 
naudojasi užimti, daug keliau
jantys, užsienyje namus turin
tys naujakuriai. Infocentre 
būsto ieškantiems teikiama ir 
visa reikalinga informacija 
apie baigiamo statyti Kaimy
nų bei kitų kvartalų specifiką. 
Bendrą vieningą kvartalų 
koncepciją sukūrė, įgyvendino 
ir konsultuoja patyręs Ang
lijos gyvenamųjų namų ar
chitektas Martin Stent. Ben
dorėlių plėtros planuose nu
matyta statyti naujuosius Ber
žyno, Aikštyno ir Žirgyno 
kvartalus užsiregistravus pir
miesiems 12 būsimųjų nauja
kurių. 

„Naują plėtros tarpsnį pra
dėjome, norėdami patenkinti 
augančius privataus būsto už
miestyje poreikius ir būsi
miesiems naujakuriams pasiū
lėme dar daugiau įvairių na
mų projektų", — sakė S. Men
čiūnas. 

Kiekviename kvartale — 
savas gyvenimo bodas 
Iki šiol Bendorėliuose buvo 

statomi įvairaus dydžio — tri
jų ir daugiau miegamųjų indi
vidualūs ir sublokuoti ekolo
giški mūriniai namai, jų vi
daus planavimas bei visa 
apdaila atliekama pagal 

savininkų pageidavimus. Šiuo 
metu naujakuriai turi dar 
platesnę pasirinkimo galimy
bę: Bendorėliuose projektuoja
mi ir mažesnio ploto sublo
kuoti namai, itin erdvūs būs
tai didelėse žemės valdose. 
Jau apgyvendintame Kaimy
nų kvartale galima įsikurti 
per kelis mėnesius, o ilgai 
truksiančios planavimo bei 
statybos darbus numačiu
siems naujakuriams bus pa
siūlyti laikini, tačiau jaukūs ir 
patogūs „pereinamieji" būstai 
nameliuose. 

Kiekvienam būsimų Ben
dorėlių kvartalų sumanytas 
savitas veidas ir sugalvoti 
romantiški vardai. Pavyz
džiui, vaizdingo miško parko 
pašonėje planuojamame Ber
žyno kvartale galima įsigyti 
individualiai projektuojamus 
didelius sklypus ir namus, 
ramioms gatvėms papuošti 
kuriami mažosios architek
tūros objektai, kai kurie skly
pai turės atskirus išėjimus į 
parką su poilsio valdomis. Jo 
padėtis itin patogi aktyvaus 
laisvalaikio mėgėjams ir šei
moms su vaikais — šalia įsi
kūręs atviras Bendorėlių spor
to kompleksas, tvenkinys žve
jams, planuojama lietuviška 
kaimiško stiliaus pirtelė. Nau
ji Žirgyno kvartalo namai 
pasižymės puikia geografine 
orientacija, vieninga architek
tūra, originaliomis vidaus ap
dailos galimybėmis pagal sa
vininkų pageidavimus. Kai
mynystėje įsikūrusiame pri
vačiame žirgyne išsinuomojus 
arklius jodinėjimui, Bendo
rėlių gyventojai leidžia lais
valaikį gamtoje netoli namų. 

Lietuvos spauda apie 
vakarietiško stiliaus 

priemiesčius 
2001 m. liepą dienraščio 

„Lietuvos rytas" priede „Būs
tas" spausdintame straipsnyje 
korespondentas D. Babickas 
rašė: „Vilniečiai sostinėje ne
beišsitenka. Ieškodami jau
kesnio būsto ir ramesnės ap
linkos, jie vis dažniau dairosi j 
miesto pakraščius, kur spar
čiai statomi individualių na
mų kvartalai. Nukelta \ 5 psl. 

mailto:gtichicago@yahoo.com
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NAMŲ REMONTAS IR KONTRAKTORIAI 
Daug kas, ypač senesnių 

namų savininkai, perstato — 
atnaujina virtuves, vonios 
kambarius ar pristato kam
barius. Visa tai darome savo 
patogumui ir namų pagerini
mui. Susitariame su kontrak-
torium. Vyksta remonto dar
bai. Gerai, jei kontraktorius 
yra patikimas ir sąžiningas. 
Bet gali pasitaikyti ir taip, kad 
viduryje remonto darbų, vieną 
dieną grįžus į namus, nebe
randame kontraktoriaus ir jo 
darbininkų. Galbūt kontrakto
rius pabėgo arba miestas su
stabdė remonto darbus, nes 
buvo miesto nustatytu reika
lavimų pažeidimų. Namo savi
ninkas lieka tokiu atveju su 
nebaigtu projektu, ir mintimi, 
kodėl jis šios bėdos nepaste
bėjo anksčiau. 

Prieš pradedant remonto 
darbus ir tariantis su kontrak-
toriumi, stebėkite jo elgesį ir 
ką jis jums žada. Kai kalbatės 
su kontraktoriumi, stebėkite 
jo pasiūlymus, ką jis žada, jei 
negalės projekto laiku baigti, 
atkreipkite ypatingą dėmesį į 
siūlomą ir prašomą kainą, 
kaip jis elgiasi dabar ir kaip 
jis elgsis, kai jūs jį pasam-
dysite. Kalbantis su kontrak
toriumi, klauskite jo, kaip jis 

elgsis, jei atsiras įvairių prob
lemų, remontuojant seną na
mą. Visi, kurie darė remontus, 
žino, kad ne visada remontas 
vyksta taip, kaip yra planuoja
ma. Geras kontraktorius ži
nos, kaip elgtis su pasitai
kančiais netikėtumais. Jei 
kontraktorius tvirtina, kad 
visi jo daryti remontai ėjo pa
gal planą, tai su tokiu kon
traktoriumi mandagiai atsis
veikinkite. Tai gali būti ženk
las, kad toks kontraktorius 
neturi patirties, kaip susido
roti su pasitaikančiais sunku
mais remontuojant namus. 
Per pasikalbėjimą stebėkite, 
ar kontraktorius bando iš
vengti išsiimti iš miesto rei
kiamus remontui leidimus. 
Tai gali būti įspėjimas, kad 
kontraktoriui trūksta žinių ir 
jis bijo, kad statybos inspekto
riai netikrintų jo darbo. Jei 
darbas bus negerai padarytas, 
statybos inspektoriai gali su
stabdyti kontraktoriaus dar
bą, o dar blogesniu atveju gali 
pareikalauti, kad kontrakto
rius išgriautų negerai padary
tą darbą ir pradėtų iš naujo. 
Kiekvienu atveju, jums tektų 
užmokėti papildomas išlaidas 
ir būtų uždelstas remonto darbas. 

Kai kurie kontraktoriai 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 8 d., šeštadienis 

VĖŽYS IR GYVAČIŲ ALIEJUS — 
BUKIME ATSARGŪS 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos įstaigoje „Seklyčioje" dažnai lankosi svetiai iš arti ir toli. Nuotraukoje (iš 
kairės): Marąuette Park Namų savininkų draugijos pirm. Vida Sakevičiūtė, „Seklyčios" darbuotoja Rasa 
Quattrocki, Cook County iždininkė Maria Papas, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birute Jasaitienė ir 
Etninių reikalų įstaigos spaudos atstove Pat Michalski. 

daro kelis remonto darbus 
kartu. Ir tai gali būti surišta 
su pinigais. Jei kontraktorius 
remontuoja dar ir kitur, jūsų 
darbas gali užtrukti. Pra
šykite, kad kontFaktorius 
pasirašytų sutartį, kada jis ža
da jūsų projektą pabaigti. 
Jeigu būtų kokių nors pa
keitimų dėl kontrakto užbaigi
mo ar kokio kito pakeitimo, 
kad tai būtų padaryta viskas 
raštu. Dažnai tokiais atvejais 
kontraktorius prašo daugiau 
pinigų. Niekada nemokėkite iš 
anksto už remontą. Jei to kon
t raktor ius prašo, tai iškyla 
svarbus klausimas, ar kon
traktorius sugeba suplanuoti 
savo remontavimo darbo iš
laidas nuo vieno projekto iki 
kito. Je i kontraktorius neatsi
lygina savo darbininkams, jie 

gali uždėti „lien" ant jūsų na
mo. Jei nujaučiate, kad kas 
nors negerai, tuojau imkitės 
legalių žingsnių, nelaukite, 
nes kitaip galite nukentėti. 

Geriausia imti tokį kont-
raktorių, kuris yra patikimas, 
kuris dirbo jūsų draugams ar 
pažįstamiems, kurio darbu ir 
sąžiningumu galite pasitikėti. 
Kartais gali tokiam kontrakto
riui tekti daugiau užmokėti, 
bet geriau turėti gerai padary
tą darbą ir ramiai gyventi. 
Paskutiniu laiku telefonu ir 
kitomis telekomunikacijos 
priemonėmis kreipiasi į jus, 
siūlo savo patarnavimus įvai
rūs kontraktoriai, įvairūs 
darbininkai, kurių jūs niekada 
nematėte ir niekas jų nepažįs
ta. O jie siūlo žemas kainas, 
labai gerai padarytus darbus 

ir pan. Bet ar galite tuo tikėti? 
Nesusigundykite žemom pa
siūlom, atminkite, kad už 
dyką niekas nieko neduoda: 
norite gerai atlikto darbo, už 
tai turite mokėti. Netikėkite 
žmonėmis, kurių niekada 
nematėte, o dabar jie jums 
žada padėti, žada žemą kainą 
ir pan. Paskutiniu laiku 
Amerikoje yra daug išnaudo
tojų, daug negerų žmonių, 
kurie nori lengvai gyventi ir 
kitų geru pasinaudoti. Todėl 
visi, ypač vyresnieji ir nese
niai į šį kraštą atvažiavę, turė
tų būti atsargūs, kad nebūtų 
apgauti. Jei ką nors įtariate, 
jei ką nors matote, kad nori 
jus apgauti, pasiklauskite 
draugų, pakalbėkite su pažįs
tamais, nesileiskite tapti 
negerų žmonių aukomis. 

„Garso zona'", pasak T. 
Bajarkevičiaus: „netiesiogiai 
yra paralelinis 'Skulptūrų 
zonos' projektas, papildantis jo 
idėjas, susijusias su poinsti-
tucinio meno erdvėmis ir me
ninių akcijų intervencija į ne
standartines, šiuo atveju — 
pramonines ir industrines — 
erdves". Šiuo projektu, o taip 
pat ir jį lydinčiais tekstais bei 
garso dokumentacija CDR for
mate, buvo siekiama pristatyti 
Lietuvos eksperimentinės elek
troninės muzikos sceną ir jos 
kontekstą. Projekto dalyvių 
darbai. T. Bajarkevičiaus tei
gimu, atspindi ne tik Lietuvoje 
šioje meno srityje vykstančius 
kūrybinius procesus, bet ir 
užsienyje vyraujančias ten
dencijas. Pavyzdžiui vienas 
projekto dalyvių — A. Jasenka 
— yra kompozitorių sąjungos 
narys, gavęs šios sąjungos 
apdovanojimą už geriausią 
2002 m. Lietuvoje elektro-
akustinės muzikos kūrinį, iš
leistą Rusijoje ir transliuotą 
pasaulio radijo stočių. 

Eksperimentinės elektroni
nės muzikos kūrėjai turi savo 
klausytojų ir Lietuvoje, tačiau 

GARSO Z O N O S " S K A M B E S Y S • • • MARGUMYNAI* • • 
šios meno šakos projektų įgy
vendinimas mūsų šalyje vis 
dar yra nedažnas reiškinys. 
Tuo tarpu šaltą žiemos vakarą 
į sunkiai pasiekiamoje vietoje 
esantį neapšildomą pramoninį 
angarą gausiai susirinkę klau
sytojai tik patvirtino tokių 
projektų reikalingumą. Į ren- . 
ginį atvyko projekte nedalyva
vę elektroninės muzikos kūrė
jai iš kitų Lietuvos miestų, 
buvo sulaukta ir Kauno žinia-
sklaidos dėmesio. Mokomąjį 
..Garso zonos" aspektą taikliai 
apibūdino šio projekto kurato
rius T. Bajarkevičius. duoda
mas pasikalbėjimą vienai 
Kauno televizijai: „Prie to 
reikia pratinti ausis", — pa
stebėjo jis. Iš tiesų — at
siliepimų būta įvairių, tačiau 
dauguma jų rodo menu besi
dominčios visuomenės dalies 

• 
atvirumą naujovėms. Pavyz
džiui, projektą finansavusios 
firmos direktorius, paklaus
tas, ar verta buvo organizuoti 
šį renginį, tarstelėjo, jog be 
abejo verta — jau vien dėl to, 
kad jis buvo „visai kitoks nei 
pas kitus". 

Tai. kad „Garso zona" tapo 

„Skulptūrų zonos" idėjų tąsa ir 
papildymu, taip pat yra gana 
svarbus šio projekto aspektas. 
Dar tik praeitų metų rudenį 
Kauno visuomenei pristatytas 
šiuolaikinio meno projektas 
„Skulptūrų zona" jau tapo to
lesnio konceptualaus meninio 
vyksmo inspiracija. Tokį kūry
binių procesų tęstinumą, o 
ypač jų sklaidą įvairiose meno 
srityse norėtųsi laikyti šiuo-
likinės meninės kūrybos di
namiškumo, o galbūt ir jos ne
išnaudoto potencialo suvokimo 
komercinėse struktūrose ženk
lais. Be to, įdomu ir tai, kad 
abiejų projektų ištakos tam 
tikra prasme veda į VDU 
menų institutą — „Skulptūrų 
zonos" kuratorė dr. Rasa 
Andriušytė yra šio instituto 
dėstytoja, o „Garso zona" buvo 
sumanyta ir įgyvendinta to 
paties instituto studento T. 
Bajarkevičiaus. Studija _men02" 
savo ruožtu džiaugiasi, ga
lėjusi padėti organizuoti šį 
renginį, kuris tapo tikrai įs
pūdinga naujo „sezono" pra
džia. 

Tomas Pabedinskas 
VDU studentas 

GERIAUSIAS VANDUO 

Montpelier, OH, vykusia
me tryliktame tarptautiniame 
Berkeley Springs „vandens 
ragavimo" konkurse, profesio
nalų „ragautojų" komisija pri
pažino, kad pats skaniausias 
ir geriausias vanduo visame 
pasaulyje yra kaip tik patie
kiamas Montpelier gyvento
jams. Savo vandens pavyz
džius į konkursą atsiuntė 8 
valstybės ir 23 Amerikos vals
tijos. Buvo ir kitų laimėtojų: 
pietinės Kalifornijos Desert 
Hot Springs vietovė, Canora, 
Saskatchewan (Kanada) ir 
Kincheloe, Mich. ChTr 

MIRĖ PO ORGANŲ 
PERSODINIMO 

Septyniolikmetė Jesfea San-
tillan vasario pradžioje iš 
Meksikos buvo atvežta į Duke 
universiteto ligoninę, Durham 
N.C., kur jai atliktas širdies ir 
plaučių persodinimas. Tik po 
operacijos gydytojai apsižiūrė
jo, kad organai neatitiko jos 

kraujo rūšiai, todėl kūnas juos 
atmetė — mergaitei grėsė greita 
mirtis. Išaiškėjus šiai mirtinai 
klaidai, buvo skubiai ieškoma 
atitinkamų organų ir padary
ta antroji operacija, bet mer
gaitės gyvybės neišgelbėjo. 
Dabar tėvai padavė neapdairų 
gydytoją ir Duke universiteto 
ligoninę į teismą už dukters 
nužudymą. ChTr 

PRISIUVO NUKĄSTĄ 
RANKĄ 

Vieną Englevvood, FL, 70-
metę moteriškę savam kieme 
užpuolė aligatorius, pagriebė 
už rankos ir nusitempė į ne
toliese esantį tvenkinį. Išgirdę 
klyksmą, kaimynai subėgo ir 
įstengė iš roplio atimti moterį, 
tačiau ranka liko jo nasruose. 
Pašauktas policininkas aliga
torių nušovė, perskrodė ir iš jo 
vidurių.išėmė ranką, kuri, 
kartu su nukentėjusia moteri
mi, nuskraidyta į Tampa ligo
ninę. Gydytojai tikisi, kad bus 
įmanoma ranką prigydyti. 

ChTr 

AR DEKLARUOSIME SAVO TURTĄ? 
Finansų ministerija pa

rengė Vienkartinio gyventojų 
turto deklaravimo įstatymo 
projektą. Pagal jį, gyventojai 
turės deklaruoti brangesnį 
turtą, jų turimą 2003 m. gruo
džio 31 d. Vyriausybė tikisi, 
kad kartu įsigaliojus naujajai 
pajamų deklaravimo tvarkai 
Mokesčių inspekcija turės iš
samią duomenų bazę apie pi
liečių turtą ir ateity galės 
efektyviau nagrinėti netikėto 
praturtėjimo atvejus. 

Priėmus Vienkartinio gy
ventojų turto deklaravimo įs
tatymą, gyventojų turtas bus 
kaip ant delno, tikisi Mokesčių 
inspekcija. Numatoma dekla
ruoti 2003 metų gruodžio 31 
dieną turimą turtą. Apie tai, 
ką bus būtina deklaruoti, kal
bėjo Finansų ministerijos 
mokesčių departamento direk
torė Inga Šimonytė: „Tai yra 
grynieji pinigai, viršijantys 

nustatytą ribą, registruotas 
nekilnojamas turtas, nebaigta 
statyba, kuri teisiškai neįreg
istruota, vertybiniai popieriai 
turimi, vertingi meno kūri
niai, vertingi, sakykim, bran
gakmeniai, tauriųjų metalų 
dirbiniai, vertingos kažkokios 
kitos, tarkim, prekės, kurias 
gyventojas turi. ten galbūt la
bai vertingi baldai ar kažkokie 
panašūs dalykai. Ta prasme, 
tai yra duomenys apie tą tur
tą, apie kurį Valstybinė mo
kesčių inspekcija, t a rk im, 
negali gauti duomenų iš kitų 
šaltinių". 

Reikėtų deklaruoti pini
gines lėšas, kurių suma 
viršija 40.000 litų ir vertin
gą turtą, brangesnį nei 
10,000 litų. 

Tačiau Laisvosios rinkos 
instituto ekspertė Rūta Vai
nienė mano. kad, planuojant 
tokią inventorizaciją, peržen

giamos privatumo ribos. Šitiek 
giliai lįsti į žmogaus kišenę 
nėra valdžios prievolė. „Juk 
valstybei svarbu žinoti žmonių 
pajamas tiek, kiek tai liečia 
pajamų mokesčio sumokėjimą 
arba kitų mokesčių sumo
kėjimą. Faktiškai inventor
izuoti, šiaip suskaičiuoti, kiek 
žmogus turi auksinių žiedų, 
brangių knygų, gražių paveiks
lų, kurie kainuoja virš tam 
tikros ribos, tikrai nėra pras
mės, nes tai neįtakoja visiškai 
apmokestinimo. Nuo tų daiktų 
mokesčio mokėti nereikia. Tai 
šiuo atveju valstybės žingeidu
mas peržengia racionalius por
eikius ir. aišku, apsunkina 
žmogų, nes jis turės pats viską 
suskaičiuoti". 

Finansų ministerija turi 
savų argumentų. Departa
mento direktorė Inga Šimo
nytė kalba apie tai, kad tokiu 
būdu Mokesčių inspekcijai bus 

suteiktas instrumentas išaiš
kinti nelegalias pajamas. 
„Jeigu žmogus nedeklaruos, 
kad jisai, tarkim, 2004 m. 
sausio 1 dieną turėjo grynųjų 
pinigų, tarkim, penkiasdešimt 
tūkstančių litų, ar ne. tai kaž
kada atsibudęs jis negalės 
pasakyti, kad, štai, aš nusi
pirkau tą labai brangų auto
mobilį iš grynųjų pinigų, ku
riuos aš turėjau sukaupęs kaž
kada dutūkstantaisiais me
tais, kadangi tai nebus de
klaruota Mokesčių inspekcijoj. 
Vadinosi, tokių pinigų žmogus 
tuo metu neturėjo". 

Tačiau šie argumentai ne
įtikina Laisvosios rinkos insti
tuto ekspertės. Rūta Vainienė: 
„Juk dabar yra, kad turtą ir 
pajamas deklaruoja kai kurie 
žmonės pagal sąrašą, tai 
įmonių vadovai ir panašiai, 
politikai. Tai neteko girdėti, 
kad tos deklaracijos būtų 

Šiais laikais mes galime 
rasti įvairių pasiūlymų Inter
nete — per kelias minutes ga
lime surasti „nuostabių" gydy
mo priemonių prieš vėžį ar ki
tas sunkiai pagydomas ligas, 
kurių dar iki šiol nesurado žymūs 
medicinos srities tyrinėtojai. 

Pereitais metais „The Fe-
deral Trade Commission" 
atrado šimtus puslapių kom
piuteryje, reklamuojančių ne
ištirtų ir nepatvirtintų gydy
mosi priemonių prieš vėžį ir 
kitas sunkias ligas. Specialis
tai sako, kad šių dienų „ste
buklingi" „snake oil" par
davinėtojai pasirodo internete 
greičiau, negu FTC gali juos 
uždaryti. Pvz., vienas kompiu
terio puslapis siūlo 100 skir
tingų vėžio gydymo būdų ir 
sako, kad tie būdai yra 
saugūs, efektingi ir neužnuo
dijantys. 30 puslapių tokios 
informacijos kainuoja 18.75 
dol. Ir čia sakoma, kad viena 
moteris, pasinaudojusi tuo 
gydymo būdu ir išsigydžiusi 
krūties vėžį, atsisakydama 
operacijos, chemoterapijos ir 
radiacijos. J i naudojo tik 
natūralias, paprastas, nebran
gias terapijas. Čia parduoda
mos knygos, audio juostelės ir 
įvairios žolelės. 

Kiti kompiuterio puslapiai 
reklamuoja vėžio gydymui 
viską, pradedant nuo ryklio 
kremzlių miltelių iki įvairių 
žolelių arbatos. Pardavinėja 
„hydrazine sulfate" — kompo-

panaudotos kokiais nors tik
slais, išaiškinant mafijinius 
veikėjus ir panašiai. Kaip tai
syklė, tai, kas yra deklaruoja
ma, yra švaru, o mafija, kon
trabanda, šešėliu, nelegaliom 
pajamom tikrai turėtų do
mėtis specialios struktūros, 
kurios turi instrumentus tam 
išsiaiškinti. Juk jeigu žmogus 
deklaruos, jis tikrai turės ir tą 
pagrindžiančius dokumentus 
ir adekvačias pajamas įrodyti. 
Negi pats žmogus bus kvailas 
toks, kad eis ir save įduos 
Valstybinei mokesčių inspek
cijai? Žinoma, kad ne. Tai yra 
tarsi stručio politika". 

Pagal įstatymo projektą, 
tur to deklaracijas Lietuvos 
piliečiai turėtų pateikti iki 
2004 m. gegužės 1 dienos. 

Saulius Spurga 
laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui* iš Vilniaus 

nentas raketų degalų, kuris 
„gydo" vėžį, neleisdamas vėžy
je atsirasti glukozei ir t.t. FTC 
perspėja, jog, be ekonominių 
nuostolių, tokios terapijos pri
veda prie to, kad kai kurie 
žmonės neieško, kad gautų 
išbandytų, tikrų gydymosi prie
monių nuo vėžio tuo laiku, kai 
tai galėtų jiems labiausiai 
padėti. Kitame puslapyje kaž
koks daktaras kalba apie žo
lelių terapiją ir kaip tos žo
lelės padeda — vėžys iššoka iš 
kūno. Kitur kalbama, kaip 
Tijuna, Meksikoje, yra teikia
mas nuostabus gydymas ir t.t. 

Taip pat internete galima 
rasti ir elektroninį įrankį „The 
New Super Zappper Deluxe", 
jo išradėjas sako, kad tas 
dalykas gali sustabdyti vėžį „by 
selectively electrocuting parho-
gens" ir tai kainuoja tik 159 doL 

Šiais laikais žiniasklaidoje 
rasime visko, ir, jei tikėsime 
viskuo, kas siūloma, mus iš
naudos finansiniai ir fiziniai. 
Būkime protingi, netikėkime 
tiems, kurie siūlo įvairius ne
patikrintus metodus prieš 
įvairias ligas — stebuklų nėra. 
Jūsų daktaras pasakys ir nu
rodys jums gydymosi gali
mybes — tikėkite juo. 

O jei norite tokios informa
cijos apie vėžio ligą rasite ją 
kompiuteryje www.cancer.gov 
O jei jums įdomu apie įvairius 
netikrus vėžio ligos gydymus 
paskaitykite www.quack-
watch.org kompiuteryje. 

PALIKIMAS 
Iškėlus galvą 
žiūriu į žvaigždžių sietyną. 
Skaičiuoju perlus... 
Ramūs vakarai, 
palieka erdvėje 
tik tylų aidą ir tuos metus, 
kuriuos, 
manei prasmingai gyvenai... 

Giliai jausta, 
skausmu ir viltimis penėta, 
Likimo draugė -
mano kasdiena. 
Tik retkarčiais suknia 
gėlėta, 
Dažniau vilkėjo liūdesio 
marška pilka. 

Vis žiūriu į žvaigždėm 
apsnigtą dangų -
kiek daug likimo 
blaškomų prasmių... 
Nusilenkiu didingai Dievo 
erdvei. 
Palikus menką žiburėlį 
danguje - krentu... 

NeraMioji 
2003, kovas 

SUGRĮŽIMAS 
Nusistovėjusių seniai 
jausmų aš vaikštau 
labirintais, 
ištirpusių minčių keliais 
vis ieškau laimės tako, 
kurs man skirtas. 

Užžėlę vieškeliai, kadais, 
maži vaikai takus pramynė 
tyrumo ir skaistybės 
pranašai 
paklydo netiesos 
gilioj klampynėj... 

Tikėjimas, kaip saulės 
spinduliai, 
ryškia šviesa apakint gali. 
Geriau tamsa, tyli viltis 
nejau jos susitaikyti negali? 

Išnyru iš tos užmaršties 
...tyliu, 
tikėjimas, sulig išvytas 
vaikas, 
sugrįžta takeliu namo -
viskam ateina savas laikas. 

NeraMioji 
2003, vasaris 

BENDORĖLIUOSE — VAKARIETIŠKAS STILIUS 
Atkelta iš 4 psl. 
(...) Gyvenvietės statytojų 

vizijose Bendorėliai — moder
nus, saugus individualių na
mų miestas su visiškai sutvar
kyta infrastruktūra. (...) Ben-
dorėlių kvartalo oficialaus ati
darymo metu demonstruo
tame visiškai įrengto ir bal
dais apstatyto namo garaže 
šiuo metu įsikūrusi „Bendorių 
statybos" administracija. „Kai 
kurie būsimi klientai pamatę 
vietoj garažo įrengtą dviejų 
aukštų biurą, pageidauja ne-
įrenginėti garažo, bet palikti 
laisvas patalpas. Jas galima 
naudoti kaip pokylių salę", — 
sake I. Krasauskienė. Ji pa
tvirtino, jog statytojai laikosi 
tik namų fasadams nustatytų 
standartų. Namų interjeras 
įrengiamas taip, kaip pagei
dauja pirkėjai. Už papildomą 
mokestį namas gali būti ap
statytas ir pageidaujamais 
baldais. „Lietuvos žinių" ko
respondentas P. Ugianskis šių 
metų vasarį kalbino pirmuo
sius Bendorėlių gyventojus — 
Amerikoje, Kalifornijoje užau
gusi Tadą Vizgirdą ir jo šeimą. 
Pasak jo, jaunieji Vizgirdos 
tikino, kad gyvenimas Ben-
dorėliuose beveik niekuo ne
siskiria nuo gyvenimo Ameri
koje. (...) Vyras tikino, kad jį 
sužavėjo tėvų žemė, šilti žmo

nių santykiai ir nuostabus 
Vilniaus kraštovaizdis. Būstą 
Bendorėliuose Tadas įsigijo 
neatsitiktinai. 'Buvau įpratęs 
gyventi nuosavų namų kvar
tale, todėl panašių sąlygų ieš
kojau ir Lietuvoje. Tuo metu 
patraukliausiai atrodė ši gy
venvietė. Ji patiko ne tik man. 
bet ir visą gyvenimą Lietuvoje 
augusiai žmonai. Ilgai negal
voję ryžomės pirmieji įsigyt 
namą Bendorėliuose', — savo 
pasirinkimą argumentavo Viz
girda. Sutuoktinių būstas — A 
tipo namas — jaukus, erdvus, 
be ypatingos prabangos deta
lių. (...) Vizgirdos nenusivylė 
žadėtais gyvenimo kvartale 
patogumais (...) 'Čia ideali ge
ografinė padėtis. Netoli Vil
niaus centras, didžiuliai preky
bos centrai, verslo partnerių 
biurai. Be to, grįžus po darbo 
namo negirdėti jokio triukšmo. 
Viskas, ką matai aplink save, tai 
— miškai, pievos ir linksmų, 
tačiau netriukšmingų kaimy
nų namai. Gerai, kad ir Lietu
voje po truputį kuriami gyve
namieji kvartalai'". 

Daugiau informacijos apie 
Bendorėlius: www.bendoreliailt 
Eglė Margevičiene. info@ben-
dorehai.lt tel. +370 852513256; 
+370 68654243; fax. +370 
852513" 260. 

http://www.cancer.gov
http://www.quack-
http://watch.org
http://www.bendoreliailt
http://dorehai.lt


DRAUGAS, 2003 m. kovo 8 d., šeštadienis 

S i ū l o d a r b ą 

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

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

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

Vaikui reikalinga energ inga 
45 m. a r vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Tel . 630-443-8764, M a r i n a . 

Reikalingas gerai angliškai 
ka lban t i s , lengvai 

b e n d r a u j a n t i s „salesman". 
T e l . 630-774-1025 a r b a 815-

4 6 2 - 6 2 6 3 . 

Skubia i re ikal ingi vairuotojai-
pe rk raus ty to ja i Skokie 

p e r k r a u s t y m o kompanijai . 
Privalo turėti IL vairuotojo teises. 

T e l . 847-673-3309. 

100 Window \ \ ashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

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

some Enslisn. 
NO EXPERIENCE NTlEDED. We vvill 
train. We have ALL RESIDENTIAL 

work near your home (all cities & suburt*). 
Kuli time Mondav-Sunday (7 days)or 

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

6:00 am - Sundown (5pfn-6pm). 
Make S5(X)-S 1.000 each person weeklv. 

Muši applv in per*<n & You can Start The 
Next Pas. 

Blue Skv Window Cleanim. Inc. 
2752 Maple Ave. Downers Cirove. 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. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 

vakarinius priemiesčius. 
Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employ ment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

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

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

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

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

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

PERSIUNTIMO PASLAUGOS 

T R J T * t « ^ K 

(nuo 1987 m.) 

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

Reikalui esant, atvykstame j namus 

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

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

Klientų pageidav imu, siuntiniai bus apdrausti. 
1 N e m o k a m a telefoninė linija 1-800-399-1050. 
< Siundant virš 50 svarų, dovanojama viena telefoninė kortelė. 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

Jautotrade 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 Ū B - 5 9 9 - 9 6 B Ū , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

Namų 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, dažvmas_ 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS • » # • 
VENCIUS Z I k i 
contractor CONSTRUCrlON 

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

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

dažymai iš lauko ir vidaus. 

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

* r . r 24HRS.7DAYS 
^ * * * «* 773631-1833 
«r*£2S£S« 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šiidytuvai 
Kaminai. 
Ganniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-241-1912 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAI. 
Turiu-Cikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Paslaugos fotografams 

Įvairus 

Always Witlr Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštes 

(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.aiwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Justice, IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

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

K A V I N Ė S 
Kepyklos produkta i ir užkandžia i miesto c e n -

350 N. Ciark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W, Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Valgyk kugelį! 
J E T U V I S K A B U L V I Ų T A R K A V I M O M A S I N A T IK 

$85 
P e r s i u n č i a m e į 4 8 v a l s t i j a s U P S p a š t u . 

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 . 

3 5 3 6 W . 1 6 0 St. , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Čikagoje, pr istatymas savaitgal iais į namus — NEMOKAMAS 

S l a u g o s p a s l a u g o s P a r d u o d a 

Pri imame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra a rba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 708-237-3015; 773-919-1950. 
Galima palikti žinutę. 

Nuosavame name. atskirame 2 
mieg. bute. priimu prižiūrėti vyres

nio amžiaus žmones arba tą butą 
išnuomoju Willow Springs 

priemiestyje. Graži vieta prie 
misko.f ei. 708-839-8447. 

Bankai skelbia dideli automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 Chevi Trail Blazer — $9.800. 
01 Tovota Camry — $9.600. 
00 Chrvsier 300 M — S8.500 
00 Chrysler Concorde —$5.800 

Tel. 312-446-2515. 

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

V I R G I S TVASKUS, CPA. 
užpildo pajamų mokesčių formas 

Skambinti 
t e l . 708-448-8468; 

312-762-4653. 

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

BICENT 3HSŪBAHC1 AGBMCY 
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 

KN COMMUNICATIONS 
Parduodame mobiliuosius 

telefonus TMobile. Nextel ir A T 
&T kompanijų: 

satelitines antenas Dish Netvvork 
ir Direk TV. Pajungiame. 

8 1/2 N. Cass Ave. 
YVestmont, IL 60559. 
Tel . 630-241-9710 — 

N E R I N G A S 

INC O M E TAX S E R V I C E . 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įs tatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metin] mokesčių formų 
u/pildymą Profesionaliam. 

sa/ iningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

P R A N A S ( . .MEILĖ . CPA 
5516 VV.95St., 

O a k Eawn. II . 60453. 
Tel . r a s t i n ė 708-424-4425. 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIi : 
FORMAS ! ? SUVEDU 

Bt HAI.TERINE APSKAITA-
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. 11.60618. 
Tel. 773-935-0472. 

S a CDevon TamiCy MedicalCenter 
m 

Dr. Elona 
Naryzhny, M.D. 

Terapeute'skausrnų 
terapija-reabtliracija 

Visoke r iopa med ic in inė p a g a l b a s u a u g u s i e m s ir va ikams 
2 7 1 0 W . D e v o n A v e . , 3 R. , C h i c a g o 

773-274-9100 
Ofise rirba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGACIOVAS 

^M=Ii 
GreenšpaoM.D. ! 

Šeimos gydytoias. taip; 
pat turi didelę patirti I 

chirurgijos srityje 

Dr. Alina Libster, Jūsų patogumui: 
M.D. 

Gmekologe-
akušere 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatre 

Dr. Peter G. 
Chioros, D.P.M. 
Specialistas kojų 

ligoms 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozes tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos. 
! širdies diagnostika)s 

„Botox kosmetines 
injekcijos 

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

Dr. Sofia Peristeir\ 
M.D. 

' Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

jkų pašalinimas 

Dr. Jan H. 
Faibisotf, M.D. 

• Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Pacientų giminėms ir artimiesiems taikomos didelės nuotakios 

Padedame iū ~s darbo vietose arba autoavarijose ! 

Dr. Elivzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
MARQUETTE 

PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-awav" 
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. 

3 3 1 4 W . 6 3 S t . 

Tel . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

Audrius Mikulis o * ^ 
Tel.: 630-205-9262 ^ ~ - a 

Pager. 773-260-3404 ^ o " * * * * 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 

Pardavimas _, 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

Įvair ios p a s l a u g o s 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

GREIT PARDUODA 
JjB Landmark 

properties | f 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
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 

0**tm Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Dlinois 60453 
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. 

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

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

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murra> 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St.. Oak Laram, IL 

708-423-5900 
^ ^ — — — ^ T — — — —. — — — — — J 

O n l u r j ^ . H 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

RS O ' F L A H S f i T Y R H A L T 
& B U 3 L D E R S . I n c . 

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 

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

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Ma t 773-854-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

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

.sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas kambarys 
dviejų miegamųjų dideliame 

bute, Oak Lawn, 103 St. 
Tel. 708-935-7233. 

ALTOMOBH J Q NAV1U. SVEKATOS 
K GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolts •: Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

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

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

APSIDRAUSKITE 
Vienoje iš seniausių Amerikos 

draudimo kompanijų (1S88) 
VVestem and .Southern finansinė grupė. 
* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingų atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių per/iura 

Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 
atstovė ELENA ABUSGYTĖ. 

Tel. 773-736-3272. ext. 131; 
namų 773-476-1051: mob. 773-501-6573, 
4610 W. Diversev Ave.. Suit C. Chicago. 1L. 

Klientų pageidavimu atvyksta ; namus. 

Onfuifc 
2 

Constock Realty. Group 

DAD7A JUT<NTENĖ 
R e a l t o r Wį 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma 
• Nemokama kvalifikuota rinkos analize ir 
įkainavimas 
• Nemokamos konsultacijos, susijusios 
su nekilnojamu turtu 
• Tarpininkav:mas gaunant paskoią 

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

E-mail: dah/ajukna@yahoo.corn 

VVoodridge i šnuomojami 1-2 

mieg. , naujai suremontuoti butau \ 

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel . 630-910-0644. J a n ą . 

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

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & Vv'hipple 
apyl. $415 į mėn. + „security" 

Tel . 773-434-4543 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

M O V I N ' G 
I lgametis profes ionalus k raus ty 
mas Čikagoje ir į k i t a s valstijas, 

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

I š n u o m o j a m a s k a m b a r y s su . 
b a l d a i s 

Č ikagos pr iemiestyje (šiaurėje). 

Tel . 847-219-3224. 

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

atlieka chemini sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pag.il pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel . 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

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

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

n a m u tel. 708-612-9524. 

Alvvays With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštes 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 2 0 % nuolaida 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

7 9 St. Just ice, IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 
j£ 

There are a number of reasons why our Airbus A 3 4 0 is the ult imate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of serv ice. 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 v ideo screen. Of cburse. the sense of well being you'l l 
feel when flying on this sophist icated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenit ies. It's also the result of an enhanced quality of service you' l l 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or S A S at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

http://www.aiwayswithflowers.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
mailto:jonavicius@home.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandinavian.net


Rusijos Valstybės Dūma „žvangina ginklais" 
prieš Lietuvą 

Atkelta iš 1 psl. 
„Juo keisčiau atrodo šis 

pareiškimas, kai Lietuva baigia 
susiderėti su ES dėl nuo liepos 
1-osios įsigaliosiančio tranzito 
režimo mechanizmo", sakė dip
lomatas. 

„Jeigu Rusijos parlamenta
rą* mano, kad Lietuva torpe-
duoja' Rusijos ir ES susitarimą, 
tai juos kažkas klaidina. Mes 
atvirkščiai, geriausia valia pa
dedame jį įgyvendinti", sakė D. 
Jurgelevičius. 

„Kai girdi Rusijos deputa
tus kalbant apie 'tankų siunti
mą', prisimeni 1990-uosius. Ne
jaugi Rusijos politikai, ir pra
ėjus daugiau kaip dešimtmečiui 
po Sovietų Sąjungos žlugimo, 
mąsto senais imperialistiniais 
stereotipais, tuo pat metu pre
tenduodami tapti demokratinės 
Europos dalimi?", stebėjosi Lie
tuvos URM sekretorius. 

Lietuvos Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) ats
tovas spaudai Rokas Pukinskas 
teigė, kad nuo vasario 1-osios, 
kai įsigaliojo griežtesnis doku
mentų režimas, iki kovo 7-osios, 
tranzitu per Lietuvą į Karaliau
čiaus sritį ir iš jos traukiniais 
keliavo 42,588 asmenys, maž
daug po 1,000 per dieną. „Paly

ginti su sausiu, vasarį keliavo 
tik 8,000 mažiau keleivių. Atsi
žvelgiant į tai, kad vasaris trim 
dienom trumpesnis, šis skirtu
mas su sausiu gali siekti vos 
5,000 žmonių, bet ne keliasde
šimt tūkstančių, kaip teigia Ru
sijos Dūma", sakė R. Pukins
kas. 

Jo teigimu, nuo vasario pra
džios Lietuvos pasieniečiai pa
sienyje išlaipino tik 93 asmenis, 
neturėjusius deramų dokumen
tų. Iš jų — tik 47 Rusijos pilie
čiai, likusieji — Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos ir kitų 
valstybių piliečiai. 

Pagal ES ir Rusijos susita
rimą, nuo liepos 1-osios tranzitu 
per Lietuvą vyksiantys Rusijos 
piliečiai privalės turėti vadina
muosius supaprastintus kelio
nės dokumentus, kuriuos gauti 
bus lengviau nei vizas. 

Nuo vasario 1 d. Rusijos pi
liečiai per Lietuvą negali vykti 
su neegzistuojančios Sovietų są
jungos pasais, kuriuose nėra 
antspaudo, kad jie yra Rusijos 
piliečiai, taip pat su kariniais 
bilietais. 

Kelionės dokumentu nebe
laikomas ir vaiko gimimo liudi
jimas, jeigu vaikas keliauja be 
tėvų. 

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai — už kovą prieš 
Irako diktatorių 

Atkelta iš 1 psl. 
Prezidentai pabrėžė, kad 

gerai žino abiejų valstybių tau
tinių mažumų problemas ir 
joms skirs nuolatinį dėmesį. 

R. Paksas patikino, kad iki 
2004 metų visi Vilnijos lenkai 

„Jukos" atsisakys 
valdymo 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak spaudos, norima, kad 

„Mažeikių nafta" tiesiog sam-
dytųsi vadovus ir jiems mokėtų 
atlyginimus. 

Derybose su Rusijos susi
vienijimu kalbamasi ir dėl vy
riausybės bei „Jukos" suteiktų 
paskolų „Mažeikių naftai" palū
kanų sumažinimo. Vyriausybė 
taip pat nori panaikinti 1999 

atgaus sovietmečiu nacionali
zuotą žemę. 

Prieš vizitą į Varšuvą prezi
dentas R. Paksas su Vilniaus 
apskrities vadovybe aptarė ap
skrityje stringančią žemės re
formą. 

„Mažeikių naftos" 
sutarties 

metų sutarčių nuostatą, pagal 
kurią valdžia turi dengti „Ma
žeikių naftai" ir investuotojui 
dėl įstatymų ar vyriausybės nu
tarimų priėmimo patirtus nuos
tolius. 

„Jukos" už 160 mln. dolerių 
pernai įsigijo 53.7 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų bei valdy
mo teise. Vyriausybė turi 40.66 
proc. akcijų. 

Lietuviai dirba už mažą atlyginimą 
ir pavojingomis sąlygomis 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak Ch. VVoolfson, bai

mindamiesi netekti darbo, dau
giau nei pusė visų darbuotojų 
neima nedarbo dienų net susir
gę ar susižeidę. 

Tyrimo duomenimis, maž
daug 75 proc. apklaustųjų ma
no, kad piniginių priedų mokėji
mas už darbą kenksmingomis 
sąlygomis yra teisėtas būdas 
kompensuoti darbuotojų riziką 
sveikata ir jų saugumu. 

„Tai rodo, kad darbuotojai 
remia pasenusias kompensavi
mo formas, nes gauna už tai di
desnį atlyginimą. Nors iš tiesų 
darbo sauga turėtų būti užtik
rinta tik šiuolaikinėmis rizikos 
valdymo priemonėmis bei di
desniu pačių darbuotojų suinte
resuotumu", sakė A. Stepona
vičius. 

Pasak Ch. Woolfson, nepai
sant sparčių pastarųjų metų po
kyčių socialinėje srityje, Lietu
voje iki šiol nebuvo atlikta tyri
mų, kurie saugos ir darbo sąly
gas įvertintų darbuotojų aki
mis. 

„Atsižvelgiant į tyrimų re
zultatus galima daryti išvadą, 
kad Lietuvoje būtina skatinti 
aktyvesnį socialinį dialogą tarp 
darbuotojų ir darbdavių. Tai 
leistų užtikrinti didesnį darbo 
vietų saugumą ir ilgainiui pa
dėtų pakeisti darbuotojų požiū
rį į jų sveikatą ir darbo saugos 
sąlygas Lietuvoje", sakė A. Šče-
ponavičius. 

Lietuvoje yra gana aukštas 
nedarbo lygis — šiemet kovo 
pradžioje buvo užregistruota 
196,400 bedarbių (12.1 proc. 
visos darbo jėgos). <BNS> 

Finansų ministerija siūlo spartinti 
rublinių indėlių grąžinimą 

Atkelta iš 1 psl. 
Šių metų biudžete rublinių 

indėlių kompensavimui numa
tyta skirti 105 mln. litų — be
veik 30 mln. litų daugiau nei 
2002 metais. 

Šiuo metu atkurtos santau
pos grąžinamos tik pirmajai 
grupei priskirtiems indėlinin
kams — visiškos negalios ir I 

grupės invalidams, šeimoms, 
auginančioms vaiką invalidą, 
85 metų ir vyresniems gyvento
jams, reabilituotiems politi
niams kaliniams ir tremti
niams, asmenims, nukentėju
siems per 1991 m. sausio įvy
kius. Santaupas gali atgauti ir 
žmonės, nukentėję nuo gaisro 
ar stichinės nelaimės. 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

i VILNIUS 2003 ! 
£ KELIONES į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ JS 
jZ FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. jZ 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 8 d., šeštadienis 

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

angliškai 
3411 N. Puiaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Milvvaunee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs 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 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

JJ 
JJ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
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£ 
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£ 
£ 
£ 
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Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIA V ŠIOS KAINOS !!! 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
jį 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 £ 
E-mail: pencylar@comcast.net £ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

E-mail: broneb@aol.com 

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

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

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

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

» v 8 « j e . 

ax{f»sa$-

miestas-

letef. 

i MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba faksu: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago, !L 60629 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. F I V E S T A R 

O O O O w 
NAUJI DAIMLER CHRYSLER a u t o m o b i l i a i i r JEEP Balzekas M o t o r Sales Inc. 
visureigiai su 7jnety garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istorija pydami išsimokėtinai 
Tel . : 773 8 4 7 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago, IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob tel 706-2809341 ISD Vanage^ GERARDAS SKEBERD'S O .0 °o F I N A N S A V I M A S 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 So. California 10727 S. Puiaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

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

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

www.pe tkus funera lhomes .com 

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 

I 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ,,Draugas" spausdinamas 
modernioje, savc;e spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos mod

ernesnės spaustuves visoje Amerikoje. 
„Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 

laikraščius, cogramas, pakvietimus, plakatus, bilietus. 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių 

laiškų popierių SJ siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais 
šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio 
„Draugo" spaustuve negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybe; pasinaudoti ..Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką 

mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 

gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" 
spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 

organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją 
jungiančio, veiksnio, kaip ..Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4545 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

_ei , . 7^3-585-9500. Fax: 773-585-828^ 

A. f A. 
EVA ASTRAUSKAS 

ANDRULIS 
Mirė 2003 m. kovo 4 d., sulaukusi 78 metų. 
Gimė Chicago, IL. Gyveno Hammond, IN, anksčiau 

Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Edward Astrauskas; sesuo Mar-

jorie, brolis Adam su žmona Nellie bei daug sūnėnų ir 
dukterėčių. 

A.a. Eva buvo žmona a.a. Edward Astrauskas. 
Velionė bus pašarvota sekmadienį, kovo 9 d. nuo 3 

v. p.p. iki 8 vai. vakaro Brady-Gill laidojimo namų kop
lyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, kovo 10 d. 10 vai. ryte Brady-Gill 
laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Eva bus palydėta 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 
vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. 
Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 
www. petkusfuneralhomes.com 

1-800-994-7600; 

A. t A. 
STEFANIJA KERULIENĖ 

ABRAMAVIČIUTĖ 
Mirė 2003 m. kovo 6 d., sulaukusi 91 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, anksčiau Glen El-

lyn ir Chicago, Illinois. 
Nuliūdę liko: duktė Laimutė su vyru Donatu Vasi

liauskai; anūkė Dalia su vyru Jeff Stoddard, anūkas 
Tomas Vasiliauskas, anūkė Diane su vyru James Irwin; 
anūkė Silvija su vyru Eduardo Cordero ir anūkė Rita su 
vyru Robert Fyfe; proanūkai Andriukas, Paul ir Jaymz; 
sesuo Ada Juškienė; daug sūnėnų ir dukterėčių Ameri
koje bei Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, kovo 9 d. nuo 2 
v. p.p. iki 8 valandos vakaro Petkus Lemont laidojimo 
namų koplyčioje, 12401 S.Archer Ave. (arti Derby Rd.). 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 10 d. 9:30 vai. ryte 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje iš kur a.a. 
Stefanija bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kur 10 vai. ryte bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimie
ro lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę art imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 
www. petkusfuneralhomes.com 

1-800-994-7600: 

A. t A. 
d r . ADOLFUI DAMUŠIUI, 

buvusiam Ateitininkų Federacijos vadui, buvu
siam moksleivių Ateitininkų sąjungos pirminin
kui ir mums brangios Dainavos stovyklos įkū
rėjui mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JAD
VYGĄ, dukrą ambasadorę GINTĘ, sūnus SAU
LIŲ ir dr. VYTENĮ su šeima. 

Moksleivių Ateitininkų sąjungos 
centro valdyba ir visi 

Siaurės Amerikos moksleiviai ateitininkai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Č ikagos m i e s t o 
a p y l i n k ė s e ir p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

!!C= 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
} 70K 6 5 2 5 2 4 5 

mailto:pencylar@comcast.net
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:broneb@aol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLIMKĖSE 

Sekmadienį, kovo 16 d., 
12:30 vai. p.p.. Pasaulio lietu
vių centre bus ypatingas kom
pozitoriaus ir dainininko Al
girdo Motuzos labdaros kon
certas per Lietuvos vaikų glo
bos būrelį ..Saulutę" paremti 
du vaikučius: 8 m. šiaulietį 
Taduką, kuriam po kaulų čiul
pų operacijos išsivystė odos 
liga (visas kūnelis pasidarė 
kaip viena didelė žaizda) ir 8 
m. aklą. kurčią klaipėdietę 
Deimantę. Visi kviečiami. 

Kaip malonu, kad ir to
limojoje Xew York valstijoje 
.,Draugas" turi dosnių draugų, 
jo laukiančių, prenumeratą at
naujinančių ir dar auką at-
siunčiančių. Tokia ..Draugo" 
bičiulė yra dr. Aldona Šle-
pe ty tė - Janč ienė iš Yonkers, 
NY; toks ..Draugo" draugas 
yra ir Kazimieras Kučins
kas . Rochester. NY, kiekvie
nas parėmęs ..Draugą" 50 dol. 
auka. Dėkingi abiems! 

Cicero LB apylinkės 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 16 d., sekma
dienį, tuoj po 9 vai. r. Mišių, 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Programoje bus padaryta val
dybos veiklos apžvalga, revizi
jos komisijos ataskaita, dalies 
valdybos narių rinkimai. Po 
susirinkimo — naujai išrink
tai valdybai patarimai ir 
pasiūlymai. Kas dar neįnešė 
savo solidarumo įnašo, bus 
patogi proga tai padaryti. LB 
valdyba labai ragina ir kvie
čia šiame svarbiame susirin
kime dalyvauti. 

Velykinė mugė J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje vyks 
kovo 15 d., nuo 11 vai. r. iki 4 
vai. p.p., ir kovo 16 d. nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. Mugėje 
bus įvairiausių gėrybių. Par
duotuvė ..Always with flovv-
ers" demonstruos gėlių kom
pozicijas šeštadienį. 1:30 vai. 
p.p. Bus skanaus lietuviško 
maisto, muzikantas V. Salto-
nas linksmins smagia muzika. 
Sekmadienį po Mišių, 12 vai. 
bus įdomi meninė programa. 
Vaikams bus įruošti žaidimų 
kambariai, veiks loterija, at
vyks juokdarys su balionais. 
Kviečiami visi. turintys par
duoti savo gamybos arba ki
tokias prekes, užsisakyti sta
lą, skambinant 708-409-0216 
Mildai arba 773-778-7500 Juo
zui. 

Kun. Jono Liorančo įve
dimas į Tėviškės parapijos 
klebono pareigas įvyks šį sek
madienį, kovo 9 d., lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje, 6641-45 S. Troy 
Str., Chicago, IL 60629. Iš
kilmingos pamaldos įprastu 
laiku, 10:30 vai. r. Vaišės ir 
pabendravimas — 12 vai., para
pijos salėje. Visi kviečiami 
iškilmėse dalyvauti. 

Pagal vieną ž inomiaus iu 
Šekspyro tragedijų — Lady 
Makbeth nebuvo moteris, ku
rią norėtume pažinti arba 
turėti savo kaimynystėje. Ta
čiau visai ne tokia „Ledi Mak-
bet iš Akmenės" — nors ir ji 
kartais „kerta batų kulniuku į 
grindinį", bet nesiima tokių 
..galutinių priemonių" su savo 
priešais susitvarkyti. Su šia 
„ledi" susipažinti tikrai malo
nu, tad prašome nepamiršti, 
kad proga atsiras visai ne
trukus — kovo 23 d. Kur? 
Nagi Jaunimo centro di
džiojoje salėje. „Ledi Makbet" 
atvyksta ne iš Akmenės, bet iš 
Los Angeles, kartu su to mies
to lietuvių Dramos sambūriu. 
Šia (komedija? pjese? drama? 
tragedija?) publika galės pa
sidžiaugti dienraščio „Drau
go" dėka, nes renginys skiria
mas „Draugo" paramai. Bilie
tai jau gaunami „Seklyčioje". 
Ateikite, bus linksma. 

„Seklyčioje" kovo 12 d.. 2 
vai. p.p.. trečiadienio popietės 
irogramoje kalbės Skirmantė 
Miglinienė, Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro archyvų 
direktorė. Jos tema: „Kovo 11-
oji Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena". Bus rodoma 
vaizdajuostė „Pirmoji Komu
nija Pažaislyje", kur Mišias 
aukojo kun. Arvydas Žygas. 
Vaizdajuostę parūpino A. Lie-
pinaitis. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Bus ir ben
dri pietūs. Atvykite! 

Lie tuvos nep r ik l ausomy
bės a t k ū r i m o sukak t i e s pa
minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga šį 
sekmadienį, kovo 9 d„ Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
10:30 vai. r. prie paminklo 
bus pakeltos vėliavos ir padė
tas vainikas. 11 vai. r. — šv. 
Mišios Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje: 12:30 vai. 
akademija ir meninė progra
ma PLC didžiojoje salėje. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500 

BE DRAUGO FONDO NEBEBŪTŲ 
„DRAUGO" 

Pagal turimas žinias, 
„Draugas" 2002 metus užbaigė 
deficitu, nors 2002 m. gavo 
91,415.00 dolerių paramos iš 
Draugo fondo. Be šios para
mos „Draugo" leidyba būtų 
sustojusi 2002 m. liepos mė
nesį. 

Kol yra Draugo fondas, 
„Draugo" leidyba negali susto
ti ir ji nesustos dar eilę metų. 
Tačiau, kad Draugo fondas 
būtų pajėgus remti „Draugą", 
mes turime toliau auginti 
Draugo fondą, kad jo kapita
las duotų pelną, reikiamą 
„Draugo" leidybai. 

Todėl visus kviečiame į 
Draugo fondo 2003 m. pavasa
rio lėšų telkimo vajų. Visos 
DF aukos yra nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Visi 
„Draugo" skaitytojai kviečiami 
būti Draugo fondo nariais bei 
rėmėjais. 

Čekius prašome rašyti 
Draugas Foundation vardu ir 
kartu su šio laiško atkarpa 
grąžinti čia pridėtame voke
lyje. Lauksime Jūsų malonaus 
atsiliepimo. 

Bronius Juodelis 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

GAUSI DRAUGO FONDO TALKA 
Kovo pradžioje, pradėjus 

2003 m. Draugo fondo lėšų tel
kimo vajų, kad juo paremtume 
dienraščio „Draugo" leidybą, 
buvo išsiųsta 4,140 laiškų da
bartiniams „Draugo" prenu
meratoriams Amerikoje ir 180 
laiškų prenumeratoriams Ka
nadoje. „Draugo" prenumera
toriams kituose pasaulio kraš
tuose laiškai nebuvo siunčia
mi dėl didelių pašto išlaidų, ti
kintis, kad jie apie vajų pasi-
skaitys „Drauge" ir parems 
„Draugo" leidybą tiesiogiai. 

Draugo fondo laiškų siun
timą atliko gausus būrys ilga
laikių talkininkų jau dešimt
metis, kai šį darbą dirbančių, 
pavasariais ir rudeniais. 

Šį kartą susirinko: Algirdas 
Čepėnas, Kazys Daulys, Mi-
kutė Bikulčienė, Ona Gradins-
kienė, Danutė ir Vacys Jako-
vickai, Jurgis Januškevičius, 
Julius Lintakas, Adelė Lietuv-
ninkienė, Kazys ir Elena Ma
jauskai, Vaclovas Momkus, 

Vytautas ir Stefa Prialgaus-
kai, Lilė Sodeikienė, Pranas ir 
Aldona Totoraičiai, Antanas ir 
Viktorija Valavičiai, Sally Vir-
kutis, Jonas Vyšniauskas ir 
Sigutė Žemaitienė. 

Kadangi tą dieną buvo šv. 
Kazimieras ir Užgavėnių die
na, baigus laiškų siuntimo 
darbą, įvyko smagios vaišės, 
kartu pagerbiant du Kaziu-
kus: Majauską ir Daulį. Vai
šes, kaip ir anksčiau, paruošė 
Viktorija Valavičienė ir Ona 
Gradinskienė, o Kaziuko tortą 
su priedais iškepė Elena Ma-
jauskienė. Šeimininkėms la
bai padėkojo DF pirm. Bro
nius Juodelis, sveikindamas 
vaiduvininkus, dėkodamas vi
siems talkininkams, atliku
siems darbą per maždaug 3 
valandas. Didelė padėka pri
klauso ir siuntimo koordinato
riui Antanui Valavičiui. Visi 
linkėjo, kad laiškų atsakymai 
gausiai suplauktų į Draugo 
fondą. 

RINKIMAI Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 17-TĄ TARYBĄ 

Vasario 2 d Martiniene pokylių -.K. e įvyko ..Lietuvos prisiminimų" 
ĮKikv;:~. kuri ruošė Amerikos Vidurio v;ikarų Lietuvos Vyčių apygarda 
Pokylio metu buvo specialiai pagerbtas lietuvių evangelikų liuteronų 
išeivijoje vyskupas Hansas Dumpys Prieš programą prie garbes staio 
buvo palydėti svečiai, tarp ju ir Donna Dumpys. kuria palydi muz Faus
tas Stroha Z. Degučio nuotrauka 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba praneša visuomenei, 
jog pasiruošimai JAV LB 17-
tos Tarybos rinkimams jau 
prasidėjo. Balsavimai vyks ge
gužės 3 ir 4 bei 10 ir 11 d. LB 
apylinkių būstinėse. 

Balsuoti gali kiekvienas 
lietuvis, sulaukęs 18 metų. Jis 
ar ji gali pasirinkti patinkamą 
apylinkę ir ten balsuoti. 

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos rinkiminę komisiją 
sudaro Nijolė Grigaliūnienė, 
pirm. 11111 Heritage Drive, 
Palos Hills, IL 60465, telef. 
708-974-1262, faksas 708 
974-2414; Paulius Guobužis, 
5586 Natalie Drive, Oak Fo-
rest, IL, telef. 708-535-9642, ir 
Stasė Korres, 11141 North-
west Road, Palos Hills, IL 
708-974-2210. 

Balsavimus praves LB 
apylinkių rinkiminės komisi
jos savo būstinėse arba paštu. 
Balsuojant paštu, laiškai su 
balsavimo kortelėmis bus iš
siųsti LB apylinkės rinkimi
nės komisijos į namus. Atžy
mėjus rinkiminę kortelę, ji tu
ri būti įdėta į atskirą voką ir 
užklijuota. Tada užklijuotas 
vokas įdedamas į dar vieną 
voką ant kurio užrašomas ad
resas kur jis siunčiamas ir kas 
jį siunčia. Nuo viršutinio voko 
bus paimta registracija, kas 
balsuoja, o vokas su balsavi
mo kortele įdėtas į dėžę iki to 
laiko, kai bus skaičiuojami 
balsai. Taigi, labai svarbu, 
kad balsavimo laiškai pasiek
tų rinkiminę komisiją iki ge
gužės 14 dienos. Balsuojant 
paštu, balsavimo laiškus rei
kia išsiųsti ne vėliau, kaip ge
gužės 10 d. (pašto atspaudas). 

Kandidatus į JAV LB 17-tą 
Tarybą siūlo LB apylinkės 

Čikagos aukštesniosios lit. mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje iš kaires: Rūta Jautokiene. Daiva Blažulioniene, 
Jolanta Buzinauskyte, Vida Baliutavicienė; II eil.: Jūra tė Dovilienė, Laima Apanavičiene. Dalia Gedvilienė, 
Rasa Ciceniene, Juozas Polikaitis. Živi lės Badaraites nuotrauka. 

arba grupė asmenų — siūly
tojų, kurių parašai randami 
ant kandidato žinių formos. 
Kandidatuoti gali kiekvienas 
lietuvis sulaukęs 18 metų ir 
registruotis LB apylinkėje. 
Kandidato žinių formą galima 
gauti pas LB apylinkių valdy
bų pirmininkus. Kandidatus 
prašoma pristatyti iki kovo 1 
dienos Nijolei Grigaliūnienei, 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
rinkiminės komisijos pirmi
ninkei. 

Būkime vieningi ir išlaiky
kime JAV Lietuvių Bendruo
menę, kuri jau 50 metų dirba 
savanorišką lietuvybės išlai
kymo darbą. Lietuvių Bend
ruomenės vadai įkūrė ir palai
ko lietuviškas šeštadienio mo-
myklas, puikiai dirba Sociali
nių reikalų taryba, Kultūros 
taryba, sporto reikalų vicepir
mininkas prie Krašto valdy
bos, religinių reikalų taryba, 
finansinių reikalų taryba 
sprendžiami jaunimo sąjun
gos reikalai ir visuomeniniai 
reikalai. LB apylinkėse vyks
ta įvairūs renginiai, palaiko
mos lietuviškos tradicijos, ren
giami minėjimai bei šventės. 

Mes jau taip įpratę visa 
tai turėti, kad nei nepagalvo
jame, kas atsitiktų, jeigu vie
ną dieną neliktų Lietuvių 
Bendruomenės? Tada tikrai 
pasijustume pasimetę, vieni 
pastatyti ant pražūties prara
jos kranto. Tą gerai supranta 
tie, kurie Antro pasaulinio ka
ro metu buvo atskirti nuo savo 
šeimų ir kitų lietuvių. Tai la
bai nykus jausmas. Taigi ver
tinkime ką turime ir palaiky
kime JAV Lietuvių Bendruo
menę atvykdami balsuoti ir 
paremdami pinigine auka. 

Birutė Vindašienė 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos apylinkių metinis 
suvažiavimas įvyks kovo 29 d. 
šeštadienį, PLC Bočių menė
je. Registracija 8:30 vai. rytą, 
o posėdžių pradžia 9 vai. r. 

JAV LB Įstatai ir Taisyk
lės p. 28 paragr. 67 sako: 
„JAV LB apygardos suvažia
vimą sudaro JAV LB apylin
kių pirmininkai ir valdybų na
riai, veikiančių komisijų pir
mininkai, JAV LB apygardos 
valdyba bei JAV LB apygar
dos kontrolės komisija ir JAV 
LB apylinkių atstovai po vie
ną nuo kiekvieno 50 apylinkė
je balsavusių lietuvių pasku
tiniuose JAV LB Tarybos rin
kimuose". 

Visi JAV LB-nės susirin
kimai bei suvažiavimai yra 
atviri visuomenei. Čia galima 
sužinoti, kaip veikia Lietuvių 
Bendruomenė, kuri apima vi
sus lietuvius, juos centrali
zuoja bendrais įvykiais ir 
šventėmis, kad, dirbdamai 
kartu, išliktume lietuviais. 

Šių metų, kovo 7 d. penk
tadieniniame „Draugo" leidi
me, straipsnyje ..Gavėnios 
rimtis Seklyčioje", įsivėlė klai
da. Susirinkusius pasveikino 
ir aktorių Stanciką pristatė 
Elena Sirutienė. Atsiprašo
me gerbiamos E. Sirutienės ir 
skaitytojų už netikslumą. 

Šį sekmadienį, kovo 9 d., 
Brighton Parko apylinkės LB 
vaidyba ruošia cepelinų ir ku
gelio pietus Šv. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field, tuojau po 10:30 vai. r. 
lietuviškų Mišių. Visuomenė 
kviečiama atvykti ir paremti 
LB valdybos pastangas. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje sekmadienį, kovo 9 
d., 10:30 vai. r. Mišiose bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo diena. Gie
dos iš Lietuvos sol. Algirdas 
Motuzą, o šventinis koncertas 
vyks parapijos salėje. Svečias 
atliks savo kūrybos dainas, 
skirtas tėvynei. Dievui ir 
mums visiems. Bilietai gauna
mi parapijos raštinėje. 

Kovo 23 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores, IN, įvyks 
Šiaulių universiteto studentų 
ansamblio „Saulė" liaudiškų 
dainų bei šokių koncertas. Vi
sus kviečia Beverly Shores 
Lietuvių klubas ir Union Pier 
draugija. Bilietai prie įėjimo. 

Šakiečių klubo nar ių su
sirinkimas šaukiamas kovo 20 
d., ketvirtadienį. 1 vai. p.p.. 
Šaulių namuose. Visi ragina
mi dalyvauti. 

J . Sabaliauskas, Biairs-
town, NJ, atsilygino už 
„Draugo" prenumeratą ir dar 
parėmė dienraštį 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkui. 

SKELBIMAI 
• Prieš užs isakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pasta tant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-
6335. 

• Vlado ir Marytės Ruzgų 
50 metų vedybinės sukakties 
proga Lietuvos vaikų globos 
būreliui „Saulutė" $25 aukojo 
Povilas Peškaitis ir $50 Vida 
ir Vytenis Šilai. „Saulutė" 
nuoširdžiai sveikina nuolati
nius geradarius Vladą ir Ma
rytę Ruzgus ir dėkoja aukoju
siems padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. 

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Neris An-
kus $480 pratęsiant dviems 
metams berniuko metinę pa
ramą, Vygantas Soblinskas 
$30, Audronė Kuprėnienė 
$20, Renata Bliumaitė $50, 
Robertas Liutkevičius $50, 
Aušra Murauskienė $50, Ind
rė ir Edvinas Skeberdis $30, 
Juozas Krizinauskas $30, Au
gustinas Orentas $20, Daiva 
Ostrukevičienė $30, Vaiva 
Bučmytė $120 tęsiant mergai
tės metinę paramą, Vita Ra-
mašauskienė $20, Marija Pi-
ličiauskienė $20, Tadas Rau
džius $10, Nijolė Kincinienė 
$50, Ilona Slepkoviene $25, 
Antoni Paczulis ir Oksana Ki-
rija $50, Valeras Freitakas 
$30, Elena Milašienė $30. La
bai ačiū, „Saulutė" (Sunlight 
Orphan Aid), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. (847) 537-7949. 
TAX ID #36-3003339. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aoI.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

Advokatas 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
Valandos pagal sus i tar imą 

L 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. IL 60603 
Oalimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Cenadij GOLOVCHUK 

CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC. DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

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

SkokielL 60077 

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

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD 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 i DIAL N'()\V 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NO\V paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I jetuva bei visu pasauliu! 

mailto:Gibaitis@aoI.com

