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Premjeras prašo spectarnybų 
žinių apie ūkio ministro kelionę 

Vilnius, vasario 2 d. I BNS) 
— Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas nutarė paprašyti 
specialiųjų tarnybų informaci
jos apie prieštaringai verti
namą ūkio ministro Eugeni
jaus Maldeikio vizitą į Mask
vą ir, ją gavęs, apsispręs del 
tolesnio šio savo kabineto na
rio likimo. 

Vyriausybes vadovas penk
tadienį pranešė žurnalistams 
nusprendęs prašyti Valstybės 
saugumo departamento ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
„tyrimų duomenų apie šitą si
tuaciją". 

Nei premjeras, nei jo atsto
vas spaudai Rimvydas Palec
kis nepaaiškino*, kokie E. Mal
deikio vizito į Maskvą faktai 
galėjo sudominti Lietuvos spe
cialiąsias tarnybas. Anot R. 
Paleckio, „premjeras tikisi, 
kad, visa tai greitai gavęs ir 
išanalizavęs, jis galės spren
dimą kitos savaites pradžioje 
padaryti"'. 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko atstovas spaudai 
Vytautas Makauskas sakė, 
kad parlamento vadovas ne
keičia savo požiūrio, jog E. 
Maldeikis turėtų atsistatydin
ti. Per atstovą spaudai pa
klaustas, ar turi specialiųjų 
tarnybų medžiagos del E. Mal
deikio vizito j Maskvą, A. Pau
lauskas atsakė nekomentuo
siąs. 

Nepaisant Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos 
(VTEK) sprendimo, kad E. 
Maldeikio elgesys per vizitą 
Maskvoje nesukėlė viešųjų ir 
privačių interesų konflikto, 
prezidentas ir Seimo pirmi
ninkas nekeičia neigiamos 
nuomonės ir leidžia suprasti, 
kad laukia jo atsistatydinimo. 

Tačiau E. Maldeikj be išlygų 
parėmė Liberalų frakcija Sei
me. Taigi, Liberalų sąjungos 
vadovas R. Paksas yra at
sidūręs tarp dviejų skirtingų 
požiūrių j savo partijos narį E. 
Maldeikį, ir jų abiejų privalo 
paisyti. Specialiųjų tarnybų 
informacija apie vizitą leistų 
jam pagrįsti vienokį ar kitokį 
sprendimą dėl ūkio ministro 
tolesnio darbo. Vilniaus meras Arturas Zuokas (kairėje) ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas, būsimasis Lietuvos kardinolas Aud-

Kęstu6o Var.ago Elta nuotr 

* Ūkio ministras Eugeni
jus Maldeikis penktadienį 
pateko į nemalonų įvykį. Jam 
važiuojant iš vyriausybėje vy
kusio susitikimo su premjeru 
Rolandu Paksu, buvo nuleista 
ministerijos automobilio pa
danga. Vėliau ministro vairuo
tojui Vytautui Kreimeriui nu
vykus į automobilių aptarna
vimo firmą „MELGA", kilo 
rimtų įtarimų, kad ne vienas, 
o abu kairės pusės automobi
lio ratai specialiai pradurti, 
{vykis oficialiai užregistruotas 
sostinės 2-ajame policijos ko
misariate. 'Elta 

Lietuvos kaimynai pastebėjo 
radiacijos padidėjimą 

veikia 19 stočių. S. Motiejūno 
teigimu, jose sumontuoti mo
dernūs prietaisai, kurie yra 10 
kartų jautresni nei Baltarusi
joje. Todėl, jo manymu, „ne
realu, kad debesis praplauktų 
tarp stočių ir niekas jų neuž
registruotų". Be to, specialisto 
teigimu, sausio paskutinėmis 
dienomis pūtė pietryčių vėjas 
ir radioaktyvus debesis, jei jis 
būtų buvęs, turėjo keliauti 
link Rusijos. 

„Rezultatas toks — nei bal
tarusiai, nei rusai negali pa
tvirtinti, kad toks debesis bu
vo", teigė S. Motiejūnas. Todėl 
jis linkęs manyti, kad neva ra-

rys Juozas Bačkis 

Vilniaus meras pasveikino 
naująjį Lietuvos kardinolą 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Lietuvos Aplinkos ministe
rija penktadienį pranešė, kad 
Lietuvoje nėra pastebėta joni
zuojančiosios spinduliuotės 
suaktyvėjimo. Ministerijos 
pranešimas paskelbtas, rea
guojant į žiniasklaidos infor
maciją apie Ukrainos ir Balta
rusijos pasienyje esą pastebė
tą radioaktyvų debesį, judeju-
sį link Baltijos valstybių. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
teigimu, sausio 24 d. jonizuo
jančiosios spinduliuotės padi
dėjimą rado baltarusių pasie
niečiai, iš sraigtasparnio ste
bėję Baltarusijos ir Ukrainos 
sieną Černobylio AE rajone. 
Radiacijos lygis debesyje esą 
15 kartų viršijo leidžiamas 
normas, o pastebėta gama 
spinduliavimo galia — apie 
200 mikrorentgenų per valan
dą. 

Pasak ministerijos praneši
mo spaudai, Aplinkos ministe
rijos Jungtinio tyrimo centro 
specialistai, nuolat tikrinan
tys automatinio gama stebėji
mo stočių duomenis, nei pra
ėjusią parą, nei ankstesnėmis 
dienomis jokio jonizuojančios 
spinduliuotės suaktyvėjimo 
nepastebėjo. 

Aplinkos ministerija kreipė
si į Baltarusijos specialistus ir 
paprašė pakomentuoti radiaci
nę situaciją. Baltarusiai pa
tvirtino, kad jų stebėjimo sto
tys neužregistravo jokių poky
čių Papildomi stebėjimai ir 
matavimai buvo atlikti ir Ru
sijoje. 

Kaip sakė Aplinkos ministe
rijos Radioaktyvių medžiagų 
skyriaus viršininkas Stasys 
Motiejūnas, Baltarusijos vals
tybinio hidrometeorologijos 
komiteto stebėjimo centras 
kas tris valandas matuoja ga
ma spinduliavimo galią. 

Aplinkos ministerijos Jung
tinis tyrimų centras naudoja 
automatinį gama stabėjimo 
stočių tinklą, kuriame nuolat 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Vilniaus meras Artūras 
Zuokas penktadienį Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje pasvei
kino Katalikų Bažnyčios kar
dinolu paskirtą Audrį Juozą 
Bačkį. 

Sveikinime rašoma: „Vil
niaus gyventojai sveikina ir 
didžiuojasi jus nominavus 
aukščiausiu Šventosios Romos 
Bažnyčios hierarchu. Tai gar
bingas jūsų, Vilniaus arkivys
kupijos vadovo, žymaus mies
to ir šalies visuomenės veikė
jo, įvertinimas'. 

A. J. Bačkis merui padova
nojo albumą „Kristaus vei
das". 

Kardinolo regalijas — pur
puro spalvos kepuraitę ir žie
dą — A. J. Bačkis atsiims per 
oficialų naujųjų kardinolų pri
ėmimą į Romos Bažnyčios kar
dinolų kolegiją vasario 21 die
ną. J šią ceremoniją Romoje iš 
Lietuvos vyks apie 100 žmo
nių delegacija, atstovaujanti 
įvairioms katalikiškoms or
ganizacijoms. 

A. J. Bačkis — antrasis nau
jųjų Bažnyčios laikų Lietuvos 
dvasininkas, kuriam popiežius 
suteikė aukščiausią ir garbin
giausią bažnytinės hierarchi
jos titulą. 

1988 m. popiežius Jonas 
Paulius II kardinolu paskyrė 

Vincentą Sladkevičių, kuris 
pernai mirė. 

A. J. Bačkis, tapęs kardino
lu, artimiausius 17 metų, kol 
peržengs 80 metų amžiaus ri
bą, turės teisę dalyvauti vi
suose Katalikų Bažnyčios val
dymo reikaluose. J:s dalyvaus 
renkant aukščiausiąjį Bažny
čios vadovą — popiežių. Šią 
teisę turi tik 120 kardinolų, 
jaunesnių kaip 80 metų, kurie 
atstovauja daugiau kaip mili

jardui planetos katalikų. 
Lietuvio pavarde taip pat 

galės būti įrašyta kaip vieno iš 
galimų kandidatų į 264-ojo po
piežiaus sostą. 

Prieš 40 metų į kunigus Ro
moje įšventintas 63 metų Aud
rys Juozas Bačkis popiežiaus 
aukščiausių Bažnyčios hierar
chu sąraše buvo 18-liktas. Iš 
viso popiežius sausio 21 d. pa
skelbė 37 naujų Katalikų Baž
nyčios kardinolų pavardes. Jo
nas Paulius II kardinolus rin
kosi iš daugiau kaip 4,000 pa
saulio vyskupų. 

Kražių koplyčioje aptikta 
vienuolių kapavietė 

dioaktyvų debesį pastebėję 
Baltarusijos pasieniečiai su
klydo. 

Sunkiai sergančios ligonės 
operacijai lėšas skirs valstybė 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) ką. Anot dienraščių, Ž. Rut 
— Lietuva skirs visas reikia
mas lėšas pacientės alogeni-
niam kaulų čiulpų persodini
mui Katovicų ligoninėje Len
kijoje, penktadienį nusprendė 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos (SAM) gydymosi užsienyje 
komisija. 

Kaip pranešė SAM, Lietu
voje ligonei kaulų čiulpų per
sodinti nebuvo galima, nes ji 
neturi giminingo donoro. Šiuo 
metu Katovicų ligoninėje vyk
sta negiminingo donoro pa
ieška pasaulio donorų ban
kuose. 

Nors SAM pareigūnai atsi
sakė įvardyti pacientę, kuriai 
bus skirtos tos lėšos, tačiau 
pastaruoju metu spauda rašė 
apie kaunietę Žanetą Rut
kauskaitę, kuriai yra būtina 
kaulų čiulpų persodinimo 
operacija. 

Kaip skelbta spaudoje, šios 
savaitės pradžioje Ž. Rutkaus
kaitę, pablogėjus jos sveikatai, 
tėvai išvežė į Lenkiją, Kato
vicų hematologijos ir kaulų 
čiulpų transplantacijos klini-

kauskaitės, sergančios kraujo 
vėžiu, gyvybę gali išgelbėti tik 
nedelsiant atlikta kaulų čiul
pų persodinimo operacija. 19-
metei Ž. Rutkauskaitei sunki 
liga nustatyta prieš pustrečių 
metų. Po pirmojo ilgo bei akty
vaus spindulinės ir chemote
rapijos kurso Vilniaus univer
sitetinėje ligoninėje „Santariš-
kių klinikos" Žaneta Rutkaus
kaitė jautėsi gerai tiktai pus
metį, vėliau liga vel atsinauji
no. 

„Santariškių klinikose" to-
kios^peracijos atliekamos nuo 
1999 metų vidurio. Persodina
mi pačių ligonių arba artimų 
giminaičių kaulų čiulpai. 

Kaulų čiulpų persodini
mas suaugusiesiems Lietuvoje 
įkainotas 200,000 litų, Lenki
joje — 200.000 zlotų. t.y. be
veik tiek pat. Viena diena Ka
tovicų ligoninėje kainuos nuo 
200 iki 450 zlotų. 

Už gydymąsi užsienyje Lie
tuvos ligonių kasos apmoka 
tik išimtinais atvejais. Pagal 
Sveikatos apsaugos ministeri-

Kražiai, vasario 2 d. (Elta) 
— Vienuolių benediktinių lai
dojimo kriptos, aptiktos res
tauruojant Kražių bažnyčios 
architektūrinį ansamblį, gali 
suteikti naujų duomenų Lietu
vos istorijai, mano klebonas 
Alionidas Budrius. 

Kapavietė buvo rasta po Šv. 
Roko koplyčios grindimis. An
ga į koplyčios požemį pastebė
ta tada, kai buvo pradėtos ar
dyti koplyčios grindys, ruo
šiantis jas keisti naujomis. 
Nusileidus į požemį, rastos ne
blogai išlikusios laidojimo 
kriptos, suirusių karstų lieka
nos, skeletų dalys, vienuolių 
rūbų likučiai. Anot klebono A. 
Budriaus, galima spėti, jog 
vienuolės Šv. Roko koplyčios 
požemyje buvo palaidotos XIX 
amžiaus viduryje, maždaug 
1845 metais. Tuomet kriptose 
buvo laidojami gerbiami visuo
menėje asmenys— tokiai ka
tegorijai priklausė ir jaunimo 
švietimu bei Kražių miestelio 
gyventojų dvasingumu be
sirūpinančios seserys benedik
tinės. 

Po miesteli išgarsinusių 
* Vyriausybė religinėms 

bendruomenėms ketina pa
skirstyti 3.123 mln. litų, šių 
metų valstybes biudžete nu
matytų tradicinių religinių 
bendruomenių maldos na
mams atstatyti bei kitoms 
reikmėms. Iš bendros sumos 
500,000 litų numatyta skirti 
Prisikėlimo bažnyčiai. Likusi 
suma padalinta, atsižvelgiant 
į kiekvienos religijos išpažinė
jų skaičių. iBu< 

jos 1999 m. liepos mėnesį pa
tvirtintą tvarką, konsultavi
mas ir gydymas užsienyje gali 
būti organizuojamas ir finan
suojamas tiems Lietuvos pilie
čiams, kuriems buvo taikyti 
visi Lietuvoje galimi tyrimo ir 
gydymo metodai, o užsienyje 
būtų galima suteikti papildo
mus ar naujus metodus, kurių 
poveikio rezultatai butu geri. 

Kražių skerdynių 1893 metais 
vienuolyno čia jau nebebuvo. 
Anot klebono, naujus Kražių 
istorijos faktus turi registruoti 
istorikai ir archeologai. Jie jau 
pakviesti ir netrukus pradės 
tyrimo darbus. Tikimasi at
pažinti palaidotųjų asmeny
bes, spėjama, kad vienuolyne 
galėjo gyventi ir garsių Lietu
vos asmenų dukros. 

* Vakarų specialistai jau 
apskaičiavo, kad abiejų Ig
nalinos atominės jėgainės blo
kų naudojimo nutraukimas 
kainuos apie 950 mln. EUR. 
Kiek lėšų prireiks sociali
niams padariniams sušvelnin
ti, paaiškės rudenį. Jau dabar 
aišku, kad I bloko uždarymo 
darbai leis uždirbti konkursus 
laimėjusioms Lietuvos bend
rovėms, i Elta 

* Lietuvos verslininkai 
neskuba imti kreditu arba 
nežino apie galimybę juos gau
ti: pernai liko nepanaudota 
daugiau kaip 4 mln. DEM Eu
ropos Sąjungos PHARE prog
ramų lėšų ir keliolika milijonų 
eurų kitų tarptautinių institu
cijų Lietuvos verslui numa
tytų skirti lėšų, iš kurių dalis 
— negrąžinamos paskolos.<Eitai 

* Vyriausybei siūloma 
šiemet nustatyti tokią pat 
kaip ir pernai užsieniečių 
įdarbinimo kvotą — 1.300 as
menų. Lietuvos darbo birža 
pernai buvo išdavusi 701 lei
dimą dirbti, iš jų 200 leidimų 
dirbti pratęsti. Atsižvelgiant į 
situaciją darbo rinkoje, 16 lei
dimų užsieniečiams nebuvo iš
duota. Leidimai išduoti specia
listams, atvykusiems is" Ukrai-
nos (128), Kinijos (72). JAV 
(55), Rusijos (49\ Didžiosios 
Britanijos (45), Baltarusijos 
(43) ir kitų valstybių. IEIU 

* Sausio mėnuo buvo sėk
mingas valstybės biudžetui 
— surinkta apie 435 mln. litų 
pajamų, arba tiek pat kiek 
planuota Negalutiniais Fi
nansų ministerijos duomeni-

Vilniuje*planuojama pasirašyti 
penkiašalį energetikų 

susitarimą 
Vilnius, vasario 2 d. (Elta) 

— Vasario 6-7 dienų Vilniuje 
rengiamas pasitarimas Lietu
vos ir Rusijos ekonominio ben
dradarbiavimo klausimais. Jo 
metu planuojama pasirašyti 
penkiašalį susitarimą tarp 
„Lietuvos energijos" ir atitin
kamų Latvijos, Estijos, Balta
rusijos ir Rusijos institucijų 
dėl elektros energijos sistemų 
veikimo. 

Viena iš pasitarimo rengėjų, 
jo organizacinio komiteto ko
ordinatorė Seimo narė Kazi
miera Prunskienė sakė, kad 
susitarimo pasirašymas bus 
tik vienas šio renginio tarps
nis. Seimo narė tikisi, kad Vil
niuje įvyksiantis pasitarimas 
suaktyvins ir sukonkretins 
Lietuvos ir Rusijos ekonomi
nius ryšius, ypač tranzito ir 
įkainių sureguliavimo, muitų 
režimo srityse, taip pat ener
getikos ūkyje. 

Seimo narės, buvusios prem
jerės K. Prunskienės nuo
mone, penkiašalis susitarimas 
yra teisiškai gerai parengtas. 
Jis užtikrina visavertį Lietu
vos statusą, neužkerta kelio 
valstybės integracijai į Europą 
ir jos energetinę sistemą. 

K. Prunskienė atmetė Seimo 
konservatorių frakcijos būgš
tavimus del galimų Lietuvai 
nuostolių ir kliūčių stojant į 
Europos Sąjungą. Seimo nare 
sakė, jog konservatoriai ten
dencingai ir politizuotai, jos 
nuomone, aiškina šį planuo
jamą pasirašyti dokumentą. 
Seimo nare apgailestavo, kad 
visuomenė yra tokiu būdu de
zinformuojama, jog susitarimo 
pasirašymui daromos dirb
tinės kliūtys, kurių neiškėlė 
nei latviai, nei estai. 

Lietuvos ir Rusijos ekonomi
nio bendradarbiavimo pasita
rime ketina dalyvauti Seimo 
vadovai, ūkio ir susisiekimo 
ministrai. „Lietuvos geležin
kelių", Lietuvos nacionalinės 
vežėjų automobiliais asociaci
jos J-,inava" vadovai, versli
ninkų organizacijų atstovai. 

Pasitarimo organizacinio ko
miteto vadovė yra Seimo narė 
K. Prunskienė, taip pat Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas Viktoras Uspaskich. 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos prezidentas Bronis
lovas Lubys, ūkio vicemini
stras Gediminas Miškinis. 

Susitarimas su Rusija pakenks 
Lietuvos planams Europoje 

Vilnius, vasario 2 d. (BNS) 
— Susitarimas, kurį „Lietuvos 
energija" ketina pasirašyti su 
Rusija, Baltarusijos bei Balti
jos valstybių energetikos ben
drovėmis, prieštarauja Lietu
vos Konstitucijai ir gali turėti 
neigiamų pasekmių Lietuvos 
euroatlantinei integracijai, 
penktadienį surengtoje spau
dos konferencijoje pareiškė 
Seimo narė, konservatorė Ire
na Degutienė. 

Parlamentarės teigimu, su
sitarimas del lygiagretaus 
energetikos sistemų darbo, 
kuriam praėjusią savaitę pri
tarė Rolando Pakso vyriau
sybė, kelia abejonių dėl Lietu
vos integracijos į Europos Są
jungą bei NATO. „Lietuva ne
gali sėkmingai integruotis į 
europines bei transatlantines 
struktūras, tuo pat metu saVo 
energetines sistemas reinte
gruodama į atitinkamas Rusi
jos sistemas", teigė I. Degu
tienė. 

Energetikų teigimu, nepasi
rašytas susitarimas sudaro 
kliūtis Lietuvai eksportuojant 
elektros energiją per Baltaru
siją į Vidurio Europą. Jau 
daugiau negu metus Baltaru
sija nepraleidžia tranzitu lie
tuviškos elektros, kai tuo tar
pu Rusijoje pagamintai elek
trai tekėti į Lenkiją jokių 
kliūčių nesudaroma. 

I. Degutienė, kuri 1999 m. 
gegužės mėnesį, atsistatydi
nus Gediminui Vagnoriui, lai
kinai vadovavo ministrų kabi
netui, priminė, jog tą pačią 
sutartį del bendradarbiavimo 
su Rusijos bei Baltarusijos 
energetinėmis sistemomis bu
vo ketinama pasirašyti prieš 
dvejus metus. Tačiau Valsty
bes gynimo tarybos sprendimu 
„Lietuvos energija" buvo įpa
reigota šių ketinimų atsisaky-

mis, šiemet surinkta 44 mln. 
litų (11.3 proc.) pajamų dau
giau nei pernai sausį, kai jų 
buvo gauta 391 mln. litų. Bu> 

* Per praėjusius metus 
Lietuvoje įvyko 56 strei
kai, kuriuose dalyvavo dau
giau nei 3.000 darbuotom ;;\-

ti. 
Pasak buvusios laikinosios 

premjerės, daugiausiai abejo
nių dėl galimų sutarties nei
giamų pasekmių konservato
riams kelia du sutarties punk
tai, kurie buvo 1999 m. sutar
ties projekte ir išliko jos da
bartiniame variante. Viename 
šių punktų šalys įsipareigoja 
savo veiksmais, nesuderintais 
su visomis šalimis, nepadaryti 
energetinių nuostolių kitoms 
šalims, nepabloginti elektros 
energijos kokybės ir nepabio-
ginti energetinės sistemos žie
do. Kitame punkte nurodoma, 
jog vienai iš šalių atsisakius 
toliau dalyvauti šiame susita
rime, šalys susitaria dėl tokių 
priemonių įgyvendinimo, ku
rios leistų išvengti nuostolių. 

I. Degutienės teigimu, pri
siėmusi tokius įsipareigoji
mus, Lietuva vėliau gal: patir
ti didelių nuostolių, nes, pa
sak jos, niekas iki šiol ne
paaiškino, kas slepiasi po šiais 
sutarties punktais. 

„Todėl mes siūlome nepasi
rašyti sutarties arba bent jau 
pataisyti minėtus sutarties 
punktus, siekiant nepablogin
ti arba neužkirsti sau gali
mybes pereit: į Vakarų ener
getinę sistemą". 

I. Degutiene taip pat pa
reiškė, kad susitarimas, kurį 
ketina pasirašyti „Lietuvos 
energija", prieštarauja Kon
stituciniam aktui „Del Lietu
vos Respublikos nesijungimo i 
posovietines Rytų Sąjungas". 
Šiame akte yra reikalaujama 
niekada ir jokiu pavidalu nesi-
jungti \ jokias buvusios SSRS 
pagrindu kuriamas naujas po
litines, karines, ekonomines 
ar kitokias valstybių sąjungas 
bei sandraugas, teigė konser
vatorėj 

KALENDORIUS 
Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus. 

Šv Ansgaras; Asta. Blažys. Oskaras. 
Radvilas. Radvile 

Vasario 4 d.: Andriejus Andrius1. 
Arvilė, Gilbertas. Gustas. Joana. 
Yydmantas 

Vasario B d.: Šv Agota; Abrao
mas, Birutė. Gaudvmas, Ilona. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLlNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

MOKSLEIVIŲ ANKETA — KĄ MOKSLEIVIAI 
GALVOJA APIE DRAUGUS IR TĖVUS 

2000 m. liepos mėnesį Dai
navoje vykusioje moksleivių 
ateitininkų stovykloje stovyk
lautojai užpildė anketą, kurios 
rezultatus gavome tinklapiui 
www.ateitis.org. Anketoje bu
vo labai įdomių klausimų, ku
riuos gimnazistai labai sąži
ningai atsakė. Rezultatai pa
skirstyti į berniukų ir mergai
čių atsakymus. Taigi, ar nori
te žinoti: 

Ko jie tikisi iš draugų? 
Berniukai: turėtų pagarbos, 

parodytų man paramos.. 
Mergaitės: mane paremtų... 

padėtų man išlaikyti morali
nius nusistatymus... 

Ar draugai išpildo tavo 
„draugo reikalavimus"? 

— Ar tavo draugai spau
džia daryti ką nors pozity
vaus? 

Berniukai: 58 proc. — Taip. 
Mergaitės: 79 proc. — Taip. 
O ką kas daro, reikia per

skaityti tinklapyje. 
— Ar tavo draugai spau

džia tave daryti ką nors ne
gatyvaus? 

Berniukai: 46 proc. 
Mergaitės: 41 proc. 
Tai vėl šių dienų gimnazis

tai; jų problemas perskaity
kite tinklapyje. 

Kokia yra tavo didžiausia 
baimė, liečianti draugus? 

Būtina visiems tėvams ir 
jaunuoliams perskaityti. Ma
nau, su šiais atsakymais ge
riau suprasite savo vaikus, o 
jaunuolis ne vienas savo bai
mę atras šiuose atsakymuose. 

Paaiškink skaudžiausia 
momentą su draugais. 

Visiems verta paskaityti, 
kas jaunuoliams skaudu, ko 
vengti draugystėje. 

Paaiškink didžiausią 
džiaugsmą su draugais. 

Kiek moksleivių ir net jų 
tėvų save čia atras? 

Kaip praleidi laiką su 
draugais? 

Na, ar visi panašiai laiką 
praleidžia, ar ką nors norėtų 
pridėti? 

Ar prašai patarimų iš 
draugų? 

Berniukai 54 proc. — taip. 
Mergaitės 65 proc. — taip. 

Cia galite paskaityti, kokiose 
srityse laukiami patarimai iš 
draugų. 

Ar esi patenkintas savo 
draugais? Ar didžiuojiesi 
savo draugais? 

Ką pakeistum savo drau
guose? 

Pasakymai verti susimąstyti 
ir permąstyti savo draugus. 

Vadų bruožai. 
Ar esi vadas? Ar nori būti 

vadas? Pagalvokite. 
Santykiai su tėvais. Api

būdink savo tėvą, savo mo
tiną. Kas tavo tėvams svar
bu tavo auklėjime? Ar tė
vai domisi tavo gyvenimu? 
Kaip tėvai reaguoja, kai 
neklausai taisyklių? Ką iš 
savo tėvų išmokai? Tai vėl 
atsakymai, kurie turėtų būti 
įdomūs ne tik jaunimui, bet ir 
tėvams. 

Baigiant, dar porą klausi
mų. Ar meluoji savo tė
vams? Ką darai su tėvais? 
Ar esi patenkintas tėvais? 
Ar didžiuojiesi tėvais? Ką 
pakeistum tėvuose? 

Atsakymai randami anks
čiau įrašytame tinklapyje. Vi
siems verta perskaityti. Tai 
šių dienų gimnazistų galvose
na, pergyvenimai, nutarimai. 
Reikia visiems susipažinti su 
šių dienų karta. 

Gražina Kriaučiūnienė 

LANKOMĖS UPYNOS PARAPIJOJE 
Vieną liepos mėnesio popiete 

sučirškus telefonui, į mane 
kreipėsi kurso draugas Vikto
ras, prašydamas suorganizuo
ti jaunatvišką piligriminę ke
lionę į Upynos parapiją. Ta 
mintimi pasidalinau su savo 
Gargždų ateitininkų kuopos 
globėja K. Sipiene. Pasitarę su 
jaunimu nusprendėme nuvyk
ti į Upyną ir pabendrauti su 
toje vietovėje besiburiančiu 
jaunimu. 

Gavę parapijos klebono J. 
Paulausko pritarimą, po poros 
dienų sėdome į parapijos mik
roautobusą ir giedodami bei 
melsdamiesi patraukėme Šila
lės link, į Upynos parapiją. At
vykę į vietą apžiūrėjome baž
nyčią, kurią mums maloniai 
sutiko parodyti toje vietovėje 
atostogaujantys klierikai: V. 
Ačas, V. Daujotis ir D. Gatau-
tas. Po to buvo oficialiai pra
dėtas renginys — šv. Mišio-
mis, aukojamomis parapijos 
vikaro Lukšo ir palydimomis 
jaunatviškomis giesmėmis, 
trykštančiomis iš jaunų, karš
tai degančių širdžių. Pasistip
rinę Dangiškąja Duona visi 
susirinkome parapijos salėje, 
kurioje dalinomės sava patir
timi iš ateitininkiškos veiklos. 
Visų pirma, parodėme vaidi
nimėli „Stipresnis". Jo mintis 
ir centras — Eucharistija. 
Kiek vėliau kuopos globėja K. 
Sipiene supažindino Upynos 
parapijos jaunimą su Gargždų 
Šv. Mykolo arkangelo ateiti
ninkų kuopos veikla nuo pat 
jos įsikūrimo. Tuo metu jau
nimėlis turėjo progą pavartyti 

ir pažiūrėti mūsų kuopos ve
damą metraštį ir foto albu
mus. Po to maloniai atsaki
nėjome į mums duodamus 
klausimus. Pasibaigus rimta
jai daliai stiprinomės suruoš
tomis vaišėmis, juokavome. 

Pasistiprinę ėjome į šalia 
bažnyčios įsteigtą muziejų. Ja-

'me sukaupti senovės buitiniai 
daiktai, įvairūs įrankiai. Iš 
pirmo žvilgsnio negalėjome 
pasakyti kam buvo skirta dau
gelis rodinių, tad apipylėme 
muziejaus prižiūrėtoją klausi
mais. Jis kantriai aiškino kam 
ir kas buvo naudojama, iš kur 
visa tai atsirado. 

Pasisėmę žinių, iš ne taip 
jau tolimos praeities, grįžome 
į parapijos salę, kur linksmy
bės tęsėsi žaidimų ir dainų va
kare. Deja, artėja metas išsi
skirti... Visi draugiškai sustoję 
ratu sudainavome keletą dai
nų ir atsisveikinimo giesmių. 
Ir tada... patraukėme auto
busiuko link. Žinoma, prieš tai 
dar užbėgome į bažnyčią pada
ryti bendrą nuotrauką. 

Grįždami namo užsukome į 
lakūno Stasio Girėno tėviškę, 
kuri yra netoli Upynos parapi
jos. Apžiūrėję žymaus lietuvių 
tautos asmens tėviškę, pa
traukėme namų link. Ir visas 
būrys — arti 15 asmenų, 
džiaugėmės, kad turėjome ga
limybę pasidalyti savais pasie
kimais, o kartu ir paraginti 
Upynos jaunimą, kažką pana
šaus kurti savojoje parapijoje. 

Džiaugėmės, kad vis dau
giau bendraminčių atrandame 
savame krašte. * 

Andrius Vaitkevičius 

Daumanto-Diel ininkaiCio kuopos j aunes ir ;ų būrelio vadoves iškyloje į Šv. K a z i m i e r o l ietuvių k a p i n e s Čikagoje 
Iš k. S ig i ta Poskočimaite . vad padėjėja Audra Valiulyte, Daina A n n a r i n o , D a i n a F i sher , vadove Vi ta A n n a r i n o . 
Mykole Annar ino . J u s t i n a S tuka i te , Alekna Razmai te . Aleksa S ta l iony te . S a u l e G r y b a u s k a i t e , Viktori ja V a z n e -
lyte i r S k a i d r a P l iūra i te . N u o t r R . K a s n i ū n i e n ė s . 

ATEITININKIJAI 90 M E T Ų 

Irma Kuliavienė, Studentų 
Ateitininkų sąjungos centro 
valdybos pirmininkė, per atei
tininkų elektroninę konferen
ciją rašo: 

„Sveiki visi, mielieji. 
Norėčiau Jums pranešti, 

kad vasario mėnesį bus lygiai 
90 metų nuo pirmojo ateiti
ninkų žodžio, pirmosios 'Atei
ties'. Todėl, ta proga, 2001 
metų vasario 3 d., Kauno Jau
nimo centre. Vilniaus g. 7, 
įvyks konferencija apie Dovy
daičio tris pamatinius klausi
mus. Maloniai kviečiame vi
sus studentus ir ne studentus, 
visus ateitininkus ir jų bičiu
lius, visus, kuriems įdomu ir 
kurie neabejingi tam, kuo mes 
save vadiname, ką aplink ma
tome ir kur einame..." 

Konferencija 

„Prof. Dovydaičio „Pamati
niai klausimai šiandien". 

Dienotvarkė: 
10 v. — Registracija 
11 v. — Konferencija atida

rymas 
11:30 v. — Pranešimas — 

arkivysk S. Tamkevičius — 
„Kodėl yra svarbu naujai pa
žvelgti į prof. Dovydaičio 'Pa
matinius klausimus'". 

12:15 v. — I diskusijos: „Ką 
mes matome aplink save?" 

13:30 v. — pietūs 
14:30 v. — II diskusijos 

„Kuo mes save vadiname ir 
kodėl?" 

16:30 v. — Konferencijos 
apibendrinimas ir uždarymas. 

17 v. — Šv. Mišios 
18 v. — Vakarienė 
18:30 v. — Koncertas — gro

ja Kauno kvartetas. 
Kviečiame visus norinčius 

diskutuoti ar paklausyti. Re
gistruotis raštinėje (27) 
324025. S A S pirm 

Irma Kuliavienė 

IŠEIKIME IŠ POGRINDŽIO 
Ateitininkų veikla Š. Ameri

koje idealistų dėka dar gyvuo
ja. Vienur gyviau, kitur lėčiau, 
priklausomai nuo jai vadovau
jančių asmenų. Mums talkon 
ateina ir spauda. Štai „Drau
go" dienraštis ,.Iš ateitininkų 
gyvenimo" skyriui skiria savo 
šeštadieninės laidos 2-jį pus
lapį, kad jame atsispindėtų 
šios garbingos, jau 90 metų ju
biliejų žyminčios organizacijos 
veiklos atšvaitai. Deja! Atsa
kingi už tą puslapį asmenys 
tų veiklos žinių nesulaukia, 
nors jos žadamos, kai prašoma 
skelbti (dažnai pakartotinai) 
apie būsimus susirinkimus, 
iškylas, Kūčias, Užgavėnes, 
Šeimos šventes, gegužines, re
kolekcijas, susikaupimus, ide
ologinius kursus, stovyklų, 
studijų dienų, suvažiavimų ir 
kt. registracijas. Mielai tai da
rome, bet nesulaukdami apie 
jas žinių, net nežinome ar jos 
tikrai įvyko. Atrodo, kad mūsų 
veikla nuėjo į pogrindį, kad 
vengiama apie ją skelbti. 

Sukruskime! Tenepraeina 
nei vienas įvykis, nepažymė
tas spaudoje. Didžiuokimės 
savo organizacija ir jos gyvas
tingumu. Renginių organizato
riai prašomi pasirūpinti, kad 
tie įvykiai nenueitų j užmarštį 
be atgarsio. Suraskite asme

nis, kurie tai padarytų, arba 
patys tai padarykite ir būsite 
paskatinimu bei pavyzdžiu ki
tiems. Čia iliustracijai noriu 
pasidalinti su kažkur skaity
tomis mintimis: 

„Kartą buvo keturi žmonės, 
jie vadinosi — VISI. KAŽKAS, 
BETKAS ir NIEKAS. Jiems 
buvo pavesta atlikti svarbų 
darbą. VISI manė, kad KAŽ
KAS padarys. Bet NIEKAS 
nepadarė. KAŽKAS supyko 
nes tai buvo VISŲ pareiga. 
VISI galvojo, kad BETKAS 
gali tai padaryti, bet NIEKAS 
nesuprato, kad VISI to darbo 
nedarys. Reikalas baigėsi tuo, 
kad VISI kaltino KAŽKĄ, kad 
NIEKAS nepadarė to, ką 
BETKAS galėjo tą padaryti". 

Nubuskite iš letargo ir 
išeikite iš pogrindžių džiaugs
mingai švęsti Ateitininkijos 
90-ją sukaktį, įnešdami jon ir 
savo darbų įnašą. (Red) 

Čikagoje 

Birželio 3 d., sekmadienį 
— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė ir Ateitininkų namų 
gegužinė Lemont, IL. 

Clevelande 
Kovo 10 ir 11 d., — Cleve-

lando ateitininkų Šeimos 
šventė. Ruošia ,Ateities" klu
bas. 

MOKSLEIVIAI 
IEŠKO TIKRO 

GYVENIMO 
DŽIAUGSMO 

Gruodžio 26 dieną Kupišky
je pradėjo darbą Moksleivių 
ateitininkų žiemos akademija. 

Akademijomis, ateitininkai 
vadina tradicinius savo žie
mos ir vasaros susibūrimus, 
kuriuose siekiama plėsti aki
ratį, tobulintis, drauge įdo
miai leisti laiką. 

Šių metų moksleivių ateiti
ninkų žiemos akademijos te
ma „Tikras gyvenimo džiaugs
mas". Kartu praleisti kalėdinę 
savaitę į Kupiškį atvyko arti 
šimto vyresnių klasių moks
leivių iš įvairių Lietuvos vieto
vių. 

Ateitininkai klausėsi įdo
mių žmonių paskaitų, disku
tavo, dalyvavo teatro, šokių, 
muzikos ir žurnalistikos bū
relių užsiėmimuose, meldėsi. 
Numatyta leisti akademijos 
laikraštį. 

Šioje akademijoje, pasak or
ganizatorių, daug dėmesio ski
riama dalyvių socialinei, aka
deminei bei kūrybinei raiškai, 
jaunimas mokysis giliau ana
lizuoti įvairius visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo reiški
nius. 

Moksleivių ateitininkų žie
mos akademija Kupiškyje 
truko iki 2001 metų sausio 1 
dienos. 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

Kasmetinis Gavėnios susi
kaupimas, ruošiamas Akade
minio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyriaus, kartu su Atei
tininkų namų valdyba vyks 
šeštadienį, kovo 10 dieną Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626W.CermakRd, 

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

DAUAA. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTLI GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWey Park, IL 60477 

708-614-6671 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODVmUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* S«r. 

Sutte 101 
Lamom, IL 

Tai. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

MAS CV vadovai dr Edmudas Saliklia ir dr Onil* Šeštokiene 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rklge, IL 60415 

T#I. 708-636^622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
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GEDAS M. GR1NIS, MD 
INKSTŲ, P0SLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medical Center 
10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3823 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter S t . Lemont IL 60439 
1301 Coppemetd Ave., Šuto 113. 

Jofiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTLI GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hile 

TaL 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811W. 143 StOrtand Park. IL 60467 

Priklauso Pato* Communtty Hospital 
SBvsf Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-460-2500 

Canšac Diagnoais, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawm.IL 60453 
TaL 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635VV.63SL 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNStOS.MD 

GREGORY SUEL2LE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Paln Treatment Institute 

nskausmo gydymo speciaistai 
Jhicago: 312-726-0800 

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

ir Libertyville. 
www.illinotspain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhoim RA 
Vvaetchestaf, IL 60154 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tet 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
PsfatstatYpfceVnt nuotakta 

4007W.S9 8t,Cr*3aao,IL 
Tat. 773-7366666 

4707 8. OMtart. La Oranot, IL 
Tai. 706-362-4*17 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDVYAYCLINIC.S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

^ ^ D r ^ / n a l ^ Š v / Š J Š ^ ^ 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645VV. Stanley Ave., Bervvyn, IL 
60402. tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AI2DAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-2334744 arba 773-409-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Puteskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGU A 
Cantar tor Haalth, 

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

BIRUTĖ LPUMPims, M.D. 
FeUovr. American Academy of 

Famity Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. M Ave. (210) 647-5270 
HotoarLIN 46342 Fan (219)647-6236 

M. VILIJA /gftgi.V7g 
Arnbar Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktik*.manualinė terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Harlem, BrMgevte*. I L 

604SS. Tel. 706-5*4-0400. Kalbame 
lietuviškai Valandos susitarus 

http://www.ateitis.org
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MGS ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

NAUJI VĖJAI ES? 
Ir nelabai geri — nuogąstau

ja „The Economist'7 paskutinė
je sausio laidoje. Po tiek metų 
meiles ir draugystės pagaliau 
skyrybos? — klausia žurnalas, 
ištyrinėjęs Vokietijos ir Pran
cūzijos vadų nuotaikas po jų 
nuomonių išsiskyrimo Europos 
Sąjungos (ES) vadovų suva
žiavime Nicoje. Iš karto gal ir 
nepastebėti, arba bent neiš
ryškinti, Prancūzijos ir Vokie
tijos skirtingi požiūriai į būsi-

pažaboti per Europos Sąjungą, 
tačiau Jacąues Chirac jau rim
tai baiminasi, kad, sąjungai 
pavirtus valstybe, šis vokiškas 
milžinas, joje įsitvirtinęs, 
Prancūzijos nepaskandintų. 
Juo labiau, kad ir dabartinėje 
sąjungos sistemoje, pagal 
prancūzus, tarp lygiųjų vo
kiečiai yra pirmi. De Gaulle 
laikais prancūzai kovojo prieš 
Amerikos hegemoniją, dabar 
toks pavojus gresia iš labai ar-

mą Europos valstybių jungtį timos pašonės ir reikia nuo jo 
dabar naujais vėjais pradėjo gintis. Bet ir gynyba turi būti 
pūsti Prancūzijoje. Visą laiką labai atsargi, nes turima rei-
puoselėjama Prancūzijos min
tis Europos Sąjungą vystyti, 
kaip nepriklausomų, kaip gali
ma daugiau teisių sau pasilie-

kalo ne su priešu, bet su da
bar jau geru kaimynu ir net 
draugu, kurio visgi Prancū
zijai labai reikia. Vokietijos 

kančių, Europos valstybių or- kancleris Schroeder taip pat 
ganizaciją, Nicoje buvo sudre- jau spėjo pasakyti, kad jo va-
binta Vokietijos siūloma Euro- karų kaimynas yra gyvybiškas 
pos valstybės idėja. Prancū- (crucial) bendradarbis kurti ir 
zijos vardu kalbėdamas, užsie- plėsti Europos Sąjungai, jos 
nio reikalų ministras Hubert 
Viedrine siekė tik nedidelių 
pakeitimų, sąjungos priderini
mo prie „gyvenimiškos tikro
vės" (ir bent iš dalies laimėjo): 

ateičiai, todėl pyktis su juo ne
valia. Jis irgi uoliai ieško išei
ties, nors savo minties kol kas 
atsisakyti nežada. Mat turi ir 
vilčių. Pagal vėliausius ap-

esamoms bei būsimoms na- klausos duomenis, net 55 
rems proporcingai paskirstyti nuoš. prancūzų tų Fisher idė-
balsus, sukurti tiksliai api- jų nesibaido, o Prancūzijoje už 
brėžtą balsavimo sistemą, per- m e t ų rinkimai. Schroeder ne
tvarkyti komisijos sudėtį bei verktų, jeigu Chirac ir pralai-
teises, suglaudinti valstybių mėtų, nes galvoja, kad su var-
bendradarbiavimą ir sudaryti 
sąlygas greičiau priimti nau
jas nares. Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroeder, pritaria
mas užsienio reikalų ministro 
Joshka Fisher, samprotavo 
apie Europos valstybių federa
ciją su bendrai renkamu prezi
dentu, vyriausybės pareigas 
atliekančia komisija ir stipriu 
parlamentu. Nicoje vokiečiai 
reikalavo to klausimo nebe-
atidėlibti, tokiai federacijai pra
dėti ruoštis jau* dabar ir su
tarčiai svarstyti tarpvalstybi
nę konferenciją šaukti 2004 
metais. Taigi po 4 metų — Eu
ropa jau viena valstybė. 

Nors tokių užuominų buvo ir 
anksčiau, apie Europos fede-
ralinę valstybę vis kalba Josh
ka Fisher, bet kitos Europos 
valstybės tai „matė" tik „toli
moje ateityje", todėl toks stai
gus, net ir laiko kalendorių 
nustatantis, vokiečių spaudi
mas jas supurtė. Ypač paveikė 
dabartinius Prancūzijos vado
vus, ir iki šiol klestėjusi jų 
meilė, tikra ar irgi tik reikalo 
pagaminta, Vokietijai pradėjo 
blėsti. Pagal „The Economist", 
prancūzai mato, kad po Vokie
tijos susijungimo, kuriam nuo
širdžiai pritarė, šalia jų atsi
rado 83 milijonų galingas mil
žinas. Francois Mitterrand 

žovu Lionei Jospin susitarti 
jam būtų lengviau. Be to, 
prancūzai visgi mano, kad vie
nokiu ar kitokiu atveju Vokie
tijai pakaks išminties eiti, 
Kohl laikais nubrėžtu ir dabar 
vėl Krikščionių demokratų 
partijos pramintu, keliu: vo
kiečių dabartinis tikslas ne 
vokiška Europa, bet europie
tiška Vokietija. 

Tai štai kokie Nicos konfe
rencijos atgarsiai Berlyne ir 
Paryžiuje. O kokie jie yra ir ką 
reiškia Vilniuje? I kokią są
jungą, Vokietijos ar Prancūzi
jos siūlomą, mūsų vadai Lie
tuvą veda? Kas Lietuvai ge
riau? Ar mums beatodairiškai 
į ES veržiantis ir deryboms 
jau per pusę persiritus, Lietu
vos užsienio politikos žinovai, 
planuotojai, vykdytojai tokius 
klausimus kada nors svarstė, 
nagrinėjo, bent į viešumą kė
lė? Kokias nuomones apie tai 
jie Nicoje girdėjo? Jie džiaugė
si tenai dalyvavę ir sąjungoje 
išsikovoję 7 balsus, tiek pat, 
kiek berods, Olandija. Bet ar 
to ir užtenka? Ar ne tokie 
klausimai turėtų būti visų 
svarstybų lentelės viršūnėje? 
Su kuo mums dabar: su buvu
siu kairiuoju revoliucionierium 
Joshka Fisher, ar su Prancū
zijos premjeru Lionei Jospin, 
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Aldona ir poetas Bernardas Brazdžioniai 

galvojo, kad tokį milžiną galės neseniai skelbusiu, jog komu

nizmo puoselėjama idėja yra 
nuostabi? Tokiu atveju — ar 
negeriau pasilikti namie? 

* Joshka F i s h e r t u r i at
sistatydinti — pagal „New 
York Times" reikalauja Vokie
tijos opozicija, sužinojusi revo
liucinę praeitį. Krikščionys de
mokratai atidžiai stebi buvu
sio vokiečio teroristo Hans 
Joachim Klein dabar Frank
furte vykstantį teismą už tris 
žmogžudystes, įvykdytas 1975 
metais per Vokietijos teroristų 
„raudonosios armijos" išpuolį 
prieš OPEC. O teisme, kaip 
vienas pagrindinių liudytojų, 
teisėjams į klausimus atsa
kinėja ir kurį laiką buvęs kal
tinamojo Klein bendrakeleivis 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras Joshka Fisher. „NYT" 
bendradarbio sausio 17-tą iš
spausdintą teismo eigos apra
šymą, nors ir tik kaip liudyto
jas, Fisher privalo atskleisti ir 
savo tų laikų dabar jam nela
bai malonius veiksmus, galin
čius- turėti rimtesnių pasek
mių ir, ko gero, priversti jį 
pasitraukti iš Vokietijos vado
vybės pareigų. 

• Lietuvai iše i t i į pasaul i 
nesiseka. „Karštai nuaidėjus 
(ir dar vis tebeskambant) Lie
tuvos bėdoms per ^ i l l i ams 
International' į savo verslą pa
sikviesti Vakarų pasaulį, ma
tyt norėdama 'atsigriebti', 
nauja valdžia staiga pasisuko 
į rytus. "Lietuvos energetikos' 
bendrovė gavo premjero Pakso 
leidimą pasirašyti sutartį su 
Rusijos ir Baltarusijos ener
getikais" — sausio 31 d. pra
nešė JLietuvos rytas". Tai jau 
antras bandymas. Pirmas, su
vokus sutarties žalą ir įsikišus 
prezidentui Adamkui bei Sei
mo pirmininkui Landsbergiui, 
buvo sustabdytas. Šiuo bandy
mu sutartis numatoma pasi
rašyti vasario pradžioje, kai 

S U S I R Ū P I N Ę P A D Ė T I M I Č E Č Ė N I J O J E 
Lietuvos kariuomenės kū- tinęs organizacijas, reikšda-

rėjų savanorių sąjungos šuva- mas pasipiktinimą Rusijos 
žiavimas kreipėsi į tarptau- veiksmais Čečėnijoje. 

Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos prezidentui, 
Europos Parlamento pirminin
kei, Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
pirmininkui adresuotame pa
reiškime pažymimas susirū
pinimas dėl Rusijos „naikina
mojo kolonijinio karo" Čečėni
joje. Pasak pareiškimo, Čečė
nija paversta naujų ginklų iš
bandymo poligonu, o Rusija 
nuolat meluoja, kad santykius 
su Čečėnija sureguliuos poli
tiškai. 

Lietuvos kariuomenės kūrė
jų savanorių sąjungos suva
žiavimas reikalauja pradėti 
taikos derybas su Čečėnija ir 
siekti, kad Rusijos nusikalti
mus taikai ir žmoniškumui 
įvertintų tarptautiniai teis
mai. -

Kitu dokumentu suvažiavi
mas kreipėsi į Lietuvos vado
vus*, reikšdamas nepasitenki
nimą, kad neatsižvelgiama į 
jų nuomonę skiriant atsakin
gus pareigūnus. „Nemanome, 
kad pokario tautos didvyrių 
žodinis pagerbimas arba gėlių 
padėjimas prie jų paminkių 
reikštų pagarbą jų idealams, 
jeigu Jūs nepasiremiate gyvų 
likusiųjų nuomone, skirdami 
atsakingus pareigūnus", tei
giama pareiškime prezidentui 
ValduiAdamkui, Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui bei 
premjerui Rolandui Paksui. 

Pasak pareiškimo, „tai pa
tvirtina Lietuvos saugumo 
tarnybos vadovo ir pareigūnų 
parinkimas bei jų darbas", ku
rį Lietuvos kariuomenės kūrė
jų savanorių sąjunga vertina 
kaip „profanaciją ir žuvusių
jų paniekinimą". 

(BNS) 

uždaviniui atlikti iš Maskvos 
pusės atvyks jau Lietuvai pa
žįstamas Rusijos politikas 
Chubais. Seimo narys Vytau
tas Landsbergis, patyręs, kad 
tai toks pat, jau kartą atmes
tas, turinys ir tie patys pradi
ninkai, sutarties pasirašymui 
vėl pasipriešino, teigdamas, 
Jog Rusija per naftos, dujų ir 
elektros energijos sektorių 
prie savęs bando pririšti Lie
tuvą". Sutartį bei jos numa
tytą pasirašymo eigą veda
muoju apsvarstęs, „Lietuvos 
rytas" laiko ją nepasirašytina, 
pataria rimtai atsižvelgti į 
Landsbergio abejones ir klau
simą pirma išnagrinėti viešai, 
pasikvietus patyrusius žino
vus. 

• Poli t iko melas et ikos 
nepažeidžia . Pagarsėjusią 
Lietuvos ūkio ministro kelionę 
į Maskvą ištyrusi, Vyriausioji 
tarnybinės etikos komisija 
nusprendė, kad E. Maldeikio 
elgesys nesukėlė viešųjų ir 
privačių interesų konflikto, 
rašo „Lietuvos rytas" vasario 1 
d., primindamas dar, „kad ji 
nė žodžiu neužsiminė apie tai, 
kad ministras, kalbėdamas 
apie skandalingo vizito į 
Maskvą detales, melavo Sei
mui. Atrodo, jog ši komisija 
net neturi teisių ir galių ver
tinti pareigūnų bei politikų el
gesio, kai j:e iškraipo tiesą". 
Taip pat atrodo, kad dėl tokio 
menkniekio liberalų frakcija 
Seime ministro atsistatydini
mo nereikalaus. „Ji sieks, kad 
liberalų partijos narys ūkio 
ministras Maldeikis ir toliau 
liktų pareigose", teigia „Lietu
vos rytas". ' 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 3 d., šeštadienis 

Danutė Bindoki*n£ 

Ilgiausių metų, Poetei 
Ne, niekuomet tu nebūsi pasaulio pilietis 
Be tėvynes sodybų žalių ir be protėvių aukšto da:tg;ius. 

Bernardas Brazdžionis 

Prieš daugiau metų, negu 
daugumas mūsų atsimenam, 
šaltą vasario 2-osios rytą 
pirmą kartą šiam pasauliui 
akis atvėrė kūdikis. Ar galėjo 
anuomet jo motina, palinkusi 
prie lopšio, net sapnuote su
sapnuoti, koks likimas tam 
verkiančiam vaikeliui skirtas? 
Kad jis išklys toli iš gimtosios 
žemės, bet niekuomet iš jos 
neišeis, nes jokiame kitame 
krašte — „Be tėvynes sodybų 
žalių ir be protėvių aukšto 
dangaus" — ramybės jis ne
ras. Tačiau jis visur bus sa
vas, laukiamas ir gerbiamas, 
kur begyventų lietuviškai kal
bantys, skaitantys, mastan
tys. Nuo anksčiausios vaikys
tės „Aš turėjau dviratuką", iki 
jaunystės ilgesio, būdingu 
brazdžioniškumu išsakyto 
„Pavasario kelionėje", iki 
„Mes mirsime kartu..." 

Ir kaip gerai, kad tas 
kūdikis, išaugęs į didį poetą, 
lydėjo tūkstančius lietuvių į 
nežinią, į tremtį, kartu ken
tėjo, guodėsi ir tikėjo kitokiu 
rytojumi. Argi būtume suge
bėję eilinio žmogaus žodžiais 
pavadinti tolimą tėvynę „šiau
rės pašvaiste", ar būtų kas ki
tas taip vaizdžiai galėjęs pri
minti, kad, nepaisant, kokio
mis pagundomis apsupa sve
timi kraštai, „Man reikia oro, 
saulės/ Ir tolimo tėvynės va
sarų dangaus". 

Bernardo Brazdžionio poezi
jos nesustabdė nei geležinės 
uždangos, neprarijo reudonieji 
slibinai. Ji prasiskverbė, pa
sklido ir tėvynėje, ir net pr 
čiuose tolimiausiuose Sibiro 
ledynuose, šildydama, guosda
ma, palaikydama tuos, kurie 
nedaug turėjo vilties. Kaip vis 
tik gera, kad poetui Braz
džioniui už tą, jo didžio talen
to dėka pasidalintą, eiliuotą 
žodį Viešpats atlygino, suteik
damas malonę sulaukji Lietu
vos laisvės, nepriklausomybės 
atkūrimo. Galbūt tik tuomet, 
kai pirmą kartą poetas grįžo į 
tėvynę po daugelio dešimt
mečių, jis akivaizdžiai pajuto, 
kokią įtaką turėjo jo posmai, 
kuriuos taip gausiai liejo iš 
savo širdies. 

Vakar poetas Bernardas 
Brazdžionis šventė gimtadienį 
(gimęs 1907 m. vasario 2 d.). 
Tačiau ta šventė nebepriklau
so jam vienam, o visai lietuvių 
tautai — ne tik esančiai, bet ir 
ateities kartoms. Tai mūsų 
visų — visos Lietuvos — lobis, 
kuriuo galime didžiuotis. Ne į 

muziejus kraunamas, ne po 
devyniais užraktais pakiša
mas ir saugais apsupamas. 
Šis lobis tik tuomet bus gyvas, 
kai tauta nešios jį savo šir
dyje, savo lūpose. Ir jau kiek 
anksčiau, ir šiandien „Drau
go" šeštadieniniame priede ga
lime paskaityti, kiek daug me
lodijų kompozitorių talento la
birintuose nuaidėjo pag.il poe
to Brazdžionio eijių žodžius. 
Galbūt tik Maironis gaiėtų 
prilygti tuo dainų gausumu, 
gimusiu iš jo kūrybos. 

Kai kuriuose kraštuose, 
ypač Japonijoje, yra frada 
ypač svarbius tautai, jos kul
tūrai, žmones paskelbti „gy
vaisiais tautos lobiais". Tai 
daug daugiau negu vienas ki
tas ordinas, o juo labiau — 
negu graudžios kalbos, paly
dint į paskutiniąją kelionę. 
Tie „gyvieji tautos lobiai" yra 
ne tik ypatingomis progomis 
pagerbiami, bet — svarbiausia 
— iš jų mokomasi, jie laikomi 
pavyzdžiu jaunosioms kar
toms. Nebūtinai jie yra garsūs 
mokslininkai, turtuoliai, už 
savo „gerus darbus ir dosnias 
dovanas" nusipelnę visuome
nės pagarbos. Prieš kielt laiko 
matytoje TV programoje'tarp 
tų Japonų tautos lobių" buvo 
varpu liejėjas, kalvis ir se
nutėlė audėja. Kiekvienas jų 
— savo srities meistras, išmo
kęs to darbo iš savo tėvų, ku
riems jų tėvai perdavė, galbūt 
iš amžių glūdumos atsineštą, 
amatą, tikrąjį liaudies meną. 
nepakartojamą jokiais mu-der-
niais metodais, jokioVe\"v"eiiau-
sia technika aprūpintoje, dirb
tuvėje. 

Kiekviena tauta, jeigu tik 
pasižvalgytų savųjų tarpe, at
rastų tokių ypatingų žmonių. 
Kartais jie gyvena skurdžiai, 
neįvertinti, nesuprasti, net 
pašiepiami, bet negali nekurti, 
nes tas teikia nusiraminimą, 
pasitenkinimą, džiaugsmą. 
Tai mūsų — lietuvių'tautos — 
liaudies meistrai, dievdirbiai, 
muzikantai, dainininkės, au
dėjos, margučių margintojos 
— kas gali ir visus išsakyti! 
Pro juos kartais praeinama, 
neįvertinant, ieškant bliz
gučių svetimuose kraštuose, 
garbinant kitataučių talentą 
ir kūrybą. 

Tai taip pat dailiojo žodžio 
kūrėjai, turėję ir tebeturintys 
įtakos visiems, kurie tą žodį 
išgirsta. Bernardas Brazdžio
nis yra vienas tokių. Kaip 
gera. kad jį tebeturime! 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 
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Po Naujųjų metų prasidėjo visiškas badas. Leningra

do blokada užkirto visus tiekimo kelius ir turėtos 
maisto atsargos baigėsi, žmonės krito kaip lapai. 

Sustojo darbai kirtavietėse. Nuo bado kaliniai ištino 
kaip kaladės. Vietoj vandens žmonės ėmė vartoti snie
gą. Ir žmonės valgė viską, samanas, kerpes nuo me
džių, užgerdami sniego vandeniu. Ir prasidėjo dizente
rija. 

Tėvelį su visa jo grupe išvežė iš Čiornoje ežero į Puk-
soozero izoliatorių. 

O atmintiną 1942 m. gegužes 20 dieną iš izoliato
riaus vieną po kito išvedė visus tautiečius. Buvo išri
kiuota vienuolika vyrų ir atlydėta su sargyba į klubą. 
Visi buvo labai sulysę. Salėje prie raudonu audeklu 
užtiesto stalo laukė kariškiai, kurie buvo pristatyti 
kaip karo lauko tribunolas. 

- Teismo farsas truko dvi dienas. Trečiąją buvo pa
skelbtas nuosprendis. 

Būk tai ši grupė ruošėsi bėgti iš lagerio pas vo
kiečius. Buvo atvežti ir liudininkai. 

Visi rusai ir du lietuviai: Gružas iš Kovalčinkos. Tai 
buvo kriminaliniai kaliniai, kurie nuo pat išvažiavimo 
iš Lietuvos terorizavo politinius kalinius. Jų parody
mai buvo tiesiog juokingi. Ypač kad žydas Blodnas 

ruošėsi bėgti pas vokiečius. Tai vyko kaip teatro spek
taklis. Grupės vadovu buvo laikomas J. Linartas. Jo 
adresu buvo daugiausia liudytojų parodymų. 

Kitai dienai išaušus, su dideliu nerimu visi klampojo 
pusnynais atgal j klubą išklausyti nuosprendžio. Ir 
sargyba buvo sustiprinta. Lydėjo penkiese su nuogais 
durtuvais ant šautuvų ir dviems vilkiniais šunimis. 

Teisėjai, padedami liudytojų, įrodinėjo kad grupė 
jau nuo 1941 m. rudens „Juodojo ežero" lagerio punkte 
rinkdavosi į pasitarimus, kaip pabėgti iš lagerio, ap
nuodydavo kaliniams skirtą maistą, nežinia iš kur 
gautomis chlorkalkėmis, o J. Linartas net buvo pade
gęs baraką. Visokių nesąmonių prikalbėjo. 

Teismo išvada buvo paskelbta 1942 m. gegužės 22 c. 
nuosprendžiu Nr. 449 už išvardintus nusikaltimus 
apygardos karinis tribunolas TSRS vardu nusprendė: 

1. Linartą Juozą (finansų ministerijos referentą) 
2. Bronių Merkelį (Lietuvos Pieno Centro referentą} 
3. Kleopą Mickevičių (geležinkelio v-bos darbuotoją; 
4. Juozą Rėklaitį (girininką) 
5. Leonardą Masiliauską (dirbusį Lietuvos pasiunti 

nybėje) 
6. Bronių Stasiūną (policijos valdininką) 
7. Antaną Dailydę (atsargos pulkininką) 
8. Aleksandrą Vilimą (mokytoją) 
9. Josifą Bloką (inžinierių-architektą) 
10. Stasį Vincą (geležinkelio darbuotoją) 
nubausti aukščiausiąja bausme — sušaudyti! 
11. Stasį Jameikį, kaip jauniausią 10 metų lagerio ir 

5 metus be teisių. 

Kas vyko jų širdyse galima tik pagalvoti. 
Vienuolika išsekusių ir moraliai pakirstų vyrų ne 

ėjo, o klampojo, klupdami ir šunų draskomi šliaužė. 
Sargybos vyresnysis pareiškė: 
Jameikį į bendrą kamerą, o tuos dešimt — į mirti

ninkų! 
Ir toje mirtininkų kameroje visus išlaikė du mėne

sius. Baisu ir pagalvoti, ką visi nuteistieji iškentėjo 
per tą laiką. 

Nuosprendis buvo įvykdytas 1942 m. liepos 20 d. 
O Lietuvos Respublikos gener. prokuroras A. Pau

lauskas į mano užklausimą apie tėvą pranešė, kad 
1942.07.05 mirė Oneglo lageryje. Net teisybės nesu
gebėjo parašyti. 

Atgavus nepriklausomybę, profesorius A. Dumčius 
surengė ekspediciją į Archangelsko srities lagerius. Jo 
tėvas ten mirė 1942 m. Važiavo daugiau ten sušau
dytų ir mirusių žmonių vaikai, anūkai. 

Dabar tose vietose sužėlęs jaunas miškas. 
Surado didelį akmenį, įsmeigė kryžių, uždegė žva

kes. Taip atsirado simbolinis kapas. Vietinis lietuvis 
V. Januškevičius žadėjo kapą globoti. 

Labai gailiuosi, kad mes su broliu tada nežinojome 
apie rengiamą ekspediciją ir, be to, dar nieko nežino
jome apie mūsų mylimo tėvelio likimą. 

Dar Sibire, prieš išvažiuojant į Lietuvą, sapnavau. 
kad aš važiuoju traukiniu į Lietuvą per tankų tankų 
mišką. Ir pamatau ant kelmo sėdintį tėvelį. Mūsų 
traukinys vos juda. Aš jam garsiai šaukiu: bėk. šok į 
traukini, važiuosime į Lietuvą, o jis atsigręžė, pažiū

rėjo į mane. ranka pamojavo. Taip ir liko sėdėti ant 
kelmo, o traukinys nuvažiavo. Taigi mano snpnas iš
sipildė. Jis amžiams atgulė broliškame dešimties žmo
nių kape tolimame miške, svetimame krašte. 

Pabaiga 

Apleisti t remti: . , i ,.«pai SUur: rbakavičiaus 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

MŪSŲ GERADARIS 
Jau keleri metai Jonas šo

liūnas, gyvenantis Čikagoje, 
bendrauja su savo gimtinės 
Lietuvoje jaunimu — Leipalin
gio vidurinės mokyklos moks
leiviais. 

Dar visai jaunas, 15 metų 
vaikinukas. Jonas buvo karo 
audrų nublokštas iš Vilaikių 
kaimo į Vokietiją, o iš ten vė
liau išvyko į Ameriką. Vai
kystėje vargo užgrūdintas ir 
emigracijoje atkakliai stengėsi 
išlikti — mokėsi, dirbo, baigė 
aukštuosius mokslus. Būda
mas toli nuo tėvynės, palaikė 
ryšius su bendro likimo žmo
nėmis, buvo aktyvus lietuvių 
visuomeninio gyvenimo daly
vis, autoritetingas socialinės 
srities klausimais patarėjas. 

Bėgo metai, bet aplankyti 
savo gimtojo krašto galimybių 
neatsirado. Tėviškės ilgesys 
neišblėso visą gyvenimą, nes 
niekada nepamiršo jaunystės 
takų, pušynėlių, šaltinių, eže
rų ir buvusių draugų. 

Pernai birželio mėn. Jonas 
vėl atvyko į Lietuvą. Dabar 
Lietuvoje Jono laukia daug 
jaunų draugų. Keleri metai, 
kai jis globoja Leipalingio vi
durinės mokyklos valančiukus 

ir iš savo šeimos fondo juos 
materialiai remia. Kasmet Jo
nas skiria premijas penktų-
dvyliktų klasių geriausiems 
mokiniams, norėdamas paska
tinti savo gimtinės jaunuolius 
siekti mokslo. Ši parama liudi
ja jo geraširdiškumą ir jau
trumą. 

Abiturientų išleistuvių 
šventės metu įteikdamas pre
mijas visų klasių geriausiems 
mokiniams, jis ragino jaunimą 
kaupti savyje moralines ver
tybes, vengti klystkelių, turėti 
kilnų tikslą. Nepamiršo Jonas 
palikti dovanų ir mokyklai. 
Šios šventės metu jis išdalijo 
vėl daugiau kaip 1,200 dole
rių. 

Leipalingio vidurinės mo
kyklos mokytojai, valančiukai, 
gerieji moksleiviai ir jų tėvai 
yra dėkingi Jonui Šoliūnui, 
buvusiam šios mokyklos auk
lėtiniui, už nuoširdų rūpini
mąsi ir materialinę paramą. 
Jonas pažadėjo, kad ir ateityje 
dovanos premijas geriesiems 
mokiniams. Mes žinome, kad 
tai bus įvykdyta. 

Mokytojai: O. Bleizgienė ir 
B. Misevičius 

Antanas Grina. 

PASKIRTAS ŽYMUO 

Tarptautiniame .,Executive 
Service Corps" biuletenyje 
(„IESC News", 2000, vasara), 
kad aukščiausias ,.Frank 
Pace" žymuo už 1999 metus 
paskirtas Antanui K. Grinai 
už jo sėkmingą darbą su Lie
tuvos tarptautinio verslo mo
kykla ir Lietuvos Taupomojo 
banko paruošimą privatizavi
mo eigai. Biuletenyje pažy
mima, kad A. Grina, gyv. 
Benssenvillt;, Illinois, Lietu
voje darbavosi nuo 1992 m. 
kaip savanoris ir atliko šešis 
labai svarbius projektus, taip 
pat prisidedamas pre pimpų 
reformos įgyvendinimo 

Antanas K Grina anksčiau 
turėjęs aukštas pareigas ban
kų vadyboje ir buvęs Kraft 
Foods bendrovės iždininko pa
vaduotojas, yra vienas iš sep
tynių amerikiečių ekspertų, 
pasiūlytas šiam prestižiniam 
žymeniui. 

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 
CHEMIKAI JAV 

ŽURNALE 
Analitinės chemijos žurna

las sausio mėnesį išspausdino 
Vilniaus universiteto UNES
CO centro chemikų Audriaus 
Padarausko, Vaidos Paliulio-
nytės ir Birutės Pranaitytės 
straipsnį kaip greičiau ir pi
giau nustatyti azoto neorgani
nių junginių mažus kiekius 
lietuje. Prof. Padarauskas ap
gynė mokslinę disertaciją 
Maskvoje, o vėliau dirbo Vo
kietijoje su žymiu profesorium 
Georg Schwedt. Dabar spaus
dina savo darbus Vakarų 
moksliniuose žurnaluose. 

Saulius Šimoliūnas 

PAGERBTAS LIETUVIS 
ADVOKATAS 

Čikagoje žinomas lietuvis 
advokatas Jonas A. Gibaitis 
pateko į „Who's Who in Exe-
cutives and Professionals" 
knygą, kurioje išspausdinami 
tik ypatingai pasižymėję pro
fesionalai iš visų JAV. Jono A. 
Gibaičio pavarde išspausdinta 
2001-2002 m. laidoje. 

TELŠIŲ RAJONE VAIKAI 
GALVOJA APIE SAVIŽUDYBĘ 

IRENA VITKAUSKIENĖ 

Jonas Šoliūnas (trečias iš kaires) su Leipalinpo vid. mokyklos vadovais, mokytojais ir mokiniais, kurie laimėjo 
premijas 1999-2000 mokslo metais. 

PATVIRTINTA JAV LB RELIGINŲ 
REIKALŲ TARYBA 

phen Žukas. Visi RRT-bos na
riai tun plačią darbo patirtį 
su jaunimu — lituanistinėse 
mokyklose, jaunimo organiza
cijose bei stovyklose. Tarybos 
sudėtyje yra dviejų knygų jau
nimui autorė, ilgametė vaikų 
žurnalo „Eglute"' redaktorė, 
produktyvios žurnalistės, te
ologijos studentes, katekizuo-
jančios vaikus, ir t.t. Kun. S 
Žukas yra šiame krašte gi
męs, So. Bostono lietuvių pa
rapijos klebonas, plačiai vei
kiantis su jaunimu. Siekda
mas darbuotis lietuvių sielo
vadoje, kun. Žukas vienus me
tus Lietuvoje gilino savo lietu
vių kalbą. 

Religinių reikalų tarybos 
pirm. ses. Margarita yra pe
dagogė, turinti religinės pe
dagogikos magistro laipsnį. Ji 
yra Nekaltai Pradėtos Švč. 
Mergelės Marijos seserų vie
nuolijos narė, 1972-1980 me
tais buvusi vienuolijos pro
vincijole. Didesnę dalį gyveni
mo yra pašventusi mokytoja
vimui lituanistinėse mokyklo
se, veiklai jaunimo organiza-

Ses. Margarita Bareikaite. 

Š. m. sausio 22 d. JAV LB 
Krašto valdyba neakivaizdi
niame posėdyje trijų metų 
kadencijai patvirtino JAV-ių 
Lietuvių Bendruomenės Reli
ginių reikalų tarybą (RRT-ą). 
Tarybai vadovaus, jos sudėtį 
pasiūliusi sesuo Margarita 
Bareikaitė, nuo 1994 metų 
vadovavusi RRT-bai. Tarybą 
sudarys asmenys, gyvenantys 
Massachusetts ir Connecticut 
valstijose. 

Be pirmininės, RRT-bos su
dėtyje yra Mirga Girniuvienė, 
Bernadeta Miliauskaitė — 
Harris, Lionė Kazlauskienė. 
Aldona Lingertaitienė, sesuo 
Onutė Mikailaitė ir kun. Ste-

IRASYTAS Į GARBĖS 
SĄRAŠUS 

Howe-Military School, vei
kiančios šiaurinėje Indiana 
valstijos dalyje, vadovybė pasi
džiaugė, kad į garbės sąrašus 
įrašytas lietuvių kilmes kade
tas, 12 klasės studentas Ro-
nald Padalino II, Ronald ir 
Aušros Padalino, gyv. Čika
goje, sūnus. Jaunasis Ronald 
lanko šią karinę akademiją 
nuo 1999 metų. Tai jau antras 
kartas, kai jis pateko į šį pres
tižini gabiųjų studentų gar
bės sąrašą. 

cijose bei stovyklose JAV-se, 
Kanadoje ir penkias vasaras 
Lietuvoje. 

Religinių reikalų tarybos 
pagrindiniai uždaviniai yra: 

1. skatinti ir ugdyti įvairių 
religinių įsitikinimų ir konfe
sijų lietuvių bendradarbiavi
mą ir tarpusavio susipratimą; 
2. dalyvauti pilietinių bei reli
ginių teisių akcijoje; 3. rūpin
tis lietuviško religinio gyveni
mo reikalais. Taryba ruošia ir 
leidžia religinio pobūdžio lite
ratūrą vaikams, rengia religi
nio auklėjimo lietuvių kalba 
programas, artimai bendra
darbiauja su JAV LB Švietimo 
taryba religijos mokymo ir 
jaunimo katekizacijos lietuvių 
kalba klausimais. Dabartinei 
RRT-bai pavestas uždavinys 
rūpintis naujai atvykstančių 
iš Lietuvos įsijungimu į lietu
vių parapijas JAV-se. RRT-ba 
sieks palaikyti ryšius su išei
vijos lietuvių sielovadoje dir
bančiais vysk. Paulium Balta
kiu, OPM, evangelikų liutero
nų vysk. Hansu Dumpiu, lie
tuvių kunigais ir vienuolijo
mis. 

JAV LB Inf . 
Teresė Gečienė 
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Telšiečiai gydytojai psichiat
rai Stefa ir Stasys Naujokai 
atliko didelį tyrimą, atsklei
džiantį dabartinio gyvenimo 
realybę vaikų ir paauglių aki
mis. 

įgyvendindamas savižudy
bių prevencijos programą, gy
dytojas S. Naujokas Telšių ra
jono kaimo ir miesto mokyk
lose apklausė 4,747 mokslei
vius (12 metų ir vyresnius). 34 
proc. apklaustųjų prisipažino, 
jog jiems yra kilę minčių pasi
traukti iš gyvenimo (kaime iš 
visų taip galvojusių — 43 
proc. mergaičių ir 23,5 proc. 
berniukų). Bandė žudytis 5 
proc. moksleivių, t.y. 232 iš 
visų apklaustųjų (kaime — 6 
proc. mergaičių ir 4 proc. ber
niukų). Šeimose vienas iš tėvų 
dažnai vartoja alkoholį — 25 
proc. mieste ir 83 proc. kaime 
(paklausti, kaip dažnai, vaikai 
paaiškino, jog kasdien). Ato
kiose rajono vietovėse (Upy
noje, Kaunatave ir kt.) į šį 
klausimą teigiamai atsakė net 
60-86 proc. vaikų. Šeimose pa
augliai patiria smurtą. La
biausiai kenčia mergaitės: 40 
proc. apklaustųjų prisipažino, 
jog jų atžvilgiu smurtauja abu 
tėvai (48 proc. berniukų taip 
pat patyrė smurtą, bet dau
giausia iš draugų, brolių, gi
minaičių). 22 proc. apklaustų 
mergaičių patyrė tėvo smurtą 
ir 13 proc. — motinos, berniu
kai atitinkamai — 19 ir 7 
proc. 

Pasak gydytojos S. Naujo-
kienės, smurtas prieš mergai
tes įgyja grėsmingas tendenci
jas. Miestiečių šeimose 29 
proc. tėvų smurtauja tarpusa
vy, kaime į šį klausimą teigia
mai atsakė 31 proc. berniukų 
ir 43 proc. mergaičių. Iš ap
klaustųjų 25 vaikai (23 mer
gaitės ir 2 berniukai) yra paty
rę seksualinį artimųjų smur
tą. Meilę savo abiems tėvams 
jaučia 72 proc., motinai meilę, 
o tėvui neapykantą — 7 proc. 
paauglių. 

75 proc. šeimų tėvai gyvena 
kartu, 15 proc. išsiskyrę. 21 
proc. šeimų abu tėvai bedar
biai (kaime — 35 proc.), vie
nas bedarbis — 27 proc. (kai
me — 37 proc.), abu dirba — 
40 proc. (kaime — 25,5 proc.). 
Ištikus sunkiai dvasinei kri
zei, pagalbos kreiptųsi į tėvus 
— 39 proc., į draugus — 25 
proc., į brolius, seseris — 14 
proc., į gydytoją — 5 proc., į 
kunigą 1 proc., į mokytoją — 1 
proc., niekur nesikreiptų 12 
proc. apklaustųjų. 

Pasaulinės sveikatos apsau
gos organizacijų duomenimis, 
25 proc. Žemės gyventojų, t.y. 
kas ketvirtas žmogus, serga 
depresija, kas antras per gyve
nimą patiria šios ligos epizo
dų. Depresija prasideda iš 
lėto, ją sunku atpažinti. Daž
nai ligoniai laikomi tinginiais 

ir nevykėliais. Blogiausia, kad 
ir pats žmogus linkęs save 
menkinti, kaltinti, jis darosi 
abejingas aplinkai ir net ar
timiausiems žmonėms. Jį ka
muoja nemalonūs pojūčiai, 
galvos, širdies, skrandžio 
skausmai, nemiga, apetito sto
ka, ypač slogi savijauta rytais. 

Pasak gydytojos S. Naujo-
kienės, iš besikreipiančiųjų į 
gydytojus dėl įvairių negala
vimų maždaug trečdalis serga 
būtent depresija. Tačiau dau
geliu atvejų ši liga dar realiai 
nediagnozuojama. Gydytojos 
nuomone, tai tik pusė sergan
čiųjų šia liga. Yra labai užda
rų žmonių, kurie kenčia metų 
metus, kankindami save ir ar
timuosius, tačiau kategoriškai 
atsisako eiti pas gydytoją. Be 
to, vis dar stipri pažiūra, ku
rios laikosi net patys kitų sri
čių gydytojai, kad lankytis pas 
psichoterapeutą ar psichiatrą 
pavojinga, nes galima tapti 
visuomenės „nurašytu" žmo
gumi. 

Depresija susergama, sutri
kus organizmo biocheminei 
pusiausvyrai. Tačiau šią ligą 
gali sukelti ir aplinkos veiks
niai. Pasak gydytojų, dažnai 
depresijos priežasčių reikia 
ieškoti žmogaus vaikystėje ir 
socialinėje aplinkoje. Lietuvio 
mentalitetui apskritai būdin
ga melancholija, tam tikras 
depresyvumas, perdėtas kom-
formizmas ir kaltės jausmas. 
Pasak S. Naujokienės, pati di
džiausia tradicinio auklėjimo 
Lietuvoje klaida — vaiko nu
vertinimas. Užuot drąsinus 
nugalėti sunkumus, skatinus 
pasitikėjimą savimi, jis yra 
menkinamas: nieko nemoki, 
nesugebi, esi nevykėlis. Mano
ma, kad tokia nuožmi kritika 
skatins labiau stengtis, tobu
lėti, o iš tikrųjų sugniuždo, 
persmelkia nevisavertiškumo 
jausmu. Vieni susitaiko su ne
vykėlio dalia ir užsisklendžia 
nuo pasaulio (neretai tokie 
savo gyvenimo problemą „iš
sprendžia" savižudybe), kiti 
tampa neiniciatyvūs, liguistai 
bijantys naujovių, treti — ag
resyvus (agresija — taip pat 
nepasitikėjimo savimi, neri
mo, dėmesio stokos išraiška). 
Taip ydingai išauklėti žmonės, 
ypač keturiasdešimtmečių — 
penkiasdešimtmečių karta, 
yra neprisitaikę gyventi at
šiauriomis dabarties sąlygo
mis, kai nebeliko garantijų dėl 
rytdienos, kai tenka keisti ne 
tik darbą ar net profesiją, bet 
ir patį mąstymą, atlaikyti di
džiulį informacijos srautą, pa
tirti socialinę neteisybę. 

Vis dėlto pačia svarbiausia 
įvairaus amžiaus žmonių ser
gamumo depresija priežastimi 
gydytojai laiko ekonominį 
nuosmukį ir socialinį nepasto
vumą, išplitusį alkoholizmą, 
dvasinių vertybių krizę. 

Provaikaičiai - uš kairps: Lina. Mykolas ir Aleksas Meilai — sveikina savo močiute bei promociute Vanda V.iit 
kevičiene i Krankime1 neseniai šventusią f*2 j Į gimtadieni Vanda Vaitkevičiene SUKI motu (ryvi-nn Flcnd' ••<• -u 
dukters Vidos Mciluvien.'- ^mia . Buvusi pe<lAgoge. žinoma vaikų literatūros ir ypač vaidinimėliu vaik m-.-
kūr+ja, i&leidusi keletą knygelių, o už apysaką „Du draugai" buvo paskirta JAV LB Švietimo taryltos premija 

2001 m sausio 12 d Vilniuje, Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus įteikė Sausio 13-osios medalį, buvusiai 
čikagietei, b«t jau daug metu gyvenančiai Vilniuje, Ritai Dapkutei. Romo 
Eidukevičiaus nuotraukų 

Uolus LithuAnian M«rcy Lift nariai, nuolatiniai darbuotojai Petras ir Vir
ginija Jokubauskai. P r a n t a dhitlanaa nuotrauka. 



DEVYNI — VIENAS — 
VIENAS 

VIKTORAS JAUTOKAS 
Dauguma žmonių jau susi

pažinę, o gal ir ne vieną kartą 
panaudoję, telefono numerį 
devyni-vienas-vienas (911), 
paplitusį po visą Ameriką. 
Juo prisiskambiname trejopą 
pirmąją pagalbą — ar tai būtų 
policija, ar gaisrininkai ar 
greitoji medicinos pagalba. 
Kodėl, kaip ir kada atsirado 
šis patogus, lengvai prisime
namas telefono numeris? 

Numerio 911 įvedimas tam
priai surištas su telefonų ir 
kompiuterių technologija. 
Anksčiau, kai telefonų siste
ma naudojo analoginę, elek-
tromechaninę technologiją, 
visi miestai ir miesteliai nau
dojo septynių skaičių telefono 
numerius: policija turėjo vie
ną, o gaisrininkai kitą. Sunku 
buvo žmonėms juos atsiminti, 
nes reikėjo užsirašyti ir laiky
ti arti prie savęs, kad, reika
lui esant, būtų galima susi
siekti su policija, greitąja 
pagalba ar gaisrininkais. Iš
sikėlus gyventi į kitą vietovę, 
buvo būtina nedelsiant su
žinoti tuos du telefono nume
rius, kas sudarydavo sun
kumų. 

Technologijai darant pažan
gą, ypač telefonų sistemoje, ir 
keičiant telefonų centrines iš 
analoginių, elektromechani-
nių į skaitmenines, pradėta 
galvoti, ar nebūtų įmanoma 
visai Amerikai turėti tik vie
ną, lengvai atsimintiną pir-

timiausia ligoninė — ir, 
žinoma, į ten nuvykimo arti
miausias kelias. Ši informaci
ja žemėlapyje pažymėta sutar
tinėmis, skirtingomis, spalvo
tomis švieselėmis. Jei žmogus 
reikalauja policijos pagalbos, 
tai atsakovas, pažiūrėjęs į 
žemėlapį, radijo pagalba pa
siunčia arčiausiai esantį lais
vą policininką ir tuojau pa
keičia švieselės spalvą, kas 
reiškia, kad jis jau užimtas. 
Jei siunčiamas policininkas, 
svarbiam reikalui esant, pra
šo daugiau pagalbos, jis tada 
radijo bangomis praneša 911 
centrinei, kuri tuojau pat pa
siunčia vieną ar daugiau po
licininkų į nurodytą vietą, 
pažymint, kad ir siejau dabar 
užimti. Jei reikalaujama gais
rininkų ar greitosios pagal
bos, visa ekrane turima infor
macija perduodama gaisri
ninkų atsakovui, esančiam 
toje pačioje patalpoje ir tu
rinčiam tokios pat rūšies vaiz-
duoklį. Jis, pažvelgęs į že
mėlapį, pasiunčia iš artimiau
sios priešgaisrinės stoties rei
kalaujamą pagalbą. Šis proce
sas vyksta vienos akimirkos 
greičiu, nes nereikia naudoti 
nei kompiuterio klaviatūros, 
nei pelytės, o tik pirštu palies
ti ekrane reikiamą tašką. Pa
sikalbėjimas tarp skambintojo 
ir atsakovo įrašomas į mag
netinę juostelę. Kompiuteryje 
užrekorduojama, kelintą va-

mosios pagalbos numerį. Tuo landą įvyko pokalbis, o taip 
susirūpino JAV Kongresas, pat pagalbos pasiuntimo ir at
isakydamas FCC (Federal vykimo laikas į nurodytą vie-
Communication Commission) tą. Atlikus ir sutvarkius visus 
ištirti šį reikalą, ir, jei įma- pirmosios pagalbos reikalus, 
noma, paruošti gaires. Po vėl raportuojama centrui, kur 
įvairių pasiūlymų buvo nutar- dabar švieselė pakeičiama, 
ta, patogumo dėlei, paimti nurodant, kad patruliuojantys 
paskutinį skaičių „devyni" ir policininkai ir gaisrininkai 
du kartus pirmąjį — „vienas". 
Telefono b-vėms sutikus, nu
meris 911 buvo paskelbtas vi
sos Amerikos pirmosios pagal
bos universaliu numeriu. Bet 
kaip tą numerį įgyvendinti? 

Šiam tikslui įkurta organi
zacija NENA (National Emer-
gency Number Association), 
kuri nustatė gaires ir taisyk
les. Kiekviena valstija įstei
gė šios organizacijos skyrius. 
Kai miestas ar miestelis ruo
šiasi šį numerį įsivesti, pri
valo paduoti prašymą savo 
valstijos NENA skyriui, nu
rodant, kaip jų 911 sistema 
veiks. 

Man tarnaujant Čikagos 
Policijos komunikacijos sky
riuje, be kitų pareigų teko ar
timai dirbti prie 911 sistemos 
įvedimo ir jos tolimesnio tobu
linimo. Reikia paminėti, kad 
Čikaga pati pirmoji įsivedė 
911 sistemą, kuri pradėjo 
veikti 1976 metais; čia buvo 
sujungti policijos, gaisrininkų 
ir greitosios pagalbos viene
tai. Pradėjus veikti šiai naujai 
sistemai, atsirado susidomė
jimas: pradėjo dažnai Čika
goje lankytis kitų JAV miestų, 
miestelių bei užsienio polici
jos, gaisrininkų atstovai, Ku
rie būdavo supažindinti su šia 
nauja technika. 

Panagrinėkim, kaip ši siste
ma veikia. Pirmiausia, jūsų 
išsuktas numeris 911 nuke
liauja į miesto pagrindinį 911 
centrą, kur jis atsakomas. Ant 
atsakovo stalo yra įrengtas 
kompiuterio vaizduoklis (dis-
play monitor). Vaizduoki io ek
rano dešinėje pusėje pasirodo 
skambintojo telefono numeris 
ir adresas (todėl dabar retai 
pasitaiko grasinančių, nepa
geidaujamų skambinimų). Di
desnę ekrano dalį užima pa
skambintojo vietovės žemė
lapis, kuriame pasirodo, iš 
kur paskambinta, kurioje vie
toje esti to rajono patruliuo
jančių policininkų automobi
liai, priešgaisrinė stotis, ar-

jau laisvi. Užrašyta juostelėse 
informacija laikoma keletą 
mėnesių, kad, atsiradus bet 
kokiems teisiniams skun
dams, būtų galimąja pasinau
doti. 

Pačioje centrinėje dirba ri
botas atsakovų skaičius (Či
kagoje apie 45 vietos pamai
noje). Telefonų linijos, ateiną 
į centrinę, taip pat yra ribo
tos. Žinome, kad, įvykus ne
laimei, aplinkiniai gyventojai 
tuoj pat griebiasi už telefono, 
išsuka 911 numerį. Jei tuo 
pačiu laiku būna daug pas-
kambinimų, jie vienas po kito, 
kaip žinome, pasirodo ekrane, 
bet jų visų atsakovai ne
pajėgia tuoj pat atsakyti. Jei 
jau būna užimti net visi tele

fonų laidai, tada skambintojui 
girdėti užimtos linijos signa
las. Dėl šios priežasties žmo
nės būna nepatenkinti, su
pyksta, skundžiasi, kad jų 
skambutis tuojau pat nebuvo 
atsakytas. Bet jie nepagalvoja, 
kad buvo visa sistema per
krauta, nebebuvo vietos jų 
skambučiui. 

Įvedus 911 sistemą, žmonės 
pradėjo ja naudotis nebūtino 
reikalo atveju. Tokie paskam-
binimai sutruko greitą kri
tiškos padėties atsakymą. Kri
tiška padėtis yra gaisras, 
susišaudymas, brovimasis į 
svetimą namą, avarijoje su
žeisti žmonės, žudynės, api
plėšimas, staigus susirgimas, 
muštynės, vagystė ir pan. 
Nebūtino reikalo atvejai: nu
virtęs medis ant šaligatvio, 
suvažinėta katė, palaidas šuo, 
gatvės šviesos neveikia, ap
verstos šiukšlių dėžės, pavog
tas automobilis, nenuvalytas 
sniegas, šeimininkas neduoda 
pakankamai šilumos ir pan. 
Iš šių pavyzdžių matome, kad 
pasidarė per daug apkrautas 
911 centras, pribrendo reika
las kritiškus ir nebūtinus at
vejus atskirti, todėl įvestas 
naujas telefono numeris 311. 
Darbas 911 centrinėje tapo 
sklandesnis, atsakymai grei
tesni. Čikagos 911 centras per 
vienerius metus priima dau
giau negu tris milijonus pa-
skambinimų — 70 proc. yra 
šešių ir 30 proc. dvylikos 
sekundžių trukmė. 

Miesteliai, ypač esą greti
mai vienas kito, įsiveda vieną 
bendrą 911 centrinę. Kai 
žmogus paskambina, atsakovo 
vaizduoklio ekrane pasirodo 
jo telefono numeris, adresas ir 
to miestelio žemėlapis su visa 
jau anksčiau minėta informa
cija. 

Šiandien, naudojant papli
tusį rankinį telefoną (cellular 
phone), ne visada pasiekia
mas arčiausias 911 centras. 
Jei pasiekiamas, atsakovui že
mėlapyje neparodoma skam
bintojo vieta, todėl informaci
ja turi būti perduodama 
žodžiu. Dabar, FCC įsakymu, 
projektuojamas rankiniam te
lefonui telkys (chip), kuris, 
pasinaudodamas satelitais, 
nustatys tikslią skambintojo 
vietovę. Manoma, kad telkys 
po vienerių metų bus įvestas \ 
rankinius telefonus. 

Buvo atvejis, kai, įvedus 
naują 911 sistemą, žmogus 
senuoju policijos telefono nu
meriu (kurį laiką dar veiku
siu) paskambino skųsdamasis, 
kad 911 yra tik apgaulė, nes 
savo telefono skalėje lengvai 
randąs skaičių devynis, bet 
niekur negalįs rasti vienuoli-

ČIURLIONIO MUZIKA NAMUOSE 
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Pasibaigė Čiurlionio „125" 
festivalis Čikagoje ir nutilo jo 
muzikos garsai kitose Šiaurės 
Amerikos koncertų salėse. 
Man prisimena pažįstamos ko
mentaras jo pirmojo festivalio 
koncerto „Chicago Cultural 
Center". Jinai buvo maloniai 
nustebusi, kad Čiurlionio 
kamerinė muzika yra tokia 
graži, ir sakė, kad tokią mu
ziką būtų galima su malonu
mu klausytis ir namie. Pagal
vojau apie tai ir nutariau, kad 
būtų gerai pasidalinti infor
macija su kitais muzikos 
mėgėjais apie man žinomas 
M. K. Čiurlionio muzikos kom
paktines plokšteles, kurias tu
riu savo rinkinyje. Kompakti
nių plokštelių sąrašas yra 
chronologiškas, pagal išlei
dimo metus. Kompaktinių 
plokštelių pavadinimai palik
ti originalia leidėjo kalba. 
Skliausteliuose yra duodami 
leidėjų bendrovių pavadinimai 
ir katalogo numeriai. 

Čiurlionis, Li thuanian 
Folk Songs For Chorus 

Kompaktinė plokštelė, iš
leista 1982 metais Japonijoje. 
Muzikos įrašas padarytas 
1975 metais Vilniuje (V. Bi
čiūnas). Programą atlieka Val
stybinis Lietuvos Televizijos ir 
Radijo choras, diriguojamas 
Liongino Abariaus ir Valstybi
nis Kauno choras, diriguoja
mas Petro Bingelio. Puikus 
dainų atlikimas ir ypatingai 
geras garso įrašas. (Seven 

kos. Žinoma, tai yra ne devyni 
— vienuolika, bet devyni-
vienas-vienas. 

Naudokimės šia sistema 
protingai, nes, reikalui esant 
bus kiekvienam lengviau pri
siskambinti tuo momentu 
reikalingą pagalbą. 

Seas. King Record Co. KICC 
98). 

Čiurlionis piano 
miniatures 

Dviejų kompaktinių plokš
telių rinkinys, išleistas 1982 
metais Japonijoje. Muzika 
įrašyta 1952 metais Lietuvoje 
(V. Bičiūnas). Programą for
tepijonu atlieka: Aldona Rad
vilaite, Raimundas Kontri
mas, Augustinas Maceina. 
Birutė Vainiūnaitė. Aleksan
dra Juozapėnaitė ir Aldona 
Dvarionaitė. (Seven Seas. 
King Record Co. KICC 96/7. 

M. K. Čiurlionis, The Sea 
— In The Forest — Five 

Preludes 
Kompaktinė plokštelė, iš

leista 1990 metais Vokietijoje. 
Muzikos įrašas padarytas tai« 
pačiais metais Bratislavoje. 
Slovakijoje. Programą atlieka 
Slovakų Filharmonijos orkes
tras, diriguojamas Juozo Do
marko. (Marco Polo 8.223323;. 

Mikalojus Čiurlionis, 
Works For String Quar te t 

Kompaktinė plokštelė, iš
leista 1991 metais JAV. Muzi
ka įrašyta tais pačiais metais 
Maskvoje. Programą atlieka 
Vilniaus Styginių kvartetas: 
Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus ir Au
gustinas Vasiliauskas. (MCA 
Classics AED-10283). 

Čiurlionis, Poemes 
Symphoniąues E 

Quar tuor A Cordes 
Kompaktinė plokštelė, iš

leista 1991 metais Prancū
zijoje. Įrašyta 1989 ir 1990 
metais Maskvoje. Programą 
atlieka SSSR Radijo — Televi
zijos orkestras, diriguojamas 
Vladimiro Fedoseyevo ir Vil
niaus Styginių kvartetas: Au

drone Vainiūnaitė. Petras 
Kunca. Donatas Katkus ir Au
gustinas Vasiliauskas. (Har-
monia Mundi France CDM I. 
DC 288004). 

M. K. Čiurl ionis , 
Syphonic Poems, In The 

Fores t — The Sea 
Kompaktinė plokštelė, iš

leista 1992 metais Japonijoje. 
Muzikos įrašas padarytas 
1991 metais Vilniuje. Progra
mą atlieka Lietuvos Valstybes 
Simfoninis orkestras, diriguo
jamas Gintaro Rimkevičiaus, 
t Seven Seas, King Record Co. 
KICC 76). 

M. K. Čiurlionis, P iano 
Works (Volume 1 And 2) 

Dvi kompaktinės plokštelės, 
išleistos 1993 metais Vokieti
joje. Įrašas padarytas tais 
pačiais metais Heidelberge, 
Vokietijoje. Fortepijonu skam
bina Mūza Rubackytė. Puikus 
ir įspūdingas muzikos atliki
mas ir labai geras garso 
įrašas. (Marco Polo 8.223549 
ir 8.223550). 

Baltic Organ Music 
Kompaktinė plokštele, iš

leista 1993 metais Švedijoje. 
Programoje, šalia kitų Baltijos 
kraštų kompozitorių, yra atlie
kami ir du M. K. Čiurlionio 
muzikos kūriniai: „Fugue in C 
sharp minor (Andante con mo
to)" ir „Chorale Fugue in A mi
nor •• Andante;". Programoje 
taip pat yra ir Broniaus Kuta
vičiaus sonata „Ad Padres". 
Vargonais groja Hans-Ola 
Ericsson. (BIS CD-561). 

Čiurl ionis — Complete 
Music For S t r ing Quar te t 
Kompaktinė plokštelė, iš

leista 1996 metais JAV. Muzi
kos įrašas padarytas tais pa

čiais metais Vilniuje. Pro
gramą atlieka Vilniaus Stygi
nių kvartetas Audrone Vai
niūnaitė. Petras Kunca, Au
drone Pšibilskienė ir Augusti
nas Vasiliauskas. Gražus mu
zikos atlikimas ir labai geras 
garso įrašas. iRussian Disc 
RD CD 100081 

Čiurlionis: Born Of The 
Human Soul — Works For 

Solo Piano 
Kompaktinė plokštele, iš

leista 1998 metais EMI firmos 
Olandijoje. Programą atlieka 
mums visiems gerai žinomas, 
buvęs Lietuvos prezidentas. 
Čiurlionio muzikos tyrinėto
jas, muzikologas, profesorius 
Vytautas Landsbergis. (EMI 
Classics 7243 566791 22). 

Čiurl ionis Piano Works 
— Sonata In F, Variations. 

The Sea 
Kompaktinė plokštelė, iš

leista ir įrašas (live recording'1 

padarytas 1998 metais Čika
goje. Fortepijonu skambina 
Rokas Zubovas. Kompaktinę 
plokštelę išleido Amerikos Lie
tuvių Dailiųjų menų sąjunga 
(The Lithuanian American 
Fine Arts Association, LAFA 
001). 

M. K. Čiurlionis 125 

Ši kompaktine plokštelė įra
šyta Lietuvos radijo įrašų stu
dijoje Vilniuje ir išleista 2000 
metais. Programoje: Preliudas 
Fis-dur. Styginių kvartetas C-
mol ir Preliudas A-dur. Pro
gramų atlieka pianistai Rokas 
Zubovas. Sonata-Deveikyte 
Zubovienė ir Vilniaus Styginių 
kvartetas: Audronė Vainiū
naitė. Artūras Šilalė. Girdutis 
Jakaitis ir Augustinas Vasi
liauskas. 

m 
Nukelta į.7.psl. 

Dabar tiktai 

į Vilnių 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

Iš New Yorko $275 
IšNewYorko $375 
Iš Čikagos $317 
Iš Čikagos $435 

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL* 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Gkš&4 

Niutrkas ^ 
Niujorkas*^ 

^Sankt-Peterburgas 

,4 Kyga ^Xs . 

' ^MiflSkas ^ 

" * w * l * ^ v . 

..v ~~~ ~ Dabar skrydis j Liatuva tiktai 469 dolariai. 
Ui iia i * $ato lama kaina Jus galit* skristi ii Čikagos 

| Vilnių, o taip pat j Kijava. Minską, Sankt Patarburga, Taliną ar Riga. 
Dabar WOT taipogi siūlo labai tarnas kainas ii Čikagos i kitus 7 Cantrinas 

r Rytų Europos miastus: Viana. Kopanhaga, Budapaitas, Buk ar aitas. 
Praha b*i Haisinkis ir tik ui 428 dotarius. > x 

šia pasiūlymai galioja išvykstant iki 2001 m. kovo 29 dianos. Nuolaida tasis neilgai 
/ Internato tvatamąja visada mažiausiai 5% nuolaida visoms kainoms. \ 

Skambinkit* savo kelionių agentūrai, arba LOT tai: 1 -800-223-0593 
/ arba pirkite bilietus mušu intarnato svetainėje: www.lot.com 

POUSH AIRLINES Informacija ir rezervacijos: 
1-800-223-0593 

www.lot.com 
107". 
TICKETSONUNE * 

www.lot.com 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.lot.com
http://www.lot.com
http://www.lot.com
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SIŪLOME DARBUS! 
Gai l . seserų padėjė joms k o m 

p a n i o n ė m s ir n a m ų ruošos 

darbininkėms. G a l i m a gyventi 

ka r tu a rba atvykti į darbą ir 

i švyk t i . Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Ageacy 

Tel. 773-736-7900 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110. 

Ieško darbo 

Išnuomojamas American 
Tari mini venas. Apmokau 
dirbti. Tel. 630-675-0583; 

773-778-4576. 

50 metų moteris ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius ar 
ligotus žmones. Susikalba 
angliškai. Siūlyti įvairius _ 

variantus. Tel. 773-847-6354" 
kviesti Ramutę. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

For rree information call: 
1-773-282-9500. 

GTS coocentraung in immigration 
wwwimmigration-service.com 

Ieškau bet kokio darbo 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones. Galiu gyventi kartu. 
vairuoju. Tel. 773-778-3971. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) į vairiems darbams 
Downers Grove, EL — puiki 

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

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. g 
Būtini legalus dokumentai, s 
Skambinti: 633-920-0238; s 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.cartisiestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Moteris ieško valandinio darbo 
Marąuette Park, Brighton Park, 

Gage Park. Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones bei tvarkyti namus. 

Tel . 773-376-1241. 

Parduodamas automobilis 
Sable Mercury 1993 m. 

Kaina $4,700. Skambinti 
tel. 773-737-4046, 

po 4 val.p.p., Birutei. 

Našlė, medikė ieško darbo bet 
kurioje valstijoje, ypač 

Floridoje. Du metai Amerikoje. 
Geros rekomendacijos. Kalba 

angliškai. Siūlyti įvairius 
variantus. Gerai atsilygins. 

Tel . 773-386, Ema. 

Great Lakęs Home Care, Ine 
Įdarbinimo agentūra 

Reikalingi moterys ir vyrai, 
kalbantys angliškai ir turintys 
rekomendacijas prižiūrėti vyr. 

amžiaus žmones. 
Tel. 708-425-0538. 

Sjm.mm-j *<». •. !*" >vm£L' 
1 «• - . T ^dta , mAzėvĖk 

Reikalingi darbininkai naktiniam 
ir dieniniam parduotuvių valymui 

Illinois ir gretimose valstijose. 
Kai kur galima važinėti iš Čikagos. 

Tel. 773-476-2247; 
773-251-6101; 773-612-6136. 

N A U J I E N A ! 
Ar gali mūsų šeimininkė apseiti be lietuviškų produktų ant savo 

stalo? Švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišrainės, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 

Cikaąpje ir priemiesčiuose: 
Čikagoje — Lrthuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery. Tahnan 
DeUcatessen, Balne Bakery.Garden Frcsh. GilMart. Ukrainian Village 

Groceries, Gene's Sausage Shop and Deli, Joe and Frank's, Three 
Suterš, Healthy Foods; Lemonte — Cbipain's and Totura's Finer 

Foods, AWL European Deli; Darien — Brookhaven Foods; Evergreen 
Park — A-J Meats; Berwyn — Berwyn Foods, Berwyn Fruit and 

Vegetable Market, Long Grove — Amberland Artisants; Palatine — 
Eurofresh; Des Plaines — Sun Harvest and Greenwood Fruit Market; 

Morton Grove — Produce World, Skokie — European Style Deli; 
Mundektn — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 

Lincomwood — Lincolnwood Produce; VVood Dale — Georgetown 
Foods; Wheeiing — Garden Fresh; Bloomingdale — Springbrook 

Market; Melrose Park — Caputo Foods; Hinsdale — Wild Oats Market ir kt. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

Mflwaukee, DetroH, Cleveland, New York ir Miami. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse, paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 

Mūsų telefonas: 847-327-9000 . 
Food Depot International 

Paslaugoj 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
teL 708-448-8468. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5 5 1 6 W . 9 5 S t , 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one n^akes round-tnp travei to Lrthuan;a easie^ and more convenient tnan SAS 
From Chicago. we offer daily service to Viimus wi th a hassie-free eonneetion via 
Stockholm. When you' re r eady t o i-eturn. you II enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or vsrt our vvebsite at www.scandmavian.net. 
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MOVTNG 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773-92^4331. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUU6 PUMPUTIS 

Lietuviška metodą da iaa 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. TeL namą 773-
476-0513. mobilus 773-317-6965. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romai teL 630-774-1025. 

AUTOMOBtJO.75 
IRGYVYBESI 

Agentas Frar* Zaposs irOff. Mgr. Auka* 
S. Kana kaba totuvisfcai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 mm 9«h atrast 

Tel. (706) 424-8664 
(773)581-8664 

SIASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; 'sidings', 

•aofffta*. 'decks". "gunars", plokšti 
ir "srimgle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

• S.Benetts, tel. 690-241-1912., 

^Telegroup/isterra 
UETUVA*,VOI<imU L I U K A M * , USA i*. 

&AIESMĖ MFORMACUA R UJSNCVUN 
TOJ148M15.214S, 1436-2574822 

IMĖSTIBKA 
PMDUOOMClHeONMBNORTBfS. 

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

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

AMKR CONSTOUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
aftetami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JLkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

V y r ų ir moterų kirpėja. 
1S metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

teL 708-422-6558. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, & 

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

708412-9526. 

S 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

ASHBURN AUTO SERVICES, Ine 
3672W.83rtLPl. 
TeL 773-585-4008. 

Varikliai, transmisijos, 
važiuoklės, diagnostika. 

Arūnas, Audrius. 

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

teL 708-205-1046, Vytenis. 

STASYS SAKINIS "~~ 
Dažytojas iš vidaus ir ii lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
TeL 773-927-9187. 

Patikimai darome vizas į 
JAV. Skambinti 

teL 773-778-2569; 
773-580-5388. 

B.C Medicar L TransporUon U,. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Masu transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo ištaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė Informacija tel. 773-283-
6922. fax 773-283-5766. Skambinti 
ano j v.r. iki 7 v.v. ' 

Atliekame visa* staliaus ir 
smulkaus remonto darbas. 
AukSta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. TeL 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Nebrangiai filmuoja vestuves, 
krikštynas, jubiliejus ir kitas 

nepakartojamai gyvenimo 
akimirkas Europos, Amerikos 
sistemomis. Tunu didele darbo 

paarų. TeL 773-925-6819, 
Llongmas. 

Del ligos h- senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

teL 708-387-2067. 

tote nuo 
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i / A t l i Ar mėgstate tokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamoko*) 
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New Vision 
Bos.: 708-361-0860 
VckeM*773«54-78» 
Faz: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

^hning.i patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
m REALT0RS 
0rTC[773)22»-S7«l 

H0KE(70tj42S-71t0 
. (773) S904205 

Atacander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-7*7-4655 mob.: 773-259-3343 

ra»773-7<7-9618 

OnMKji Accent 
_^">ZI. Homefinders 

9201 S.Cioaro 
Oak L n m , Mnois 60453 
Bustam (708) 4 2 M 1 1 1 
Vok» Mat (708)23M374 
Fax (708) 423-9235 

(312) 707-6120 
7064230443 

ASTA T.MIKUNAS 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas Ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių [kainavimas veltui 

• Pentame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Pager 

773-260-3404 
CdLteL 

630-660-5988 
AUDRIUS MDOJLIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola1 Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS M K U U S 

ir sąžiningai patarnauja 
įvairjų nuosavybių pirkime ir pardavime 
miaats Ir prtamiaačiuoso 

B u t ų mi< 
Išnuomojamas vienas miega

masis kambarys moteriai tvar
kingame name vakarų priemies

tyje Woodridge. Yra baldai ir 
atskira vonia. $300 per mėnesį. 

Tel. 630-663-9434. 

parduodant 
i, butus; 

sktypą.Veltui 
Įkamoju neklmojamą 

Ūtą. Gafiu tarpininkauti 
^aunantflnansiną pastota. 

O ' F L A M E R T Y R E A L T O R S 
* 0 U I L D E R 8 , I n e . 

Korrf^r^ pst^ ĮOsų užaakyrną 
San nsjĮus nsmui 

ORA2INA JONAVlClENĖ 
700-430-1000 
700-590-4399 

mob. 708 -203 -5242 
Jonavlelus9homa.com 

Brighton Park išnuomojamas 
butas. 
Oak Lawn išnuomojamas butas 
— $600 į mėo su šiluma ir elektra. 
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų, namas, yra 2 majinų garažas. 
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ra
mioje vietoje parduodamas „town-
house" — 4 miegamieji, 2 vonios. 
Yra didelis dviejų masinu garažas. 
Arti geifo laukas, baseinas, parkas. 
Skambinti: 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padali
no. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 į mėn. -K,^ectirity" 
TeL 773-434-4543 

Pirksiu Iki $2,200 bet kokį 
automobilį, jei padės 

išsilaikyti vairavimo teises. 
TeL 773-386-6588, Rima. 

Parduodamas naujas modernus. 
2 miegamųjų 1,160 so.ft. butas 

antrame aukite Vilniuje, 
Marcinkevičiaus gatvėje, netoli 
Santariškių ligoninės. Dci miesto 

centro — 15 min. autobusu. 
Skambinti teL 760-746-2838. 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
350 N . Clark, Chicago, 11 60610 

• Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

225 lo 360 švedų 

4738 W. 103 rdST 
OAK LAWN,IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W M A Z E I K A . C O M 
# » • • * • * * * • » • * * • • * * * * • * » * • * * * • * • * * * * * * * » * • * * * • • * * * • • • • * * * 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
T73-735.3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN,IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

mmmMmmmmmĖĖĖĖĖm 

http://wwwimmigration-service.com
http://www.cartisiestaffing.com
http://www.scandmavian.net
http://Jonavlelus9homa.com
http://WWWMAZEIKA.COM


Jus neskaitote „Draugo"? 
Tada mums nėra apie ką kalbėti.. 

A. t A. 
VALERIJAI GERULIENEI 

MISEVTČIUTEI 
mirus, jos vyrui, Lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčios 
kolegijos viceprezidentui, kun. dr. EUGENIUI GERULIUI, 
dukrai LAIMAI, sūnums RIMUI, ANDRIUI ir jų šeimoms, 
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčios 
kolegija JAV 

NENUSIMINKITE^, 

dėl žemų nuošimčių! 

First Personai Banko taupomos 
sąskaitos aukštas nuošimtis 
— 4.00% APY 
Pinigus galite įdėti, ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui. 

\ A-M 
'Pįnoral 4.0% 

— Personai 
•Bank 

Buil&ng Personai BoMkmgReJjttioHskips*" 

riARFffl.nRITKiF 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(between Austin aad McVkker) 
(773) 767-5188 

ORLANPPARK 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, H. 60462 
(near Dominick'c and Waigreer.'s) 
(708) 226-2727 

Sroan 

Annual Percentage Yield (APY) is ©rfectrve as o< January 29, 2001 and is subject to change without notice. 
Minimum deposit of $100 is reguired to obtain the APY. 

• t M - i 

Mirus artimam šeimos draugui 

• A.tA. 
ANTANUI TAUGINUI 

reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenai, 
dukrai Kristinai, sūnums Antanui, Kaziui ir 
Zigmui, jų šeimoms ir giminėms, linkėdami 
stiprybės kol laiko tėkmė sumažins skausmo 
aštrumą. 

Marija Kuprienė 
krikšto duktė Vida Kuprytė 

Jonas Kuprys 
Saulius ir Roma Kupriai 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 3 d., šeštadienis 

Mūsų mielai draugei 

A. t A. 
VALEI GERULIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, kartu budėdami, reiškiame gilią 
užuojautą jos vyrui, kun. dr. EUGENIJUI GERULIUI, 
dukrai LAIMUTEI su šeima, sūnums RIMUI ir ANDRIUI 
su šeimomis bei kitiems artimiesiems. 

Alfa ir Vytas Budrioniai 

Zita Dapkienė 

Bronė ir Albertas Kremeriai 

Bronė Miklienė 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Irena ir Leonas Sodeikai 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 

Roma ir Viktoras Masčiai 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
ČIURLIONIO MUZIKA 

Atkelta iš 5 psl. 
Programoje taip pat 

yra Lietuvos kompozitorių kū
rinai fortepijonui ir styginių 
kvartetui, premijuoti Čiur
lionio 125-osioms metinėms 
skirtame naujų kūrinių kon
kurse: kompozitorių Mindau
go Urbaičio „Ramybės", Re
migijaus Merkelio „MiKonst" ir 
Vytauto Barkausko „Karalai
tės kelionė. Pasaka". (Bomba 
Records BBCD 138). 

M. K. Čiurlionis The 
Compleie P iano Music 

Volume I 
Kompaktine plokštelė, iš

leista 2000 metais Vokietijoje. 
Muzikos j rašąs padarytas 
1999 metais Munchene, Vo
kietijoje. Programą atlieka 
pianistas Nikolaus Lahusen. 
Programoje dvidešimt devy
nios Čiurlionio kompozicijos 
pianinui. Plokštelė išleista Ce-
lestial Harmonies ir Bayeris-
cher Rundfunk bendrovių. 
(Celestial Harmonies 13184). 

Adomas Mickevičius 

• Kaziu Rūda. Gruodžio 13 
d. Kazlų Rūdos kultūros cent
re surengtas giesmių konkur
sas „Giedu ir dainuoju Dievui 
ir Tėvynei". Renginį organiza
vo parapijos Caritas organiza
cija, vadovaujama R. Andriu-
šienes. Konkurse dalyvavo vi
sos Kazlų Rūdos savivaldybės 
pagrindinės, vidurinės mokyk
los ir Kazio Griniaus gimnazi
ja — per 20 kolektyvų. Toks 
konkursinis koncertas Kazlų 
Rūdoje organizuotas pirmą 
kartą. Trys geriausi kolekty
vai vyks į Vilkaviškio vyskupi
jos ̂ giesmių festivalį. 

• Panevėžys. Gruodžio 5 d. 
Jubiliejinio advento ir Kalėdų 
proga Šv. Kazimiero knygyne 
buvo atidaryta Juliaus Vaup-
šo medinių skulptūrėlių paro
da .Kalėdų tyla". 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
i naadboi*. ptrvvdant p<i»gu* i Kanada. 

T«B> a«t, pu»»4»m pn«f«i* .t nutVu Botton. Of ntrer. Aaapah Durliam r * • • « • 

Iki kovo 22,2001, jfli gulite pasinaudoti 
5-minuttų nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną kart* pervedant 
pinigus per Western Unk>n.~ 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artintiesiems bet kur pasaulyje. 

O NiuduMth ttntcrn Unkm patlaaga peruųOi 
pinigui | brt kur u? Jufttttinkt Amerikos YaMijv riba. 

Q iMfrvkcfyi ratta- am kvito. 

© NaudokittH prir^a patkamhitHi ir rtendraMi m tavo 
irtimaittah. 

WESTERN| MONEY 
U N I O N TRANSFER 

(•rrit'hiu\iii\ pinigu Į*rr\iim1uiui\ »ts*irtir f.i\iitil\ /•' 

A.tA. 
KASPARAS RADVILA 

Mirė 2001 m. vasario 2 d., 2:30 v. r., sulaukęs 86 metų. 
Gyveno Surfside, FL, anksčiau Marųuette Parko 

apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Butkiškių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Stefania Radvila-Kalendraitė, 

dukra Nijolė ir Antanas Mackevičiai, anūkai — Antanas 
su žmona Katherine, Diana su vyru Robert Sorfleet, 
Natalija Mackevičiūtė, Andrea su vyru JeffMarks, Melisa 
Mackevičiūtė, 6 proanūkai, sesuo Zofija Sadlauskienė su 
šeima, brolis Mykolas Radvila su šeima. 

Aa. Kasparas priklausė daugeliui lietuvių organizacijų 
Floridoje ir Čikagoje. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, vasario 5 d. nuo 2 iki 
8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL 60439 ir antradienį, 
vasario 6 d. nuo 9 iki 10 v.r. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks 
antradieni, vasario 6 d. Iš laidojimo namų 10 v.r. velionis 
bus atlydėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukra, anūkai, proanūkai . 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba petkusfuneralhomes.com 

ALWAYSWITH FLOVVERS1 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai (§u 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 w. 79 st., Just.ce, IL 

I 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

SAKINGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose f 
Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

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

5200W, 95St . 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE (h DERBY RD J 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABU AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

http://petkusfuneralhomes.com
http://Just.ce
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Fotografė Džoja Barysai
tė ilgą laiką yra dirbusi „Lite
ratūros ir meno" savaitraštyje, 
o taip pat ir „Lietuvos žinio
se". Dabar ji - oficialioji prezi
dentūros fotografė. Besiruoš
dama savo fotografijų parodai 
Čikagoje, kurios at idarymas 
vyks vasario 10 d. 4 vai.p.p. 
Jaun imo centro Čiurlionio ga
lerijoje, Džoja ka r tu su pačiu 
prezidentu at r inko 134 spalvo
tas nuot raukas , įamžinančias 
prezidentūros darbo momen
tus ir prezidento kelionių po 
įvairias pasaulio šalis akimir
kas . Į šios neilinės parodos 
atidarymą, skirtą paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, žada atvykti ir pats 
prezidentas. 

Visi t ie , kur iems rūpi alko
holio problemos, d a b a r renka
si ketvirtadieniais 7 val.v. St. 
Adrian mokyklos kambaryje, 
7014 S. Washtenaw. Daugiau 
informacijos skambinan t Jur
giui tel. 773-881-1451. 

Kun. Kęs tut i s Trimakas 
vadovaus vienos dienos Gavė
nios susikaupimui kovo 10 d. 
Susikaupimą ruošia Ateitinin
kų namų valdyba ir Skautų 
akademikų sąjungos Čikagos 
skyrius. Prašome tą dieną ga-
sižymėti savo kalendoriuose. 

Vyresniųjų l ietuvių cent
r e „Seklyčioje" vasario 7 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Žemaičių 
Kalvarija" 1 dalis. Pasigrožė
sime apylinkėmis, miestais ir 
gamtos vaizdais. Maloniai 
kviečiame atvykti ir įdomiai 
praleisti trečiadienio popietę 
besilankant Žemaitijoje. Kaip 
i r visada bus bendri pietūs. 

Įvairių smulkmenų apie 
naująjį imigracinį Life įstaty
mą galėsite klausti advokato 
Paul Costranovo, kuris vasa
rio 4 d., sekmadienį, po 10:30 
val.r.šv. Mišių kalbės Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Bus verčiama į lietuvių 
kalbą. Susitikimą rengia para
pija ir JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. 

5 fjjrjjj Ir toli 
Dainininkė i š Vilniaus 

Aušra Stasiūnaitė ir pianistė 
iš Čikagos Gintė Čepinskaitė 
koncertuos kovo 3 d., šeštadie
nį, 6:30 val.v. Dievo Motinos 
Pagalbos lietuvių parapijos 
salėje, Clevelande (Neff Road). 
Bus atliekamos populiarios 
arijos ir dainos iš pasaulio ir 
lietuvių operos lobyno. Infor
macija tel. 440-729-0550. 

Maironio lituanistines mokyklos mokiniai po Sausio 13-osios minėjimo 

\Sza*arlo !<><§. 

Cicero m i e s t e Vasario 16-
osios šventes minėjimas prasi
dės vasario 10 d., šeštadienį, 
vidurdienį miesto rotušėje Lie
tuvos vėliavos iškėlimu. Vasa
rio 11 d., sekmadienį, 9 val.r. 
Šv. Antano bažnyčioje bus au
kojamos iškilmingos Mišios. 
Tuoj po Mišių parapijos salėje 
- akademija, kalbės ALTo pir
mininkas advokatas Saulius 
Kuprys. Po paskai tos - meni
nė programa, gros Stasės Jag-
minienės vadovaujama liau
diškos muzikos kapela „Tėviš
kė". Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo rengėjai - Cicero 
apylinkės LB ir ALTo Cicero 
skyrius kviečia svečius gau
siai šventės minėjime daly
vaut i . 

LB B r i g h t o n P a r k o apy
l i n k ė Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą ruošia vasa
rio 18 d„ sekmadienį. Šv. Mi
šios Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje bus 
aukojamos 10:30 val.r. Po Mi
šių - minėjimas parapijos sa
lėje (44 gatvė i r California 
Ave.). 

Į tradic in į V a s a r i o 16-
os ios minėj imą lietuvių vi
suomenę maloniai kviečia Či
kagos Jaun imo centras . Jis 
vyks vasario 16 d., penktadie
nį. 7 val.v. J C kavinėje. Lietu
vių bendruomenės Socialinių 
reikalų darbuotoja Aldona 
Šmulkštienė skaitys praneši
mą. Programą at l iks skautai 
akademikai-filisteriai ir vaikų 
vokalinis ansambl is „Lakštu
tė", vadovaujamas Dalios Ged
vilienės. Kavute ir pyragais 
vaišins <JC moterų klubas. 

LB Lemonto apyl inkė Va
sario 16-osios minėjimą rengia 
vasario 18 d. Pasaulio lietuvių 
centre. 10:30 val.r. vyks vėlia
vų pakėlimas ir gėlių padėji
mas prie paminklo. 11 val.r. -
šv. Mišios, 12:30 val.p.p. - mi
nėjimas, akademija ir meninė 
dalis Lietuvių fondo salėje. 

ALTo Čikagos skyr ius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą rengia vasario 11 d., 
sekmadienį. 10:30 val.r. bus 
aukojamos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos bažnyčioje. Minėjimas 
vyks Maria auštesniosios mo
kyklos salėje. 

Vasario 16-toji Tėviš
kės ev . liuteronų parapi
joje, Čikagoje, bus švenčia
ma sekmadienį, vasario 11 d. 
10:30 vai. ryte bus laikomos 
šventinės pamaldos. Pamoks
lą sakys kun. Jonas Liorenčas, 
svečias iš Lietuvos. Giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Jūra tės Lukminienės. Po pa
maldų — minėjimas parapijos 
salėje. Kalbės kun. J. Lioren
čas. Jaunimas deklamuos ei
lėraščius, o Moterų draugija 
ruošia cepelinų pietus. Pietų 
aukos skiriamos vargstan
tiems Lietuvoje. Visi parapi
jiečiai ir svečiai kviečiami šio
je šventėje dalyvauti. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės valdyba 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą rengia vasario 25 d., 
sekmadienį, 2:30 val.p.p. Li-
bertyville Civic Center, 135 
West Church Street, Liberty-
ville, IL. Pagrindinis kalbėto
jas - Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas. 

N e m o k a m ą p a s k a i t ą ap ie 
Kelių e i s m o ta i sykles 
(„Rules of the Road"^ vasario 
28 d. The Wrightwood-Ash-
burn bibliotekoje (8530 S. 
Kedzie Ave1 skaitys valstijos 
sekretoriaus įstaigos pareigū
nas. Registruotis nebūtina. 
Daugiau informacijos tel. 312-
747-2696. 

Knygos „ C u k r a u s k a l n a s " 
sutiktuvių programoje daly
vaus Meno mokyklėlės kankli
ninkes 'dest. Genė Razumie-
nė). Knygos sutiktuvės vyks 
vasario 4 d., sekmadienį, po 
šv. Mišių 12:30 val.p.p. PLC, 
Lemonte. Prieš programą visi 
svečiai bus pavaišinti kavute. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Rengia LB Kultūros ta
ryba. 
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„ R a m o v ė s " , Lietuvių karių 
veteranų sąjungos, Čikagos 
skyriaus narių metinis susi
rinkimas vyks vasario 4 d., 
sekmadienį. 12 vai. Laisvės 
kovų muziejuje, esančiame 
Jaunimo centre. Kviečiami vi
si skyriaus nariai šiame susi
rinkime dalyvauti. 

Lituanist in ių mokyklų 
mokytojų darbo konferencija 
rengiama vasario 25 d., sek
madienį. 9 val.r. - šv. Mišios 
Pal. J . Matulaičio misijoje, 10 
vai. r. „Bočių menėje', PLC 
prasidės programa - ..apva
laus stalo" pasitarimas, kuria
me bus aptarti mokytojams 
svarbūs klausimai. Po to vyks 
pavyzdinės pamokos, jas ves 
klasių mokytojai. Bus ir pie
tūs. Dienos programa turėtu 
baigtis apie 3 val.p.p. Malo
niai kviečiami ir laukiami visi 
mokytojai. Konferenciją ren
gia JAV LB Švietimo taryba, 
atvyks ir tarybos pirmininke 
Dalilė Polikaitienė. 

Operos solistė Aušra Sta
s iūna i tė 'rnezzosopranas) va
sario 25 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. koncertuos Jaunimo cent
re, Čikagoje. Dainininkei 
akompanuos pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Programoje - po
puliarios arijos ir dainos iš 
pasaulio ir lietuvių operos lo
byno. Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

Baniu tės Kronienės nuotr. 

Ri ta Venclovienė, „Vaiko 
vartų į mokslą" savanorė dar
buotoja. Kalėdų atostogas pra
leidusi su savo šeima, vasario 
5 d. vėl grįžta į Lietuvą tęsti 
..Charakterio ugdymo" progra
mos su apleistais vaikais. Ji 
planuoja dirbti Vilniuje iki 
mokslo metų pabaigos. 

.Draugo" knygynėlyje 

N o r ė t u m ė t e susipažint i 
su Lietuvos sportu? Arba apie 
Lietuvos sportininkų pasieki
mus papasakoti savo ameri
kiečiams draugams? Geriau
sias būdas tai padaryti - įsi
gyti knygą anglų kalba „Ac-
quaintance with Lithuania. 
Book Four - Sports". 1999 m. 
išleista 247 puslapių didelio 
formato spalvota knyga pasa
koja apie apie sporto istorijos 
pradžią Lietuvoje nuo pat 
Baltų civilizacijos atsiradimo. 
Apžvelgiamos pirmosios spor
to organizacijos, atsiradusios 
19 a., aprašomos dabartines 
sporto mokslo įstaigos, vardi
nami įvairių varžybų nugalė
tojai, spausdinamos jų nuot
raukos, taip pat rašoma apie 
atskirus Lietuvos regionus ir 
juose egzistuojančius sporto 
klubus, komandas, sportinin
kų pasiekimus. Knygos kie
tais, blizgančiais viršeliais 
kaina - 35 dol., su persiunti
mu - 38.95 dol. 

PADARĖME KLAIDĄ! 

Vakarykščiame ..Drauge" 
(5 psl.). paminint labai puikią, 
neseniai išleistą Stefanijos 
Stas ienės knygą, ..Kviečiu 
vaišintis", padaryta klaida 
pavardėje (parašyta Stasiulie-
nė). Bet, kaip sakė Šekspyras: 
„Rožė, nepaisant , kokiu vardu 
pavadinti, vis tiek skaniai 
kvepia". Taigi padarytoji klai
da nei kiek nepakenkia kny
gai, nes viskas, kas apie ją 
pasakyta, yra tikriausia tiesa. 
O Stefani jos Stasienės nuo
širdžiai atsiprašome ir ragi
name visas šeimininkes — ir 
norinčias geromis šeiminin
kėmis tapti — būtinai užsi
sakyti S te fan i jos S tas ienės 
knygą „Kviečiu vaišintis". Jos 
kaina tik 15 dol.(pridėti 4 dol. 
už persiuntimą), adresas: S. 
Stasas, 18112 Windward Rd., 
Cleveland, OH 44119. Gero 
apetito! 

\j> mm-to l.i.->t'i\.u dailės muziejaus direktorei Daliai Šlenienei J Dvariškio fotografijų knygą „Lietuva 1933-
l'.i-k. iiciki- ki,v.;ns mecenatai Maryt* ir Vidas Ncmirkai J o n o Kuprio nuotr 

2000 m. lapkrič io - gruodžio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„ L I E T U V O S V A I K Ų V I L Č I A I " 

aukojo: 

a.a. Janės Krišč iūnas atm. (papild.):Roy ir Donna 
Titus, Alfred ir Susan Bogucki, Genovaitė Avižonis ir 
šeima, Raymond Labov, velionės draugai ir kaimynai per 
Lydią Nowicke - $210. Iš viso $1,125; 

a.a. Rimos Skorubskas - Tamoš iūnienės atm.: 
Oregon Employees of the CNA HealthPro Office, Daniel 
Cotter, Marčia Flick, Molly McQueen, Ilona ir Henrikas 
Laucius - $430; 

a-a. Elenos Mekienės atm.: Ilona ir Henrikas Laucius 
- $25 

a.a. Vinco Ankaus atm.: Antanina Rejeris, Julė ir 
Jonas Kučinskai, Eugenija Budelskis, Marytė ir Vacys 
Sal ik l ia i , Jadvyga ir P e t r a s Gruodžiai , Raimondas 
Juozapaitis, Nina ir Jonas Jurkšaičiai, Julius Karsas, 
Adele Sakalienė - $320; 

a.a. dr. Inos Užg ir i enės atm.:Linda R. Cote-Reilly -
$30; 

a.a. žmonos V a l e n t i n o s mirt ies metines minint: 
Antanas Osteika - $50; 

a.a. Elenos Grudzinskas atm.: dukterys, anūkai ir 
proanūkai - $300; 

a.a. proanūkės Meghan Gumbelevičius, žuvusios 
automobilio avarijoje atm.: John ir Anelė Gumbelevičius -
$100: 

a.a. A n n a ir F r a n k S a k a i a tm. :Bi l l ir Marge 
Anderson - $20. 

a.a. O n o s R e m e i k i e n ė s atm.: O.M. Baukai, A. 
Sideravič ius , R. Č e p u k ė n a i t ė , A.A. Lauraičiai , I.V. 
Menčinskai, LA. Šatai , A.D. Misiuliai, V I . Rūbai, S.A. 
Didžiuliai, M.J. Ignatavičiai, H. Trinka, S. Juškaitienė, 
High Tech Medical Park, Rimantas ir Danutė Dirvoniai, 
Ilona ir Henrikas Laučiai, Elena Sniegaitienė - $465; 

a.a. anūkės Madel ine Glosten atm. (papild.): Ema 
Žiobrvs - $100 Iš viso - $1,610; 

a.a. J o h n A. Valen-Valant ie jus atm.: Gertraud 
Valen - $100; 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojime aukotojams, „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį, ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos V a i k ų vilt is", 2711 W. 71 st Street, 
Chicago, IL 60629. 

• Namams pirkti p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir p r ie ina 
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš tų . 
Kreipkitės pas ALaurai t į , A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk. , 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

L i t h u a n i a n M e r c y Lift 
dėko ja už a u k a s , s k i r t a s 
še lp t i t u b e r k u l i o z e s e r g a n 
č i u o s i u s L ie tuvo je . Aukojo: 
$50 atsiuntė William Unakis . 
Morton, IL. Aniceta ir Anta
nas Januška , Milton. MA, Al
dona ir Algirdas Leskys. Hen-
derson. XV. Frank ir Eliza-
beth Girduain. Darien, IL, 
David Mog. Arlington, VA, Vi
da Tumasonis, St. Pete Beach, 
FL, Brigit ir Frank Tamulio-
nis, Indialantic. FL. A. Louis 
Ripskis, Rockville, MD, Vytau
tas Užgiris, Worchester. MA, 
ir Irena Uknalis, Philadel-
phia. PA. $40 ats iuntė Barba
ra ir Anthony Base. Lansing, 
IL. $35 atsiuntė Theodoras ir 
Ritone Rudaitis, Lemont IL. 
$25 atsiuntė Ray ir Corinna 
Vilkaitis, Hockessin DE, Regi
na ir Vyto Petrauskas , Clark 
Summit. PA, Christie ir Ro-
bert Šilbajoris, Durham, NC, 
Albinas Lukoševičius, New 
Monmouth, NJ. Edvvard ir Pa
t r ina Savolskis, West Miffiin. 
PA. Teresa Poškus, San Anto-
nio. TX, Birutė Podis. Oak 
Lawn, IL, Joseph ir Dale 
Dana, St. Petersburg, FL. Ni
jolė ir Jurgis Valaitis, Fair -
field. CT, Sherry ir Louis Se-
nunas, Ann Arbor, MI. Stel la 
ir . Vitant Abraitis, Pa lm 
Coast, FL. ir Helen Rut te r . 
Westmont, NJ. $20 a t s iun tė 
Mary ir Joseph Burecke. Mid-
dletown, NJ, Ted Navickas. 
Coeur DAlene. ID, Vincent ir 
Albina Alekna. Plainvievr, NY, 
Edita ir Romas Kupreisis . 
Oak Lawn, IL. ir Liiiian ir Jo
seph Bannon. Chicago, IL. $15 
atsiuntė Barbara ir Anthony 
Yakutis, Lexington, MA, I r ena 
Jansonas, Osterville. MA. Ele
na Kelecius. Oak Lawn. IL, 
Regina Taunys. Pu tnam. CT. 
ir Mary Semel, VVashington. 
DC. $10 atsiuntė Casimir ir 
Gilanda Matonis. Sun City, 
AZ, Elisabeth ir Aleksandras 
Verikas, Racine, WI. ir Heien 
Barnes. Rockville, MD. $ 5 at
siuntė Lungen Svelnis. Need-
ham, MA, Ruth Kozak. Mt. 
Upton, NY, ir Frances Vove
ris, Exeter, PA. D ė k o j a m e ! 
Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Pa los H e i g h t s , 
IL 6O403; tel. 708-448-6173. 
Tax I. D. # 36-3810893. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S PulaskiRd.. Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 00-257-0200, Lemont , IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilines ir 
kriminalinei bylos 

6247 8. Kodai* Aveniu 
Cbioogo, EL 00620 
TeL 778-778-8700 

E-maih OflMdtia9aol.com 
Tofl freo 84 hr. 888-778-6743 

Darbo vai. nuo 9 v.r iki 5 v.v. 
šsotad. 9 v.r iki 1 v.p.p 

• D a u g A m e r i k o s l i e tuviu 
p a d e d a L i e t u v o s v a i k a m s — 
globoja našlaičius ir apleis tus 
v a i k u s . P r a t ę s d a m i p a r a m ą 
k i t i e m s " m e t a m s , po $ 1 5 0 
a t s i u n t ė M a r i u s ir K a t r y n a 
Sodoniai, St. Palm Beach, FL; 
Karolis ir Elena Milkovaičiai, 
Y o r b a L i n d a , CA; L i e t u v o s 
Vyčiai, kuopa C144; Edvardas 
ir Diane Skopai, Sun City, CA; 
J u o z a s ir D a n u t ė Doveinia i , 
Clinton Tovvnship, MI; Algirdas 
ir Aldona Ruiliai. Grinda, CA; 
A l e k s a n d r a s - ir F r a n c e s 
Domanskiai , Western Springs, 
IL; Ray ir Vita Strimaičiai , Los 
A l t o s , CA; J o n a s ir Ange lą 
Puodžiūnai , Philadelphia, PA. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geradar iams! „ L i e t u 
v o s N a š l a i č i u g l o b o s " k o m i 
t e t a s , 2 7 1 1 W e s t 7 1 S t r . , 
C h i c a g o , IL 60629.Visos au 
k o s n u r a š o m o s n u o m o 
k e s č i u . T a x I D # 36-4124191. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vai
kų globos bū re l i s , dėkoja už 
a u k a s padėti naš la ič iams, be
globiams va ikams, va ikams su 
n e g a l i a , d a u g i a v a i k ė m s šei
moms bei s t u d e n t a m s Lietu
voje. Aukojo; E m a Žiobrienė 
$240 me tams paremt i mergai
tę , Gražina ir Aloyzas Sturonai 
$ 5 0 , M a r ą u e t t e School Room 
222 (mok. Nijolė Gioršt ikiene' 
$ 6 5 . Laba i ačiū! „ S a u l u t ė " 
( S u n l i g h t O r p h a n A i d for 
L i t h u a n i a ) . 4 1 9 VVe idne r 
Rd . , Buffa lo G r o v e . I L 60089. 
T e l . 8 4 7 - 5 3 7 - 7 9 4 9 a r b a fax . 
8 4 7 - 5 4 1 - 3 7 0 2 . T a x I D # 3 6 -
3003339 . 

• P i g i a i p a r d u o d u beveik 
nenaudotą didelę siuvimo ma
š i n ą su j a i p r i k l a u s a n č i a i s 
p r i eda i s . S k a m b i n t i t e l . 7 0 8 -
839-2344. 

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

• P r a n a s G. Me i l ė , CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas D a b a r t i n i a i pa jamų 
mokesč ių į s t a t y m a i žymia i 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
m e t i n į m o k e s č i ų formų 
užpildymą. Skambinki te : 708-
424-4425 . N a u j a s a d r e s a s : 
5516 W. 95 St., Oak L a w n , IL 
6 0 4 5 3 . S e k m a d i e n i a i s n u o 
vasar io 4 d. Pasaul io lietuvių 
centre . Lemont, IL. nuo 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. 

• „PENSININKO" žurna
lą , kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba , red. Karolis 
Mi lkovai t i s , ga l ima užs ip re 
numeruot i adresu: 2711 W. 71 
St . , C h i c a g o , IL 60629 , te l . 
773 -476-2655 . P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15 , ki tur 
$25. Išeina 8 k a r t u s per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imir M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
rinkimą: matysi te granito spal
vą, dydį ir t .t . Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
j ū s ų pageidavimą, brėž in ius . 
Pr ieš pas t a t an t paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j i s p a d a r y t a s , ka ip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lilija ir 
V i l i m a s N e l s o n a i . Tel . 773-
233-6335. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos j ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
k re ipk i t ė s į I N T E R - V I D E O 
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , Chi
c a g o , IL 60629. Tel . 773-927-
9091. Sav. P e t r a s Bernotas . 
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