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Senatorius R. Durbin ragina 
paremti Lietuvos narystę NATO 

Vašingtonas, vasario 16 d. NATO per sąjungos viršūnių 

Vasario 16-sios proga — pasaulio 
valstybių vadovų sveikinimai 
Vilnius, vasario 16 d. ir dar kartą priminti, kokią 

svarbą Prancūzija teikia Lie
tuvos eurointegracijai ir nuo
latiniam mūsų valstybių eko
nominių, politinių ir kultū
rinių ryšių plėtojimui", ra
šoma Prancūzijos prezidento 
Jacąues Chirac sveikinime. 
Jis palinkėjo, kad draugystės 
ir bendradarbiavimo ryšiai 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos 
ateityje dar labiau sustiprėtų. 

Indijos prezidentas Kocheril 
Raman Narayanan telegra
moje teigia, jog tradiciškai 
dvišaliai Lietuvos ir Indijos 
santykiai buvo šilti ir drau
giški. „Mūsų valstybės yra pa
siryžusios ir toliau plėsti bei 
stiprinti savo tarpusavio san
tykius abipusės mūsų tautų 
gerovės vardan. Tokią galimy
be mums suteiks ir-jūsų vizi
tas Indijoje", rašoma Indijos 
vadovo sveikinime. 

Italijos prezidento Carlo 
Ciampi sveikinimo telegra
moje sakoma, jog abi valsty
bes sieja glaudus draugystės 
ir bendradarbiavimo ryšiai bei 
bendra perspektyva Europoje. 
„Italija ir toliau palaikys 
laipsnišką Lietuvos ėjimą i 
Europos Sąjungą", teigiama 
sveikinime. 

Sveikinimo telegramas taip 
pat atsiuntė Didžiosios Brita
nijos karalienė Elizabeth II ir 
Islandijos prezidentas Olafur 

(BNS) — JAV. Rusijos, Pran
cūzijos, Indijos ir kitų pasau
lio valstybių vadovai pasveiki
no Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų su Vasario 16-ąją — 
Valstybės atkūrimo diena. 

JAV prezidento George W. 
Bush sveikinimo telegramoje 
pažymėta, jog JAV yra ir bus 
artimiausias Lietuvos draugas 
ir bendrininkas, pranešė Lie
tuvos prezidento spaudos tar
nyba. 

G. Bush išreiškė įsitikinimą, 
kad abiejų valstybių santykiai 
ir toliau stiprės padedant JAV 
ir Baltijos Chartijos sukur
toms struktūroms bei Lietu
vos vadovų pastangomis. JAV 
vadovas patvirtino, kad Lietu
vos saugumo, pastovumo ir ge
rovės ištakos yra Europos 
namuose. „Esame pasiryžę ir 
toliau remti Lietuvos integra
ciją į visas euroatlantines in
stitucijas, o mūsų transatlan
tinis bendradarbiavimas užti
krins Lietuvos vietą Europos 
tautų šeimoje", sakoma G. 
Bush sveikinimo telegramoje. 

Sveikinime Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin pareiš
kė esąs įsitikinęs, kad ir atei
tyje Lietuvos ir Rusijos santy
kiai plėtosis geros .kaimy
nystės ir bendradarbiavimo 
dvasia abiejų valstybių žmo
nių gerovei. 

„Leiskite pasinaudoti proga 

Vašingtonas, vasario 16 d 
(BNS) — Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga įta
kingas JAV senatorius Ri
chard Durbin (D-EL) paskelbė 
pareiškimą, kuriame reiškia 
paramą Baltijos valstybių na
rystei Šiaurės Atlanto sąjun
goje-

Pareiškimas JAV Senate 
buvo paskelbtas ketvirtadienį, 
Vasario 16-osios išvakarėse. 

Prisimindamas šimtmečiais 
trukusį Lietuvos kelią į nepri
klausomybę, jos laisvės kovas 
ir aukas, R. Durbin pakvietė 
JAV Senato narius per kitą 
NATO plėtros ratą paremti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
siekius. 

Lietuva tikisi pakvietimo į 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje. Kaune. Vasario 16-osios — Valsty-
Eltoe r.uoir bes dienos paminėjimo iškilmėse apeina Garbės sargybos kuopą. 

Lietuva neturėtų užmiršti 
istorijos pamokų 

Regnar Grimsson. 

Sostinėje pagerbti Vasario 
16-osios akto signatarai 

Vilnius, vasario 16 d. 
(BNS) — Vilniuje penktadienį 
prie Signatarų namų iš
kilmingai pagerbti Vasario 
16-osios akto signatarai. 

Sostinės Pilies gatvės name 
prieš 83 metus Lietuvos Tary
ba paskelbė nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos val
stybės su sostine Vilniuje at
kūrimą. 

Penktadienio minėjime daly
vavo Seimo vadovas Artūras 
Paulauskas ir Aukščiausiosios 
tarybos - Atkuriamojo Seimo 
vadovas Vytautas Landsbergis. 

Kreipdamasis į susirinku
siuosius, A. Paulauskas sakė, 
kad Vasario 16-oji buvo mini
ma kasmet „tiek laisvai, tiek 
slapčia ir Lietuvoje, ir trem
tyje, ir išeivijoje". „Prieš 83 
metus paskelbtu aktu buvo 
pakloti pamatai Lietuvos par
lamentarizmui, demokratinių 
santykių raidai", kalbėjo Sei
mo vadovas. Jis priminė, kad 
Lietuvos Taryba nutarė, kad 
valstybės pamatus ir jos san
tykius su kitomis valstybėmis 
turi nustatyti laisvai ir de
mokratiškai išrinktas steigia
masis Seimas. 

„Vasario 16-osios aktas nu
lėmė pirmuosius tiesioginius 
rinkimus Lietuvos valstybėje, 
todėl šį nutarimą turime ver
tinti kaip demokratinių Lietu
vos santykių garantą, pa
skelbtą ir kitoms valstybėms. 
Nuo Signatarų namų praside
da mūsų istorinės raidos ke
lias iki šiuolaikinio Seimo", 
teigė A. Paulauskas. 

Buvęs Seimo vadovas V. 
Landsbergis vėl priminė, jo 
nuomone, Lietuvai gręsian
čius pavojus ir klausė susirin
kusiųjų, ar „esame tauta tarp 
tautų, ar esame valstybė tarp 
valstybių ir ar norime tokie 
būti". „Psichologinis karas, 
kuris kariaujamas pneš Lie
tuvą 10 metų dėl šios nepri
klausomybės (paskelbtos Kovo 
11-ąją — BNS), tęsiasi, ir mes 

turime jį suvokti. Tai yra 
gąsdinimai, gandų gandai, 
melai", kalbėjo konservatorių 
vadas bei pridūrė, „o kai nus
kambės komanda: 'Lietuviai 
atgal į narvą, kur jau skamba 
Stalino himnas!', ką atsaky
sime?". Į šį klausimą susirin
kusieji atsakė „ne". 

Pažymėjęs, jog prieš 10 
metų Lietuva buvo „kietas 
riešutėlis, į kurį sulūžo sovie-
tijos geležinės replės", jis 
klausė, „šiandien gal jis jau 
sutrešo, gal spustels ir trekš-
telsim". „Tad pasiruoškime, jei 
reiks, nes metas ir vėl lemtin
gas. Kai kas mano, kad 
riešutėlis jau sutrešo, kai kas 
mano, kad siūlymai į narvą 
gali būti palankiai sutikti", 
kalbėjo V. Landsbergis. 

Prie Signatarų namų gau
siai susirinkusiems žmonėms 
buvo perskaityta Vasario 16-
osios deklaracija, o jos signa
tarai pagerbti pabūklų sal
vėmis. 

Vilnius, vasario 16 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus penk
tadienį Valstybės atkūrimo 
dienos minėjime Lietuvos na
cionaliniame operos ir baleto 
teatre pabrėžė, kad jau de
vintą dešimtmetį Vasario 16-
oji „tikrina mūsų pilietinę 
brandą, mūsų ištikimybę tą
syk gintoms vertybėms ir 
idealams". 

„Praėjusio šimtmečio pra
džioje mes atkūrėme ne tik 
valstybę: atkūrėme europinę 
Lietuvos tapatybę, europinę 
pilietinio gyvenimo tradiriją, 
grįstą asmens savigarba ir 
savarankiškumu, kalbėjo val
stybės vadovas. 

„Kartu su valstybe Vasario 
16-ąją mes atkūrėme tikėjimą 
tautiniu ir pilietiniu solidaru
mu — skirtingų pažiūrų, ideo
logijų bei įsitikinimų žmonių 
solidarumu. Tąsyk mes atga
vome esminį pilietinės visuo
menės gebėjimą rūpintis ben
drais reikalais, siekti bendros 
ateities. Lemtingi praėjusio 
amžiaus įvykiai primena: jei 
tautos vyrai ir moterys būtų 
pasidavę inercijai, pabūgę im
tis atsakomybės, nedrįsę pasi
priešinti blogiui ir siekti esmi
nių tikrovės permainų, nebūtų 
Lietuvos istorijoje nei Vasario 
16-osios, nei Kovo 11-osios. 
Nebūtų tikriausiai nė pačios 
Lietuvos. Tokių valstybės at
kūrimo pamokų neturime tei
sės pamiriti", sakė jis. 

Prezidentas savo kalboje 

paragino Lietuvos gyventojus 
išdrįsti laiku imtis reikalingų 
darbų, mokytis dirbti kartu 
vaikų ateities vardan. 

Iškilmingame Vasario 16-
osios minėjime kalbėjo Vil
niaus tiksliųjų, gamtos ir tech
nikos mokslų licėjaus mokslei

vis Tadas Jačiauskas, eiles 
skaitė aktorius Laimonas No
reika. Arijas iŠ lietuviškų ope
rų atliko 2000 metų Naciona
linės kultūros ir meno premi
jos laureatė Irena Milkevičiū
tė, solistai Vytautas Juozapai-
tis ir Mindaugas žemaitis. 
Grojo Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas Gintaro Rinkevičiaus. 

Prezidentas priėmė užsienio 
valstybių diplomatus 

Savivaldybių skolų „nurašymas" 
skatins neatsakingumą 

Vilnius, vasario 15 d. (Elta) 
— Seimo opozicinė Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) frakcija kritikuoja vy
riausybės teikiamą įstatymo 
projektą, kuriuo, aiškinant ne
pakankamu savivaldybėms 
skirtų užduočių finansavimu, 
siūloma 1997-2000 m. kai ku
rių savivaldybių nesumokėtus 
tus mokesčius pripažinti vals
tybės skola. 

Konservatorių duomenimis, 
tam per 3 metus numatoma 
skirti 330 mln. litų. 

Opozicinė Tėvynes sąjungos 
frakcija pritaria didesniam sa
vivaldybių biudžeto finansavi
mui, tačiau ji negali pritarti 
tokiam vyriausybės siūlomam 
lėšų skyrimo principui, kuris 
skatintų valdininkų neatsa
kingumą ir neūkiškumą. 

Seimo konservatorių frakci
jos nuomone, šiuo sprendimu 

„ministras pirmininkas Ro
landas Paksas bando išspręsti 
buvusio Vilniaus mero Rolan
do Pakso paliktas problemas, 
tačiau siūlo įteisinti neteisin
gumą bei paskatinti valdinin
kus ir ateityje elgtis neatsa
kingai ir nesąžiningai". 

Konservatoriai pažymi, kad 
trečdalį šios valstybei „perme
tamos" sumos (111 mln. litų) 
sudaro Vilniaus savivaldybės 
skola, tuo tarpu Kauno ir 
Klaipėdos savivaldybės, nors 
ir nepažeidinėjo įstatymų ir į 
valstybės biudžetą mokėjo vi
sas įmokas, gaus, jų duomeni
mis, labai mažai — 7.9 mln. ir 
1.6 mln. litų. 

„Taigi Sis sprendimas yra 
palankus neūkiškiausiai šei
mininkavusioms, piktybiškai 
nemokėjusioms mokesčių savi
valdybėms ir nuskriaudžia tas 
savivaldybes, kurios geriau 

Vilnius, v* ^rio 16 d. 
(BNS) — Lietuvos ekonomikos 
augimą ir gyvybingumą pa
skatins ir valstybės narystė 
Europos Sąjungoje (ES) bei 
NATO, teigia prezidentas Val
das Adamkus. 

Penktadienį vykusiame su
sitikime su Lietuvoje akredi
tuotais užsienio valstybių am
basadoriais, V. Adamkus sa
kė, kad jau keleri metai be
veik pusė Lietuvos užsienio 
prekybos vyksta su ES val
stybėmis. Prezidento nuomo
ne, tai ne tik teikia pajamų 
Lietuvos eksportuotojams, bet 
ir skatina ūkio technologijos 
pažangą, o Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos patirtis rodo, kad 
narystė NATO investuotojams 
Lietuvoje suteiks papildomų 
garantijų. 

Kreipdamasis į ambasado
rius, V. Adamkus paragino 
juos kurti aktyvesnius jų vals
tybių verslo ryšius su Lietuva, 
stiprinti dvišalę prekybą ir in
vesticijas. „Neabejoju, kad šie 
metai Lietuvai bus lemtingų 
sprendimų metai. Politinis ka
lendorius bei ryškėjančio? 
didžiųjų pasaulio valstybių 
pozicijos teikia vilties, kad eu
roatlantines integracijos pro
cesas spartinęs ir Lietuvą 
įtrauks į artėjančių spren
dimų verpetą", pažymėjo V. 
Adamkus. 

Kartu jis sakė norįs, kad ES 
valstybės kandidatės būtų ak
tyviau įtraukiamos į Europos 
ateities kūrybą ir joms sutei
kiamos ne tik balso, bet ir vei
kimo galimybės. Pasak prezi
dento, Lietuva drauge su ki
tomis ES valstybėmis pasiren
gusi kurti tokią Sąjungą, ku
ria pasitiki piliečiai, kurioje 
didieji nevaržo mažųjų, kuri 
yra skaidri ir teisinga. Jis 
pridūrė, kad Lietuva siekia 
kurti tokį regioną, kurio ne
varžo dirbtinės sienos ir kliū-

tvarkėsi, planavo išlaidas, 
taupiau naudojo turimas lėšas 
ir neprasiskolino", pažymima 
Seimo frakrijos spaudos tarny
bos pranešime. 

NATO per sąjungos viršūnių 
susitikimą 2002 metais ir yra 
laikoma viena geriausiai pasi
ruošusių narystei kandidačių. 

„JAV laikėsi nuostatos pri
pažinti tik laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, tad per ateinančius porą 
metų turime padėti išsaugoti 
tai, ką šiemet švenčiame", pa
ragino ištikimas Lietuvos bi
čiulis JAV Senate. 

Pasak R. Durbin, kurio mo
tina kilusi iš Jurbarko apylin
kių, Lietuvos laisvės kovos ne
buvo beprasmės. „Dabar Lie
tuva tapo tikra demokratine 
valstybe, sukūrė laisvą rinkos 
ekonomiką ir vadovaujasi įs
tatymu", skelbiama senato
riaus pareiškime. 

Lietuvos ambasadorius JAV ir 
Meksikoje baigia tarnybą 

Vašingtonas, vasario 16 d. gi svečiai. 

tys, kuris yra saugus ir dina
miškas. V. Adamkus pasi
džiaugė, kad per pastaruosius 
dešimtį metų Baltijos jūros re
gionas tapo būtent toks: tai
kus, sparčiai augantis, besi
remiantis bendradarbiavimo 
ir kaimyniško sugyvenimo 
principais. 

Prezidentas priminė, kad 
šiemet Lietuva su daugeliu 
pasaulio valstybių švęs diplo
matinių santykių atkūrimo 
10-metį, kas, V. Adamkaus 
nuomone, yra puiki proga su
stiprinti valstybių bendradar
biavimą, pritaikyti jį šiuolai
kiniam, geografijos ir sienų 
neribojamam, pasaulio politi
kos suvokimui. 

Dabar Lietuvoje yra akredi
tuoti 90-ties užsienio valsty
bių ambasadoriai, iš kurių 25 
gyvena Vilniuje. 

* 35 proc. Europos Są
jungos (ES) valstybių gy
ventojų pritaria Lietuvos pri
ėmimui į šią organizaciją, 38 
proc. tam prieštarauja. Latvi
jos ir Estijos narystei ES pri
taria 36 proc. apklausos daly
vių, nepritaria 38 proc. Len
kijos narystę teigiamai verti
na 44 proc., neigiamai — 34 
proc. apklaustųjų. Geriausiai 
ES valstybių gyventojai verti
na Maltos prisijungimą prie 
ES. Už tai pasisako 50 proc., 
prieš 26 proc. Daugiausia, 42 
proc., prieštarauja Rumunijos 
narystei ES <EIU> 

* 9 Čečėnijos gyventojai 
pas iprašė politinio prie
globsčio Lietuvoje. Čečėnijos 
gyventojai į Lietuvą atvyko 
traukiniu trečiadienio vaka
rą. Vilniaus geležinkelio sto
tyje jie kreipėsi į pasieniečius, 
užpildė reikiamus dokumen
tus. Prieglobs6o prašymo mo
tyvai neskelbiami. Lietuvos 
Pasienio policijos departamen
tas pranešė, kad 9 čečėnai ap
gyvendinti Užsieniečių regist
racijos centre Pabradėje. <BNS> 

* Ortopedine įrangą ga
minančiai Kauno individua
liai įmonei „Pirmas žingsnis" 

(Elta) — Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone, minint Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną, 
buvo surengtas iškilmingas 
diplomatinis priėmimas. 

Gausiai į priėmimą susirin
kusius svečius sveikino JAV 
senatorius Richard J. Durbin 
ir Atstovų rūmų narys John 
Shimkus. JAV administracijai 
atstovavo Gynybos departa
mento sekretoriaus pavaduo
tojas Div Zakheim, Valstybės 
departamento sekretoriaus 
pavaduotojas Daniel S. Hamil-
ton, kiti aukšti JAV adminis
tracijos pareigūnai. 

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
diplomatinio korpuso atstovai, 
JAV saugumo politikos ži
novas, buvęs JAV prezidento 
valstybinio saugumo patarėjas 
Zbigniew Brzezinski, komiteto 
už NATO plėtrą prezidentas 
Bruce P. Jackson, kiti garbin-

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Vašingtone, specialiai 
šioms iškilmėms iš Los An
geles buvo atvykusi JAV kino 
aktorė Rūta Lee. 

Vasario 16-osios proga am
basada sulaukė ir daugybės 
Lietuvos žmonėms adresuotų 
sveikinimų. Sveikinimo laiš
kus atsiuntė Vašingtono me
ras Anthony A. VVilliams, Lie
tuvių fondo pirmininkas dr. 
Antanas Razma, Amerikos lie
tuvių tarybos pirmininkas 
Saulius V. Kuprys, kiti gar
bingi JAV ir vietinių lietuvių 
organizacijų pareigūnai. 

Surengtų iškilmių metu am
basadorius Stasys Sakalaus
kas oficialiai atsisveikino su 
JAV Kongreso, administraci
jos, diplomatinio korpuso ats
tovais bei Vašingtono visuo
mene, nes baigiasi jo tarnybos 
JAV ir Meksikoje laikas. 

Vasario 16-osios gimnazijai 
Vokietijoje — 50 metų 

Vilnius, vasario 16 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus pasveikino 50-ąsias įkūri
mo metines mininčią Vasario 
16-osios gimnaziją Vokietijoje, 
Huttenfelde. 

Prezidento sveikinime sako
ma, kad per 50 gimnazijos 
veiklos metų užaugo ir dvasiš
kai subrendo ne viena išeivijos 
lietuvių karta. „Mokykla, pri
menanti garbingą ir prasmin
gą istorinę datą, niekada ne
stokojo išeivijos dėmesio, mo
ralinio rūpesčio ir paramos. 
Lietuvių išeivijos pastangomis 
ji tapo iškiliu lietuvybės cent
ru", rašoma prezidento sveiki
nime. 

Jis padėkojo visiems gimna
zijos mokytojams už tautos 
idealų puoselėjimą ir Vokieti
jai už paramą gimnazijai. 

Šais 'metais numatytas dar 

įteiktas „ISO 9001" kokybės 
vadybos pažymėjimas. A. Ast
rausko firma „Pirmas žings
nis" yra vienintelė Lietuvos 
įmonė, išleidžianti tokius ga
minius. Gautas pažymėjimas 
liudija, jog šios firmos gamina
ma produkcija atitinka Euro
pos Sąjungos reikalavimus. 
Įmonės vadovas ir įkūrėjas Al
gimantas Astrauskas džiaugė
si prasiplėsiančiomis galimy
bėmis produkcijos eksportui, 
nes dauguma Vakarų Europos 
valstybių, pirkdamos prekes, 
pirmiausia reikalauja tarptau
tinio kokybės įvertinimo. Nuo 
įmonės susikūrimo 1995 m. 
„Pirmas žingsnis" pagelbėjo 
105,000 fizines negalias tu
rinčių Lietuvos žmonių. EI»> 

vienas gimnazijos jubiliejui 
skirtas renginys. Tai — visų 
buvusių mokinių bei mokytojų 
susitikimas gimnazijoje per 
Jonines, birželio 23 dieną, 
pranešė Vokietijos Lietuvių 
bendruomenė. 

Vasario 16-osios gimnaziją 
įsteigė Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės valdyba, kurios 
pirmininku tuo metu buvo 
Pranas Zunde. 1950 m. Dyp-
holco kareivinėse }vyko gim
nazijos atidarymas. 1951 m. 
vasario 16-ąją, švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės die
ną, jai buvo suteiktas Vasario 
16-osios vardas. 

1953 m. Vokietijos Lietuvių 
valdyba nupirko Hurt<?nfeide 
Renhofo pilį. kur. buvo sure
montuota ir pritaikyta mokslo 
reikmėms. Šalia gimnazijos 
yra 5 hektarų dydžio parkas. 
Šiuo metu Renhofo pilyje įsi
kūrusi gimnazijos biblioteka. 
muzikos klasės, posėdžių 
kambariai, trečiajame aukšte 
įrengta koplyčia. Mokyklos 
klasės ir bendrabučiai įkurti 
Šalia pilies esančiuose pasta
tuose. 

Gimnazijoje mokosi apie 100 
mokinių. Pastaraisiais metais 
maždaug trečdalį gimnazistų 
sudaro moksleiviai iš Lietu-
vos. 

KALENDORIUS 
Vasario 17 d-: Septyni Servitu 

steigėjai; Donata, Donatas, Vaišvilas. 
VUte 

Vasario 18 d.: Bernadeta, Gend-
re. Lengvenis, Simeonas. 

Vasario 19 d.: Belina. Konradas, 
Nida. Šarūnas. Zuzana. 

http://EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

KULTŪRINE SAVAITE 
KENNEBUNKPORTE 

Įžengėm į 2001-sius metus 
ir dar lieka šeši mėnesiai, iki 
ateitininkų šeimos narių susi
tikimo jaukioje Tėvų Pranciš
konų sodyboje, Kennebunk-
porte. Tačiau visi, kurie esa
me užsisakę kambarius tėvų 
Pranciškonų svečių namuose, 
greitai gausime tų namų ad
ministracijos laiškus, kvie
čiančius patvirtinti savo keti
nimą atvykti į šią savaitę (nuo 
rugpjūčio ll-tos iki 18-tos die
nos) ir atsiųsti reikiamą už
statą. Taigi, greitai jau reikės 
mums apsispręsti, ar norime 
dalyvauti ateitininkų kultūri
nėje savaitėje, kuriai esame 
užsisakę kambarius. Svars
tant šį reikalą, labai verta pri
siminti visą, tenai jau daug 
metų susirenkančią, ateitinin
kų šeimą ir tų susirinkimų 
programas. Taigi, čia trumpai 
pažvelkime į praėjusių metų 
savaitės programą, pasidžiau
kime mūsų programos ruošėjo 
Juozo Rygelio darbais ir nepa
mirškime, kad ir šių metų mū
sų savaitės programa bus taip 
pat įdomi ir maloni, nes ją vėl 
ruošia Juozas Rygelis. 

Kaip ir kiekvieneriais me
tais, praėjusių metų progra
mos pagrindinė dalis, buvo 
mūsų kapeliono tėvo Rafaelio 
Skalio kasdien aukojamos 
šventosios Mišios ir mums 
skirti pamokslai, pabėžę mūsų 
ryšio su Bažnyčia reikšmę pa
saulyje besikeičiančiuose vi
suomenės santykiuose. 

Rytais Mišiose po komunijos 
dažnai mūsų širdyse suskam
bėdavo daug kartų bažnyčiose 
girdėtos giesmės žodžiai: „O 
Kristau, o meilės šaltini, gy
vuok mus širdyj, ją pašvęsk. 
Mūsų brolius, į džiaugsmo tė
vynę šventoj Eucharistijoj 
vesk". Tai buvo ir prisimini
mas, kad jau daug čia susiren
kančių ateitininkų šeimos na
rių iškeliavo \ Džiaugsmo Tė
vynę. Atrodo, galėtume tik 
džiaugtis, kad mūsų Išgany
tojo kvietimu jie pasirinko 
Viešpaties garbę ir neblėstan
čiu džiaugsmu papuoštą Dan
gų. Tačiau mes jų pasigenda
me ir su ilgesiu prisimename 
jų dalyvavimą mūsų Kultūri
nėje savaitėje. Dainai prisi
mename nebesugrįžtančius 
savo šeimos narius, aukodami 
už juos savo Mišias, o kartais 
skiriame vieno vakaro progra
mą jiems prisiminti. Tai pra
ėjusią vasarą mūsų savaitės 
trečiadienis buvo skirtas pa
minėti dr. Alfonsą Stankaitį, 
kuris vadovavo mūsų savaitės 
programoms daugiau kaip 20 
metų ir kuris iškeliavo į 
Džiaugsmo Tėvynę lapkričio 
12 d. 1999 metais. 

Praėjusiais, 2000-siais me
tais d r. Alfonso Stankaičio 
minėjimo žodyje buvo paminė
ta jo žymi profesinė bei vi
suomeninė veikla ir jojo vado
vavimas mūsų savaičių prog
ramoms. Taip pat tame minė
jime buvo pasakyta: „Dr. Stan
kaičio artimieji ir jo draugai 

' sakydavo, kad jo gyvenimo 
kelrodis yra Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilė. Tą ir mes esame 
patyrę. Tai sudaro tikrą pag
rindą tikėti, kad jis dabar ben
drauja su angelais ir šventai
siais. Todėl mes nesusirin
kome čia liūdėti, kad jo nebėra 
mūsų tarpe ir kad jis nebe-
džiugina mūsų kiekviename 
pobūvyje, bet galime pasi

džiaugti, kad jis yra pasiekęs 
tikrą laimę ir užtaria mus 
mūsų kančios ir liūdesio va
landomis". 

Šalia kasdieninių Mišių, įdo
miausią ir maloniausią mūsų 
savaitės programą sudarė trys 
koncertai, kurie, kaip ir vi
suomet, buvo atlikti ne mėgė
jų, bet žymių profesionalų. 

Viena iš šių atlikėjų buvo 
jauna pianistė Francis Kava
liauskaitė, kuri mokėsi skam
binti pianinu JAV mokyklose 
ir čia įgijo daktaro laipsnį, ap
gindama disertaciją apie Čiur
lionio muzikos kūrinius. Pra
ėjusią vasarą, jau ketvirtą 
kartą ji pradėjo mūsų savaitę 
Kennebunkporte šeštadienį 
atidaromuoju piano koncertu. 
Kaip ir kitais kartais, klausy
tojai žavėjosi jos skambinimo 
melodijomis. Praėjusios vasa
ros atidaromajame koncerte ji 
skambino F. Chopin, L. von 
Beethoven, G. Gershwin ir F. 
Liszt kūrinius. Mūsų savaitės 
atidaromąjį vakarą užbaigėme 
besidalydami koncerto įspū
džiais ir besivaišindami toje 
pačioje salėje Tėvų Pranciš
konų svečių namo Seimininkių 
paruoštais vaišių skanumy
nais. 

Praėjusią vasarą pianistė 
Kavaliauskaitė ne tik atliko 
atidaromąjį koncertą, bet ant
radienio vakare surengė reli
ginį koncertą Pranciškonų kop
lyčioje, kur jai padėjo solistė 
Jūra Veblaitytė-Lichfield, pa
giedodama dvi J. Bacho su
kurtas giesmes (jai akompana
vo Kavaliauskaitė) ir smuiki
ninkas Julius Veblaitis, pa-
grieždamas smuiku du religi
nius kūrinius: vieną sukurtą 
T. Albinoni, o kitą — Guido. 
Tačiau pagrindinė šio religinio 
koncerto atlikėja buvo pati 
Kavaliauskaitė. 

Pagrindinis mūsų savaitės 
renginys yra užbaigiamasis 
koncertas penktadienio vaka
rą. Tą vakarą visuomet klau
some žavingo solistės Ginos 
Čapkauskienės dainavimo. 
Jau daugiau, kaip 30 metų ji 
kasmet atvažiuoja iš Montrea-
lio mums padainuoti. Ji vi
suomet gražiai padainuoja lie
tuvių kompozitorių sukurtas 
dainas ir klasikinių kompozi
torių kūrinius. Dabar, jau keli 
metai, atvažiuoja iš Bostono 
daktaras Saulius Cibas jai 
akompanuoti. Kelerius pasku
tinius metus atvažiuoja prie 
jos prisijungti ir kita gana žy
mi solistė Angelė Kiaušai tė. 
Abiem šiom solistėms daly
vaujant, Gina atlieka bent du 
trečdalius koncerto, o likusi 
dalis skiriama solistei Angelei 
ir Ginos bei Angelės duetui. 
Praėjusią vasarą į šį užbaigia
mąjį koncertą buvo įtrauktas 
ir gana žymus pianistas Wil-
liam Smiddy; jis paskambino 
du ne per ilgus veikalus solo. 
Po šio užbaigiamojo koncerto, 
kaip ir kasmet, atsisveikinda
mi vaišinomės svečių namo 
šeimininkių paruoštais skanu
mynais. 

Salia čia jau paminėtų ren
ginių, per likusius mūsų sa
vaites trimis vakarais turėjo
me tris paskaitas. Sekmadie
nis buvo skirtas literatūros 
vakarui. Tą vakarą Paulius 
Jurkus kalbėjo mums apie 
Juozo Brazaičio paskelbtas 
knygas — vadovėlius mokyk
loms, literatūros studijas ir jo 

KVIETIMAS IŠ 
VILNIAUS 

prane-
adresą 

ir 

Ateities savaitgalyje buvo proga ne tik įdomias paskaitas išklausyti, diskutuoti, bet ir šeimų narius sutikti, su 
draugais pabendrauti. Iš k.: dr. Vytas Narutis, dr. Arūnas Liulevieius, dr. Vėjas Liulevi6us, inž. Pilypas Naru
tis ir klierikas Nerijus Šmerauskas. Nuotr. Jono Kuprio 

redaguotas Donelaičio, Pieta
rio, Lazdynų Pelėdos ir Mairo
nio knygas bei jo paties sukur
tus politinius bei visuomeni
nius raštus. Kadangi Brazai
tis, jau seniai iškeliavęs į 
Džiaugsmo Tėvynę, buvo labai 
veiklus ateitininkas ir lietuvių 
visuomenininkas, tai buvo la
bai įdomu paklausyti įžval
gaus rašytojo P. Jurkaus šių 
Brazaičio darbų analizės. Tik 
gaila, kad dėl Jurkaus balso 
stiprumo labai didelio banga
vimo, negalėjome pasidžiaugti 
visomis jo keliamomis minti
mis. 

Pirmadienio vakarą klausė
me Juozo Gailos įspūdžių iš jo 
kelionės (kartu su vyskupu 
Baltakiu) į buvusias Sovietų 
respublikas, kuriose gyvena 
nemažai buvusių Sibiro lietu
vių tremtinių. Jis taip pat 
mums pasakojo apie susitiki
mus su tais lietuviais. Nema
žai jų yra sukūrę mišrias šei
mas ir nemažai jų vaikų ne
kalba lietuviškai. Lietuva iš
leido 54 milijonus litų statybai 
butų grįžtantiems tremti
niams. Už tuos pinigus pasta
tyti 1,124 butai. Taigi, tiek 
šeimų galėjo grįžti į tėvynę. 
Daug negrįžusių tikėjosi, kad 
sugriuvus Sovietų Sąjungai, 
Amerikos lietuviai apkraus 
juos gėrybėmis ir padarys vi
sus turtingais. 

Mūsų savaitės ketvirtadie
nio vakaras buvo skirtas se
selės Palmiros religinei pas
kaitai. Jos trumpoje kalboje 
labai įdomiai buvo išnagrinėti 
šių dienų religinio gyvenimo 
sunkumai ir mūsų ryšiai su 
Dangiškuoju Tėvu bei tų ryšių 
prasmė mūsų gyvenime. 

Toks yra gana ribotas žvilgs
nis į mūsų praėjusių metų sa
vaitės programą. Pasvėrę šią 
programą savo atminimuose, 
pasiruoškime vėl susitikti 
Kennebunkporte ir pasi
džiaugti nauja programa, pri
taikyta šių dienų rūpesčiams 

nuotaikai. Iki pasimatymo 

Vilniaus ateitininkai 
ša jų svetainės naują 
(www.ateitis.il/vilnius) 
kviečia skaitytojus, kurie turi 
galimybę prieiti prie Interneto 
ne tik pasiskaityti ateitininkų 
naujienų ir kūrybos, bet ir su
žinoti kokie buvo ir kokie bus 
renginiai. Pnedui galima rasti 
„beveik pusę tūkstančio dainų 
ir giesmių su akordais". 

Andrius Kurtinaitis, vado
vaujantis šiai Vilniaus ateiti
ninkų svetainei, įdomiai už
baigia laišką, kuriame pateikė 
kvietimą: 

„...Internete galite rasti mū
sų svetainės lankomumo sta
tistiką: http//www.topl00.1t/ 
stat.htm?id=11077 

Kilstelėkim lankomumą — 
mes jau dabar lenkiame A. 
Brazausko rinkiminės koalici
jos svetainės lankomumą..." 

JAUNUČIŲ STOVYKLA 

Jaunučių ateitininkų vasa
ros stovykla Dainavoje vyks 
š.m. liepos 8-20 d. šiuo metu 
sudaroma stovyklos vadovybė. 
Moksleiviai ir studentai, no
rintieji dirbti jaunučių sto
vykloje, kviečiami nedelsiant 
raštiškus prašymus siųsti: Dr. 
Onai Daugirdienei, 15W560 
89th St., Hinsdale, IL 60521. 

JAUNUČIŲ DĖMESIUI 

JAS Centro valdyba skatina 
visus jaunučius šiame ateiti
ninkams skirtame puslapyje 
aprašyti savo kuopos veiklą. 
Kiekvienas rašinėlis pelnys 5 
dolerių stipendiją. Laukiame 
kūrybingų ir įdomių jaunučių 
veiklos apnšymų. 

ir 
Tėvų Pranciškonų globoje! 

Česlovas Masaitis 

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2001 METAIS 

Birželio 24 - liepos 7 d. 
— Moksleivių ateitininkų sto
vykla. 

Liepos 8 - 20 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. * 

DĖKINGI GERADARIUI 

JAS Centro valdyba nuošir
džiai dėkirga prel. Ignui Ur
bonui už j) atsiųstus gražius 
sveikinimus ir 100 dol. dovaną 
jaunučių vikiai paremti. JAS 
CV ypač rėkinga Prelatui už 
ilgų metų darbą su ateitinin-
kišku jaunmu. 

Smagu Dainavoje, 2000 metų JAS vasaros stovykloje buvo nusitikti su se
niai bematytomis draugėmis Ii k : Gintare Radvilaite, Vesta Zavistaus-
kaitė ir Daina Annarino 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikųgydytoįa 

Palo* Padfatrtea 
708-923-6300 

Chteago Pedtetrtc* 
773-582-8500 

ŠEIMOS OYDYTOJA8 IR 

Pereme dr. P. Kiiitlam prjktfcą 
Oak Park Physidam Office 

8626 W. CenTank Rd., 
H M H. 60402 

Tai. 706-484-1546. 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.8. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7916 W. 171 8L 
Tlreey Perk, 1.60*77 

708-614-8171 
Valandoa pagai aua«ahmą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Valkų gydytoji 

900 Ravinia PI.. Ortand Park, IL 
Tai. 708-348-0867. 

Priklauso Palos ir Chrtst ftgoninems. 
Nuolaida naujai arvykuetema. 

DR DALIA JOOWAUS 
DANTIE GYDYTOJA 
16648 W. 127a 6». 

8 * 1 1 0 1 
Lamom. l . 

TaL 630-243-1010 
vaanaMaaami 
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tyrai DRAUGO ii i 
1/2 metu 

$60.00 
$65.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

ATEITININKU RENGINIAI 

Čikagoje 

Kovo 10 d. , šeštadieni — 
Gavėnios susikaupimas Ateiti
ninkų namuose. Ruošia Ateiti- j 
ninku namų valdyba ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

Birželio 3 d., sekmadieni 
— 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. 

Philadelphijoje 

Kovo 4 d. — .Atgimimo" 
kuopos (Philadelphija/Balti-
morė/Vašingtonas) ateitininkų 
Šeimos šventė vyks Philadel-
phijos Šv. Andriejaus parapi
jos patalpose. 

Kennebunkport, ME 

Rugpjūčio 11-18 d. — 
Ateitininkų sendraugių poilsio 
savaite Tėvų Pranciškonų va
sarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

VISI KVIEČIAMI 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te, vyks šeštadienį, kovo 10 d. 
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022, arba pas Ramo
ną Kaveckaite, tel. 708-499-
0687. Susikaupimą kartu ruo
šia Ateitininkų namai ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

JAV $100.00 
Kanadojė'ir kitur (UJS.j $116.00 
Tik Šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadojė'ir' kitur (U.S. j '„.... $66.00 $50.00 $38.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro pastų $600.00 $250.00 
Reguliariu paštu ^ $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų ^ $160.00 $86.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu pattu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDVVAYCUNIC.8.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics 4. Gynecotogy 

3825 Highltod Avenue Suite 4A 
Dowmrs Grove, IL 60515 

430452.9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 W«JSK 8t, Lemont, IL 80439 
1301 Copparliald Ave., Šute 113, 

JoM.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

Q O C a l O ••»-» * - * ^ -a 

TaL 708-596-2131 
Valandos pagsJ susitarimą 

DR VILIUS MIKAmS 
SBMOS DAKTARAS IR CHKaJROAS 

10811W. 143 StOrfcjnd Pa* .« . 60467 
n i š a i i Tata fmsmaj I Ii mesi 

9tm Casas HospM 

Tat 

LTD. 
8417 W. 87 817. 

Oak Lawn.i-60463 
TaL 773436*7700 

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

States ir kra*4agyafc| ftgos 
Vaiancios nagai nuteikiąs. 

DR.UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 3 6 W . 8 3 8 t 
Tel 773-738-7730 
Vaiandoe euitarue. 

JONAS V.PRUNSKJS.MD 
TERRIDALLASPRUNSKJS,MD 

GREOORYSUĖLZLE.MO 
_9COTT0REENWALD, MD 

Mnoio PeJn Treaatnent InetnUle 
Nugaros, sprando, gsjvoa, aajnarki 
va^auMImų ikaUiiikeajibai M. visai skausmo gydymo 

Chicago: 312-72*0600 
East Durtdee: 847-551-1212 

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

irUbertyvHle. 
www.INnoiepeJn.corn 

DR. DANA M.SAUKUS 
DerjM9Yįrtoje 

Waatahaaa>r, 160164 
Tat 708-844-1884 

Valandos pagal ata t̂ertmą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Moclcai Cantar 

10400 75 SLKanceha,WI 63142 
(262} 697 6990 

Novickis 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos). 
§MĖWĘĮmm§mmM3ĖWm 

6845W: Stanley Ava_ Berwyn, IL 
80402. tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kascfen, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimarni 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angfcskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Tel. 706^422-8260 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

COLIN POWELL IR NATO 
„Įstosim į NATO, ir lietuvai

tės pradės gimdyti juodukus", 
— skaitau Lietuvos Seimo na
rio Juliaus Veselkos pareiški
mą „Gairių" žurnale (2000.12, 
nr. 12). Įspėjimas gal ir ne be 
pagrindo? Praėjusiais metais 
per bendras JAV - Lietuvos 
karines pratybas Baltijos jū
roje, prie Klaipėdos, uosta
miesčio baruose net lietuvai
tės studentės meiliai bendravo 
su Afrikos amerikiečiais. 

Bet šią „problemą" tegul J. 
Veselka ir sprendžia. NATO 
mums labai svarbi — geresnio 
pasirinkimo Lietuvos sienų 
apsaugai, nepaisant, kokia ta 
apsauga bebūtų, nėra. Tad lie
ka tik rūpestis, ar mes ten pa-
teksim? Kitais metais sprendi
mas. Jį sutikti Lietuva ruo
šiasi visu garu. Ir atrodo — 

' neblogai. Pasiruošimui talki
na ir užsienio lietuviai, išskir
tinai — mes, „amerikonai". 
Bet jau taip, lyg į NATO bū
tumėm kaip ir įstoję. Tik ka
žin, ar ne per daug džiaugia
mės, ypač šokinėdami dėl nau
jos JAV valdžios laikysenos, 
lyg jos paramą turėtumėm sa
vo kišenėje, kai iš tikrųjų toli 
gražu dar taip nėra. 

Vieną tokio nusiteikimo ap
raiškų prieš mėnesį, sausio 
19-tą, skaitėme „Drauge". 
BNS pranešimas teigė: „Būsi
moji JAV administracija, likus 
kelioms dienoms iki naujo pre
zidento inauguracijos, nesle
pia savo tvirtos paramos 
NATO plėtrai ir Baltijos vals
tybių narystei sąjungoje... 
Kandidatas į Valstybės sekre
toriaus pareigas, atsargos ge
nerolas Colin Powell pareiškė, 
remias Baltijos valstybių na
rystę NATO... Tai jau antras 
pastarosiomis dienomis aukš
tų Respublikonų partijos 
atstovų pareiškimas, nedvi

prasmiškai remiantis Baltijos 
valstybių siekius tapti NATO 
narėmis". Pirmo tokio pareiš
kimo autorius, pagal BNS, Se
nato užsienio neikalų komiteto 
pirmininkas Jesse Helms. 

Čia BNS pranešamos žinios 
grindžiamos „Washington 
Post" paskelbtomis ištrauko
mis iš Colin Povvell apklausos 
Senate, svarstant jo tinkamu
mą JAV Valstybės sekreto
rium. Maždaug po mėnesio 
vargais negalais, per JAV LB 
pirmininko Algimanto Gecio 
malonę — tos ištraukos mano 
rankose. Tačiau tokio BNS 
pranešime skelbiamo džiaugs
mo jose nerandu. Senatorius 
apklausinėjamas, tada dar bū
simas, o dabar jau esamas, 
svarbiausias JAV užsienio poli
tikos vadovas Colin Powell 
taip kalbėjo: 

„Mūsų santykiai su Rusija 
negali būti pagrįsti Rusijos 
baime. Jeigu mes tikime, kad 
NATO turi plėstis — iš tikrųjų 
taip ir tikime — mes neturime 
bijoti Rusijos priešinimosi, jei 
laisvę mylintys žmonės nori 
tapti NATO dalimi. Užuot bi
joję, mes turime ištirti Rusijos 
priešinimosi priežastis ir rasti 
kelią į jas atsiliepti. NATO nė
ra prieš Rusiją, NATO yra už 
taiką Europoje. Bet ir Rusija 
yraEuropje... 

Naujas JAV prezidentas yra 
įsipareigojęs NATO plėsti. Ir, 
kaip jūs žinote, eilėje stovi de
vynios valstybės, reikalaujan
čios priėmimo 2002 metais. Šį 
pavasarį ar vasarą NATO na
rių pasitarimuose mes aptar
sime reikalavimus, pagal ku
riuos naujas nares priimsim. 
Jie gali būti ir kiek pakeisti, 
negu buvę anksčiau. Bet visos 
dabartinės narės dėl jų turi 
būti vieningos nuomonės. Aš 
tų pasitarimų laukiu. 

Ar mes priimsim visas devy
nias, ar vieną, ar daugiau, dar 
nesame nusprendę. Tai pri
klausys nuo jų pasiruošimo. 
Tačiau atvirai noriu pasakyti, 
kad prieš trijų iš jų, prieš Bal
tijos valstybių priėmimą. Rusi
ja protestuos, ir mes apie tai 
turėsim gerokai pasvarstyti. 
Mes rusus išklausysim ir pri
imsim dėmesin, bet dienos pa
baigoje darysim tai, kas, mūsų 
galvojimu, bus teisinga (ge
riausia) to regiono tautoms ir 
NATO". 

Taigi — to regiono tautoms. 
O jame yra ir Rusija. O Rusi
jai „teisinga" — Baltijos val
stybės už NATO ribų. Taigi 
abejonių čia užtenka. Tačiau 
viena naujo "3AV Valstybės 
sekretoriaus pareiškimų išva
da nekelia jokių abejonių — 
nei kiek naujų narių, nei ku
rias iš devynių 2002 metais į 
NATO kviesti Bush vadovau
jama Amerikos valdžia dar 
neapsisprendė, ir dar visko 
gali būti. O tarp to „visko" — 
Baltijos valstybės ir vėl gali 
likti už durų. Dėl jų priėmimo 
nėra taip tikras ir, aiškiausiai 
už Baltijos valstybių narystę 
NATO pasisakęs, respubliko
nas sen. Jesse Helms, Powell 
samprotavimus atsiliepęs to
kiais žodžiais: „Aš gerai pa
žįstu rusus. Jie protestuos, 
tryps, šauks ir visaip kitaip 
priešinsis Baltijos valstybių 
priėmimui, bet tai neturi su
trukdyti mums daryti tai, kas 
teisinga, ir aš tikiu, kad mes 
taip darysim..." Taigi — tik 
„aš tikiu". O tas tikėjimas gali 
ir nepasitvirtinti. 

Aišku, mes visi norim, kad 
šio didelio mūsų draugo tikė
jimas pasitvirtintų, bet kol to 
nėra, kodėl mes viešai skel
biam kitaip? Girdim ne tai, 
kas sakoma, bet ką norim gir
dėti, skaitom, ne kas parašy
ta, bet ką norim skaityti, skel
biam faktus, ne tokius, kokie 
jie yra, bet kokius norėtumėm, 
kad būtų, iškraipom tikrovę, 
taip klaidindami ir savo aplin
kos žmones, ir net save pa
čius. O ant tikrovę primenan-

Vasario 16-osios išvakarėse prezidentūroje įteiktos valstybinės Kultūros 
ir meno premijos. Ta proga Lietuvos prez. Valdas Adamkus apdovanojo 
operos solistę Ireną Milkevičiūte. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

T marijonų vienuolijos vyresnysis generolas kun. Mark Garrovv. MIC, tarp vasario 10 ir kovo 4 dienos vizituo
jantis Šv. Kazimiero provincijos t. marijonus, apsilankė „Drauge". Nuotraukoje (iš kairės) — dienraščio vyr. re
daktorė Danute Bindokienė. kun Mark Garrow. MIC, t. marijoVių provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC, 
„Draugo* administratorius Valentinas Krumplis. Jono Kuprio nuotrauka. 

čių pykstam, jų teiginius iš
kraipom, juos kaltinam, kone-
veikiam. Štai, kad ir šiuo atve
ju: kam skelbti, kad JAV nau
joji vadovybė mūsų siekius re
mia, kai ji pati sako dėl jų dar 
neturinti nuomonės? Ir jai 
pakreipti mūsų naudai taip 
pat šį pavasarį, vasarą, rude
nį, o gal dar ir žiemą, reikės 
atlikti labai daug sunkaus ir 
rimto darbo. JAV LB nauja 
vadovybė ir jos Visuomeninių 
reikalų taryba pasiryžusi no
riai ir uoliai dirbti, tad, užuot 
skleidę nepagrįstas paskalas 
ir jomis džiaugdamiesi, eikime 
jai padėti. 

• Kaimynystėje subruzdi
mai, pasi tar imai ir... įspėji
mai. Paskiausiu laiku kurį 
laiką siūbavęs ukrainiečių ne
pasitenkinimas savo preziden
tu Leonid D. Kučma, įsiplies
kė į rimtas demonstracijas. 
Jau antra savaitė, apie 5,000 
piktų žmonių Kijeve kelia 
triukšmą, reikalaudami jo at
sistatydinimo. Kaltinimai: įsa
kymas saugumui' susidoroti su 
jį kritikuojančiu žurnalistu — 
žurnalisto George Gongadze 
nukirsta galva, lavonas buvo 
rastas pernai lapkričio mėnesį 
— palaikymas kyšininkaujan-
čių savo artimųjų pavaldinių, 
slopinimas piliečių teisių ir 
valstybės vairavimas į dikta
tūrą. Pagal „New York Times" 
pranešimus. į tuos sunkumus 
pakliuvusio Ukrainos prezi
dento padėtį siekia išnaudoti 
Rusijos prezidentas Putin. Va
sario 12-tą, nuvykęs į Dnie-
propetrovsk miestą susitikti 
su Kučma ir pasirašyti bendro 
erdvės tyrinėjimo ir bendra
darbiavimo civilinės aviacijos 
srityje sutarčių, primygtinai 
siūlė artimesnį bendradarbia
vimą ir kitose, ypač ginklavi
mo pramonės, srityse. Į tai 
turėjo atsiliepti net JAV am
basadorius Carlos E. Pascual, 

pareiškimu spaudai patarda
mas Ukrainai neleisti Rusijos 
verslininkams įsigalėti priva
tizuojamoje didžiojoje pramo
nėje. Ar nepanašūs rusų kės
lai ir Lietuvoje? 

Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Joshka Fisher vasa
rio 13-tą Maskvoje su Rusijos 
vadovais aptarė Amerikos pre
zidento Bush puoselėjamą 
naują, į priešo raketas nu
kreiptą, JAV gynybos sistemą, 
kuriai sustabdyti Putin teikia 
tarptautinę opoziciją. Fisher 
mano, kad Rusijos prezidentas 
jau linkstąs į nuolaidas, apie 
kurias Vokietijos UR minist
ras kalbėsiąs kitą savaitę lan
kydamasis Vašingtone. Klau
simas: ar tos nuolaidos nebus 
tik Baltijos valstybių narystės 
NATO sąskaiton? 

JAV žvalgybos (CIA) direk
torius George J. Tenet Senato 
žvalgybos komitetui teigė, kad 
Putin, siekdamas susigrąžinti 
buvusią sovietijos galybę, 
ginklais ir jų technologija pre
kiauja su Kinija, Indija ir Ira
nu, nekreipdamas dėmesio nei 
į Rusijos žmonių gerovę, jų 
teises, nei kaimynių valstybių 
nuotaikas, ir taip siekia pa
šalinti iš jų Amerikos įtaką. 
Ar tai neįspėjantis ženklas ir 
mums? 

* kvietimo ir mokslo bei 
Krašto apsaugos ministrai 
— Algirdas Monkevičius ir Li
nas Linkevičius pasirašė su
tartį dėl mokyklų bendruome
nių informavimo NATO ir 
saugumo klausimais progra
mos. Pagrindinis programos 
tikslas — teikti ir skleisti ak
tualią švietėjišką informaciją 
apie NATO ir Lietuvos kariuo
menę moksleiviams bei peda
gogams. Šiam projektui įgy
vendinti KAM skirs 4.5 mln. 
litų. BNS 
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Danutė Bindokienė 

Nauji standartai, naujos 
ir baimės 

Š.m. vasario 14 d. Europos 
Sąjungos parlamentas Pary
žiuje baigė svarstybas dėl ge
netiniu būdu pakeistų augalų, 
skirtų žmonių ar gyvulių mi
tybai. Nors tos svarstybos ga
lutinai nepanaikino priešingų 
nusistatymų „žmogaus kiši-
muisi į gamtos evoliucijos 
procesą, gerai neištyrus ga
limų pavojų", tačiau visgi susi
tarimas buvo pasiektas, už jį 
balsuojant 338 nariams, prieš 
gauti 52 balsai. 

Tikima, kad tas iš dalies 
užbaigs daugiau kaip trejus 
metus trukusį Europos šalių 
moratoriumą prieš genetiniu 
būdu pakeistus grūdus, įvai
rias sėklas ir kitus pašarinius 
bei maistinius augalus. 

Kad būtų lengviau nura
minti vartotojus ir sudaryti 
palankesnę nuomonę apie ag
rikultūros sritį, kuri vadina
ma neišvengiama ateities bū
tinybe, buvo sudarytos griež
tos taisyklės, reguliuojančios 
tuo būdu pakeistos augmeni
jos auginimą, įvairius bandy
mus ir ypač pardavimą varto
tojams. Į tą sąrašą įtraukti ir 
įvairūs vaistai, kurių pagrin
dą sudaro augalai. Be to, bus 
griežtai reikalaujama, kad visi 
maisto gaminiai turėtų aiš
kius, visiems suprantamus už
rašus, tuo perspėjant žmones, 
jeigu jiems genetiniu būdu pa
keisti augalai yra nepriimtini. 

Manoma, kad tokia stropi 
kontrolė atneš ir papildomos 
naudos. Kadangi visi duome
nys apie šią augmeniją bus 
registruojami, įrašomi \ kom
piuterius ir stebimi, bus daug 
lengviau pastebėti atsiran
dančias problemas ir jas pa
šalinti. T\iip pat ilgas — maž
daug trejų metų — tyrimo bei 
stebėjimo laikotarpis, prieš 
paleidžiant toą ar kitą augalą 
platesniam vartojimui, suda
rys mažiau pavojų, kad per 
skubotumą kažkur neapsižiū
rėta ir padaryta klaidų. 

Visos Europos Sąjungos na
rės privalės laikytis naujųjų 
taisyklių dėl genetiniu būdu 
pakeistų augalų auginimo bei 
vartojimo. Kol kas dvi iš pen
kiolikos — Prancūzija ir Dani
ja — žada taisykles ignoruoti. 
Tačiau dėl to gali susilaukti 
nemalonumų, nes „neklauža
dos" bus patrauktos ES teisė
tvarkos atskaitomybėm Tvir
tinama, kad nei vienai ES na
rei ar jos gyventojams geneti
niu būdu pakeistos augme
nijos bijoti nereikia, nes nau
josios nuostatos yra griež
čiausios, kokias tik buvo gali
ma įvesti. Jų laikantis, niekas 

neturėtų jaustis nesaugus. 
Neturėtų protestuoti ir žalieji, 
kurie ypač garsiai pasisakė 
prieš tokį „gamtos išprievar
tavimą". 

Verta pastebėti, kad Ameri
koje genetiniu būdu pakeistų 
javų produktai jau seniai ran
dami kiekvienos maisto par
duotuvės lentynose. Manoma, 
kad net 65 įvairių maisto ga
minių procentuose randama 
tokių augalinių priemaišų. 
Niekas į tai ilgą laiką ne
kreipė dėmesio. Bet pernai, 
kai gyvuliams skirtų kukurū
zų miltų buvo. rasta kai ku
riuose meksikietiškuose patie
kaluose (taco sheHs), kilo di
desnis triukšmas ir jie paša
linti iš parduotuvių. Genetiniu 
būdu pakeisti augalai nevarto
jami ir kūdikių maistui. 

Vis tik nusistatymas prieš 
tokiu būdu pakeistus augalus 
yra didelis. Ypač griežti pro
testai pasireiškia Europoje. 
Dėl to nuo 1998 m: Prancū
zijos parduotuvėse pradėta žy
mėti, kad produktas neturi 
taip „pagerintų" javų ar kitų 
augalų, o Didžiosios Britanijos 
spaudoje pasirodę neigiami 
straipsniai taip įaudrino žmo
nes, kad buvo užpuldinėjamos 
laboratorijos, padegami mėgi
namų pasėlių laukai ir kitais 
būdais stengiamasi sustabdyti 
„nenatūralų žmogaus . elgesį 
su gamtos procesais".' " 

Šiuo metu bandymo rezul
tatų ir leidimo vartoti laukia 
maždaug keturiolika maisti
nių augalų, įskaitant- kuku
rūzus, pomidorus, 'ke*Gkėlhis, 
medvilnę, taip pat* rapsus, iš 
kurių gaminamas vadinama
sis „canola" aliejus. (Pastaba: 
angliškai rapsai yra „rape 
seed". Kadangi tas vardas kas
dieninėje kalboje turi neigia
mą įvaizdį, iš šių sėklų- gami
namas labai maistingas alie
jus pradėtas vadinti „canola" 
vardu — žodis sudarytas iš 
„Canada" ir "oil", nes kaip tik 
Kanadoje pradėta šios' rūšies 
aliejaus gamyba.) 

Naujosios ES taisyklės, re
guliuojančios genetiniu būdu 
pakeistus maistinius bei pa
šarinius augalus. įsigalės tik 
balandžio mėnesi. Reikia ti
kėti, kad jos tikrai bus veiks
mingos ir padės apsaugo'.! 
gyvąją gamtą nuo piktnaudoji.-
mo greito pasipelnymo- tiks
lais. Kadangi Lietuva, kaip ir 
kitos Baltijos valstybės, ruo
šiasi Europos Sąjungos narys
tei, taip pat turės prisitaikyti 
prie šių reikalavimų, ne tik 
importuojant produktus, bet ir 
vietoje gaminamus. 

NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

Nr.10 ALEKSAS VITKUS 

Priešingai, vyksta tolesnė kolonizacija, kai 
tose užimtose teritorijose kuriasi ten niekad negyvenę 
žydai kolonistai. 

Visą praėjusią vasarą, prezidento Clinton iniciatyva, 
vyko bandymai susitarti. Deja, be jokių žymesnių pa
sekmių, Arafat pagrasino, kad, jei iki tuomet taikos 
sutartis nebus pasirašyta, rugsėjo 13 d. jis vienaša
liškai paskelbs Palestinos nepriklausomybe. Viena
šališkai? Ne, juk JT 1947 m. ir nusprendė senąją Pa
lestiną padalinti į dvi valstybes. Izraelis pasiskelbė 
nepriklausomu, o arabai taip ir „nesuspėjo". Gaila, 
užuot.paskelbę, jie norėjo tuojau sunaikinti žydų vals
tybę, ir pradėjo nesėkmingą karą, kurį, gerai nepasi
ruošę ir būdami nevieningi, pralaimėjo. Tai buvo gal 
didžiausia klaida, kurios per 50 metų niekam nepavy
ko ištaisyti. 
< Nepriklausomybės, spaudžiamas Amerikos ir Rusi

jos, Arafat nepaskelbė nei 9.13. Jo patarėjas Nabil 
Amr paaiškino: „Mums daug kraštų palankos, bet nie
kas nenori užpykdyti Vašingtono". Arafat aplankė 15 
valstybių, ir dauguma jų vadovų jį perspėdavo: „Ge
riau palauk su nepriklausomybės paskelbimu,, duok 
progos prieiti prie taikingo susitarimo". Arafat laukė 

ir nepaskelbė, o palestiniečiai nerimavo. 
Ir kai Izraelio parlamento opozicijos vadas Ariel 

Sharon (buvęs generolas), lydimas būrio ginkluotų ka
reivių, š.m. rugsėjo 28 d. iššaukiančiai aplankė „Temp
le Mount" šventyklą, kurioje yra ir žydų, ir musulmo
nų šventovių, palestiniečių kantrybė trūko. Tas Sha
ron žingsnis nebuvo taikos misija, bet paprastas pro
vokacijos aktas. Po to vėl pradėjo skristi akmenys, pro
testai, užpuldinėjimai ir t.t. Koks taikingas buvo Iz
raelio valdžios atsakymas, galima spręsti iš to, kad iki 
šiol toje protesto akcijoje jau žuvo per 200 palesti
niečių ir tik keli žydai. 

Šį kartą nėra Reagan, o Clinton nesiskubina su
drausti Izraelį. Juk artėjo naujo Amerikos prezidento 
rinkimai... Padėtis darosi dar rimtesnė, kai prie maiš
taujančių palestiniečių kartais prisideda ir arabai, Iz
raelio piliečiai. Tai suprato ir JT Saugumo taryba, jau 
spalio 7 vienbalsiai (14-0) pasmerkusi Izraelį už per
nelyg perdėtą jėgos panaudojimą prieš palestiniečius. 
Amerika buvo vienintelė valstybė, atsisakiusi už tai 
balsuoti. Panašiai, kada tik Europos Sąjunga paragina 
Izraelį grįžti prie savo 1967 metų sienų, Amerika tyli. 

Šiandien pasaulyje priskaičiuojama apie 20 milijonų 
žydų, ir kai sužinai, kad per 6 milijonų daugiausia įta
kingų žydų gyvena JAV-se, paaiškėja, kodėl Amerikos 
politika yra tokia, o ne kitokia. Kodėl tokia didelė jų 
įtaka? Per ištisus šimtmečius žydams buvo uždaryti 
vartai žemės ukyję, pramonėje ir t.t., todėl jie metėsi i 
kitas sritis, kaip finansai, menai, mokslai, spauda ir 
filmų pramonė. Palestiniečių nelaimei, taip ir pasi

taikė, kad kaip tik žydai, su didžiuliu Amerikos politi
niu svoriu, yra jų priešai. 

Anglų istorikas David Irving viename savo pasi
kalbėjime pareiškė šitaip: jei aš būčiau žydas, klaus
čiau, kodėl mes esame pasaulyje taip nemėgstami0 Ir 
aš atsakyčiau, kad žydai yra gabesni, ypač pinigų sri
tyje; jei nebijočiau, kad mane gali pavadinti antisemi
tu, pasakyčiau, kad žydai yra ir gobšesni". Vienas 
Amerikos pilietis nebijojo laikraštyje pasiūlyti, kad Iz
raelį turėtume padaryti 51-ąja JAV valstija. Pagal 
Amerikos konstituciją, jie turėtų tik du jais besirū
pinančius senatorius ir gal 10 Kongreso narių, o ne 
100 senatorių ir 435 atstovus. Perdėta hiperbolė? 
Taip, bet verčianti pagalvoti, kokią galią šiandien turi 
Izraelio lobistai. 

Praėjo jau 7 metai nuo Oslo taikos susitarimų. Ga
zos srityje tarp 6,000 žydų, ten valdančių trečdalį visų 
žemių, kuomet 1 milijonas palestiniečių gyvena su
spausti likusiame plote. Panaši problema susidarė ir* 
Vakarų krante (West Bank), kur naujai įsikūrusių žy
dų skaičius artėja prie 200,000! Jie visi yra apsupti be
veik trijų milijonų arabų, ginkluotų akmenų svai-
dyklėmis, tuo tarpu kai žydų karinė mašina turi Ame
rikos mokesčių mokėtojų pinigais pirktus 
moderniausius ginklus, su kuriais gali sudrausti 
„neklaužadas" palestiniečius. Prisimena Dovydo kova 
prieš Galijotą, tik dabar apsikeitė pusės. 

Reikia pripažinti, kad 1993 m. Oslo taikos sutartys 
palestiniečiams nedavė nieko gero. Izraelis nepasi
traukė iš savo 1967 m. okupuotų teritorijų, ir dar 

šiandien vadinamosios savivaldos palestiniečių- tvar
komos vietovės ar salelės Gazos srityje ir Vakaru 
krante yra apsuptos žydų nausėdijų, saugomos gink
luotų Izraelio kariuomenes dalinių. Likus tik 10 sa
vaičių iki kadencijos pabaigos, prezidentas Clinton vis 
dar bando rasti abiems pusėms priimtiną ir bendrą 
kelią. Bet kaip0 Barak prašo iš Amerikos, be kasmet 
gaunamų 4 milijardų doleriu paramos dar naujos mo
dernesnės karines technologijos, ir visiškai nesiruošia 
trauktis iš okupuotų teritorijų. Lapkričio 13 d., kal
bėdamas Čikagoje, Barak išdeste Izraelio reikalavi
mus, be kurių nebus taikos: „mūsų sienų neliečia
mumas, 80 proc. mūsų nausėdijų arabų teritorijose lie
ka Izraelio kontrolėje, teisės grįžti į Izraeli palesti
niečiai pabėgėliai neturės ir Jeruzale lieka mūsų". 

Rytojaus dieną tame pačiame suvažiavime Izraelio 
„Likud" partijos vadas, Arie! Sharon, kuris greičiau
siai bus naujas Izraelio ministras pirmininkas,, pasi
sakė šitaip: „Mes turėtume atšaukti mūsų visus pa
siūlymus dėl dalinio Jeruzalės suverenumo. Jei pales
tiniečiai paskelbtų savo nepriklausomybę, Izraelio ka
riuomenė turėtų tuojau užimti visas Vakarų kranto 
sritis, kurios pagal Oslo susitarimą buvo perleistos pa
lestiniečiams". Toliau jis dar perspėjo palestiniečius 
šitaip: „Galite žydus stumdyti iki tam tikro taško, bet 
būkite atsargūs, ir neperženkite nbos''. Tuo pačiu lai
ku Yassir Arafat prižadėjo visiems arabų kraštams, 
kad jis tęs savo šventą kov,> prieš Izraelį Vakarų kran
to ir Gazos gatvėse. Nematyti čia jokios kompromi
sinės dvasios nei iš vienos pusės. (B.d.) 
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X PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

AUSTRALIJOJE, 2000-2001 
Lietuvių jaunimo atstovai ir 

dalyviai iš viso pasaulio susi
rinko Na^maroc: Conference 
Centre, Sidnėjuje, New South 
VVales, Australijoje, 2000 ra. 
gruodžio 22 d. Kai susirinko, 
visi apsistoję konferencijos 
centre užsiregistravo, gavo in
formaciją apie Studijų dienas, 
ir pasą (geltonas atstovams), 
kuris davė leidimą balsuoti. 
Žalias pasas — dalyviams, 
neturintiems balsavimo teisių. 
Iš viso buvo maždaug 75 at
stovų ir dalyvių per Studijų 
dienas. Taip pat buvo per 250 
atstovų, dalyvių turistų bei 
kitų. 

Buvo tikėta, kad kambario
kai tarpusavyje nepažįstami. 
Buvo paskirta po keturis ar 
aštuonis į kambarį. Buvo sma
gu ir įdomu susipažinti su 
kambariokais iš skirtingų 
kraštų. Nauji draugai susi
pažino, susitiko ir buvo sukur
ta viena didelė lietuviška šei
ma. Mes pradėjom diskutuoti 
dienų posėdžius ir bendrauti 
laisvalaikiais bei vakarais. 

Pirmą dieną buvo patvirtinti 
PLJS statutai, išrinktas pre
zidiumai, patvirtinta studijų 
dienų programa, ir atskiri LJS 
valdybų atstovai padarė pra
nešimus apie savo skyrių 
veiklą. Taip pat PLJS pirmi
ninkas Rimas Baliulis iš Vo
kietijos padarė pasaulinės 
LJS veiklos apžvalgą ir kri
tiką, o vėliau buvo paskaita 
apie Lietuvos jaunimo veiklą 
ir siekius. Pirmoj; diena bai
gėsi, apžvelgiant IX PLJK 
Amerikoje. 

Buvo skirtingos paskaitos ir 
simpoziumai kiekvieną dieną, 
pvz., Jcas yra tautiškumas ir 
ką reiškia būti 'tikru lietu-
viu-e?" Politinės, ekonominės, 
ir socialines diskusijos įvyko 
šalia diskusijų ,Jtaip naujieji 
emigrantai gali padėti mum, o 
mes — jiem". Per devynias 
dienas mes nagrinėjom. disku-
tavom, klausinejom, ir balsa
vom. Daug darbo reikėjo atlik
ti ir daug darbų buvo atlikta. 
Pagaliau net ir naujos vaidy
bos buvo įsteigtob. 

Matas Stanevičius iš Kana
dos perėmė PLJS pirmininko 
pareigas iš Rimo Baliuiio. Jo 
valdybą sudaro: Stasys Kulia-
vas, Sonia Houle ir Irena 
Žukauskaitė, visi iš Kanados. 
Taip pat vienas kraštas pa
skyrė atstovą prie PLJS val
dybos. Australijos lietuvių jau
nimo atstovė yra Daina Šlite-
rytė. Šiaurės Amerikos atsto
vas yra Aras Mattis iš Los An
geles, šiuo metu studijuojantis 
Čikagos apylinkėj: Rytų Euro
pos atstovė yra Virginija Va-
lenskaitė (Lenkija); Pietų 
Amerikos atstovas yra Fcderi-
co Mahne Zavickas (Argenti
na), o Vokietijos atstovas yra 
Vytas Lemke. J is taip pat bus 
ir busimojo kongreso pirmi

ninkas. Kitas PLJ kongresas 
įvyks 2003 metais Vokietijoje 
— Vasario 16-toje gimnazijoje, 
Lenkijoje — Punske, ir Lietu
voje. 

JAV išrinko naują valdyba. 
JAV LJS labai dėkoja buvu
siai valdybai. Daina Žemai-
taitytė (Los Angeles) perėmė 
pirmininkės pareigas. Buvo 
nutarta sukurti keturias nau
jas pozicijas šioje valdyboje. 
Vicepirmininkas visuomenini
ams reikalams yra Moacir de 
Sa Pereira (Čikaga); vicepir
mininkas interneto tinkla-
meistris yra Aras Mattis (Los 
Angeles/Čikaga): vicepirmi
ninkas kultūriniams reika
lams yra Aras Vėbra (Connec-
tieut); Marius Petrušonis — 
vicepirmininkas naujų imi
grantų ryšininkas (Vašing-
tonas/Baitimore). JAV LJS 
nauja sekretorė yra Kristina 
Jonušaitė (Čikagai ir naujas 
iždininkas yra Kazys Adomai
tis (Bostone). 

Studijų dienų metu dar vyko 
ekskursines kelionės, aplan
kant Sidnėjų ir apylinkes, 
įvairios vakarines programos, 
arbatėlės, ir maudymasis Ra
miojo vandenyno bangose. 
Kūčios ir šv. Kalėdos buvo 
atšvęstos su visais lietuviškais 
papročiais. Nors visi buvo toli 
nuo savų namų bei šeimų, 
šventės buvo praleistos gau 
jos šeimos" aplinkoj. Kūčios 
buvo švęstos Sidnėjaus lietu
vių namuose. Visi gardžiavosi 
skaniais lietuviškais patieka
lais. Kitą rytą buvo dalyvauta 
šv. Mišiose. Naujieji metai 
buvo iškilmingai sutikti vie
tinėje pokylių salėje. Visi at
stovai, dalyviai ir turistai, 
gražiai pasipuošę, linksmino
si, šoko ir džiaugėsi artimų 
draugų aplinka. 

Studijų dienos Sidnėjuje bai
gėsi 2001 sausio 1 d. 

Po Studijų dienų baigos, kai 
kurie kongresantai išvyko į 
savo suplanuotas ekskursijas 
po Australiją, bent po dešimt 
valandų kelionę autobusu, kiti 
atvyko į stovyklą Dookie Col-
lege. Violet Town, Victoria, 
šešiom dienom. Kiekvieną 
dieną buvo skirtingas užsiėmi
mas. Stovyklautojai galėjo 
pasirinkti rytinius ir pietinius 
užsiėmimus — pvz., kulina
riją, kur pagamino skanų ku
gelį ir skanius koldūnus, lietu
vių kalbos pamokos; lietuvių 
tradicijų būrelį, kur buvo pa
darytos įvairios kaukės Užga
vėnių festivaliui; dainavimą; 
tautinius šokius; net ir sportą, 
kaip tinklinį ar krepšinį. Irgi 
buvo įvairių ekskursijų Vic
toria apylinkėje — pvz., Shep-
parton ir Echuca miestų 
išvykos, sūrio ir vyno ragavi-
mo išvykos; į Mount Buffalo 
lipimas. Nauji draugai galėjo 
iškylauti tris kilometrus nuo 
Dookie College. pamatyti ken-

AMERIKIEČIŲ ŠALPA LIETUVAI PER 
KUN. VYTĄ MEMENĄ 

Nepaprastai gražu, kai 
Amerikos lietuviai savo nuo
širdžiomis aukomis, asmeniš
kai arba per įvairias labdaros 
organizacijas, šelpia Lietuvoje 
tokios šalpos nuolat reika
lingas institucijas. Tačiau tur
būt dar gražiau, kai ne taip 
jau mažos sumos tokiai šalpai 
kartais ateina iš nelietuviškos 
kilmės amerikiečių, žinoma, 
per gerus ir įtakingus tarpi
ninkus. Vienas toks tarpinin
kas, daug pasitarnaujantis 
Lietuvos šalpai, yra kun. Vy
tas Memenąs, buvęs ameri
kiečių Šv. Antano parapijos 
Frankfort, 111., klebonas, da
bar jau pensininkas. 

Po savo apsilankymo Lietu
voje 1997 metais pamatęs 
gana varganas tenykščio gyve
nimo sąlygas, kun. Memenąs 
nusprendė ieškoti finansinės 

Naujoji JAV Lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Pirmoje eil. iš kairės: 
pirmininke Daina A. Žemaitaitytė .Los Angeles), sekretore Kristina V. 
Jonušaitė (Čikaga): II eil.: vicepirm. kultūros reikalams Aras V. Vėbra 
iConnecticut), vicepirm. visuomeniniams reikalams Moscir P. de Sa Pe
reira (Čikaga), vicepirm. intemeto-tinklameistrio reikalams Aras N. Mat
tis (Los Angeles/Čikaga). Valdybai dar priklauso: ryšininkas su naujai
siais lietuviais imigrantais Marius Petrušonis Vašingtonas/Baltimorė) ir 
iždininkas Kazvs Adomkaitis (Bostonas). 

gūras, lakstant pievose. Vaka
rais buvo laužai, šokiai, tra
dicinis Užgavėnių festivalis ir 
JCaraoke" vakaras, kur visi 
galėjo linksmai pabendrauti, 
padainuoti. 

Sausio 9 d., visi stovyklauto
jai užlipo į autobusą trijų va
landų kelionei į Melburną, ap-
sistojant Queen*s College. At
vykę stovyklautojai vėl susi
jungė su seniai nematytais 
kongresantais. Tą vakarą, visi 
galėjo pabendrauti kartu Mel
burno Lietuvių namuose, 
klausant linksmos muzikos. 

Rytojaus dieną vyko pusės 
dienos ekskursija po Melburno 
miestą Po ekskursijos buvo 
laisvalaikis, kai galėjome po 
vieną, ar su grupe pasivaikš
čioti mieste, pavalgyti ir nusi
pirkti dovanėlių, prieš uždary
mo pokylį, kuri? įvyko vienoje 
Melburno pokylių salėje. 

Netrukus keliautojai pra
dėjo išvykti namo. Laikas 
buvo atsisveikinti iki pasima
tymo būsimame Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese. 

Kristina Jonušai tė 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

Gaja Vytautė Bublytė. 

ATSTUMAS RYŽTO 
NENUSLOPINO 

Gaja Vytautė Bublytė, gyve
nanti Cleveland, OH, 2000 
metais baigė John CaiToll uni
versitetą bakalauro laispniu iš 
biologijos. 

Ji yra ateitininkė, dažna 
jaunučių ir moksleivių vadovė 
Dainavos stovykloje. Priklau
sė ..Čiurlionio" ansamblio 
kanklininkių grupei, tačiau 
vienas žymiųjų Gajos pasie

kimų yra Pedagoginio litua-
nistitos instituto Čikagoje bai
gimas neakivaizdiniu būdu. 
Jos ryžtas baigti šį institutą 
buvo toks stiprus, kad ir at
stumai tarp Čikagos bei Cle-
velando nesutrukdė. Tai tik
ras pavyzdys kitiems lietu
viams jaunuoliams. 

GEDIMINAS 
ADOMAVIČIUS 

„COMPUTER" ŽURNALE 

Gediminas Adomavičius, 
Xew Yorko universiteto dokto
rantas, kur įgijo magistro 
laipsnį kompiuterių moks
luose, o bakalauro laipsnį Vil
niaus universitete, ir prof. 
Alexander Tuzhilin paskelbė 
.Computer" žurnalo vasario 
numeryje straipsnį, kaip nu
statyti pirkėjo profilį iš jo pir
kimo istorijom. „Computer" 
žurnalas spausdina bendro po
būdžio straipsnius. 

Saulius Šimoliūnas 

VIKTORAS SNIEČKUS 
LAIMI COPE 

MOKSLININKO ŽYMENJ 

Amerikos cheminės draugi
jos Cope mokslininko žymuo, 
nešąs 45,000 dol. premiją, bus 
įteiktas profesoriui Viktorui 
Sniečkui draurijos suvažiavi-

paramos iš geraširdžių ameri
kiečių. Vis dar pagelbėdamas 
pastoraciniame darbe keliose 
parapijose Illinois ir Floridos 
valstijoje, jis suranda progas 
retkarčiais šv. Mišių metu per 
savo pamokslus jautriai pa
pasakoti apie Lietuvą, ten vis 
dar besireiškiantį vargą ir su 
klebonų leidimu pravesti spe
cialias rinkliavas. Per pasta
ruosius porą metų keliose pa
rapijose kun. Vytas Memenąs 
surinko net 85,772 dol. aukų 
Lietuvai. Visi šie surinkti pi
nigai buvo atitinkamai pada
linti ir perduoti Nekalto Pra
sidėjimo seselių tvarkomiems 
našlaitynams, tėvų pranciš
konų vadovaujamai vargšų 
virtuvei Kretingoje, Betanijos 
valgyklai Vilniuje ir Telšių 
„Caritas" organizacijai. 

Už visą šį rūpestį ir įde-

Dailininkas-poetas dr. Antanas Lipskis ir Jūratė Sakalauskienė dailinin
ko studijoje Floridoje prie tapybos darbo, kuris visą šį mėnesį puoš Lietu
vos Respublikos konsulatą Palm Beach, FL. 

EMILIJOS TUTLIENES JUBILIEJUS 

Garsieji Operos riimai Sydney. Australia Prof. Viktoras Sniečkus. 

Į Dalios Tutlytės Mrowiec 
ūkį, netoli Arlington miestelio, 
Washington valstijoje, š.m. 
vasario 11 d. suvažiavo didelis 
būrys Seattle lietuvių sveikin
ti visų mylimą audėją — šio 
meno žinovę Emiliją Tutlienę, 
jos garbingo 90 metų jubilie
jaus proga. Net iš tolimo Olim
pijos miesto atvyko Aleksan
dra „Mama" Gylienė, prieš 
keletą metų pati baigusi 9-tą 
dešimtmetį. Namai mirgėjo 
svečių dovanotomis gėlėmis, 0 
stogas vos nepakilo nuskam
bėjus „ilgiausių metų" linkėji
mams. 

Emilija Paičiūtė Tutlienė 
gimė 1911 metais, Žemaičių 
Naumiestyje. Austi pradėjo 
būdama vos 11 metų amžiaus. 
Prieš antrąją rusų okupaciją 
Emilija išsiaudė pirmuosius 
tautinius drabužius, juos pri
taikydama prie savo gintari
nių karolių. Juos Emilija pali
ko seseriai, šeimai 1944 m. 
traukiantis nuo artėjančio 
fronto. 

Su savo vyru ir dviem ma
žomis dukrelėmis, Emilija 
Paičiūtė Tutlienė pasitraukusi 
iš Lietuvos 1944 m. gyveno 
įvairiose karo pabėgėlių sto
vyklose, Vokietijoje. Spacken-
burg stovykloje, 1946 m. ji vėl 
rimtai užsiėmė audimu. Tuo 
metu stovyklose steigėsi lietu-

me Čikagoje rugpjūčio 26-30 
d. 

Prof. Sniečkus gimė 1937 
metais Kaune, atvyko Kana-
don 1948 m., bakalauro laips
niu chemijoje įgijo 1959 me
tais iš Alberto universiteto, 
magistro laipsnį 1961 metais 
iš Kalifornijos universiteto, o 
daktaro laipsnį 1965 metais iš 
Oregon universiteto. Dabar jis 
yra organinės chemyos profe
sorius Queens universitete. 
Praeitiis metais suorganizavo 
organinės chemijos tarptau
tini simpoziumą Vilniuje. 

Saulius Šimoliūnas 

viškos mokyklos, organizavosi 
ansambliai ir tautinių šokių 
šokėjų grupės. Tautiniai dra
bužiai buvo lietuvių labai ver
tinami kaip jungtis su praras
ta tėvyne. Antklodės ir seni 
drabužiai buvo išardomi ir 
persiuvami į šiokius tokius 
„tautinius" drabužius. Emilija 
sparčiai audė, užpildydama 
gausius užsakymus lietuviš
kai medžiagai. 

Maždaug tuo laiku Emili
jos audimą aprašė lietuviška 
spauda Amerikoje. Perskaičiu
si straipsnį, Čikagoje gyve
nanti vienuolė kazimierietė 
seselė Perpetua, užsakė pas 
Emiliją Tutlienę 16 komplek
tų tautinių drabužių mote
rims. Jie buvo naudojami tau
tinių šokių pasirodymuose 
Marijos mergaičių gimnazi
joje, Čikagoje. Emilijos Tut-
lienės austus drabužius dar 
galima matyti vienuolyno lie
tuviškos kultūros muziejuje. 

Tutlių šeima atvyko į Ame-

Kun. Vytas Memenąs 

damą darbą kun. Vytas Me
menąs tikrai nusipelno di
delės padėkos. Šiuo metu kun. 
V. Memenąs ilsisi Floridoje ir 
sveiksta po praėjusių metų 
gruodį patirtos širdies atakos. 

Juozas Baužys 

DAILININKO DARBAI 
KONSULATE 

Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Palm Beach 
mieste, Floridos valstijoje, 
Stanley Balzekas, Jr. ėmėsi 
gražios iniciatyvos supažin
dinti konsulato švedus su 
žymiais lietuvių dailininkais. 
Kas mėnesį konsulate besilan
kantys tiek lietuviai, tiek 
amerikiečiai, turi progos pa
matyti tam mėnesiui išrinkto 
dailininko darbą ir susipažinti 
su jo biografija. Praėjusį mė
nesį buvo pristatyta daili
ninkė Rimgailė Jonynaitė Zo-
tovienė, o šį mėnesį konsulato 
svečiai gali pasidžiaugti pui
kiu, gerai žinomo dailininko ir 
poeto gydytojo, Antano Lips-
kio tapybos darbu. 

Lietuvoje gimęs, Antanas 
Lipskis medicininį išsilavini
mą įgijo Heidelbergo universi
tete Vakarų Vokietijoje. Atvy
kęs į Jungtines Amerikos Val
stijas, gydytojo praktika užsi
iminėjo iki 1983 m. Šalia dar
bo studijavo meną. Vienas pa
grindinių jo mokytojų buvo 
dailininkas Adomas Varnas. 

riką 1949 m. ir įsikūrė Či
kagoje, kur Emilija gyveno 30 
metų. Nuo 1980 m. ji gyvena 
pas dukterį Dalią, netoli Seat
tle. 1994 m. VVashington val
stijos gubernatorius apdova
nojo Emiliją Tutlienę liaudies 
meno premija, ir tais pačiais 
metais įvyko jos audinių paro
da University of VVashington 

' patalpose. 
Apie Emiliją Tutlienę ir jos 

darbus yra plačiau parašyta 
rašytojos Kati Meek knygoje 
„A Flaxen Past — For Love of 
Lithuanian VVeaving" išleis
toje praėjusių metų pabaigoje. 

Širdingai sveikiname Seat
tle telkinio brangią jubiliatę, 
linkime tvirtos sveikatos ir 
daug, daug gražių, kūrybingų 
metų! 

Zita Pe tk ienė 

Seattle lietuvių gerbiamos promoCiuter Ii k.: Aleksandra Gyliene ir 90-tą 
gimtadienį Švenčianti Emilija Tutlienė. Mamyte* džiaugsmu dalinasi ir 
duktė Dalia Tutlyte Mrowiec. Nuotr Zitos Petkienės 
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Prez. George W. Bush savo inauguracijos proga ruoštame pokylyje šoka 
su žmona Laura. V. Jasinevičiaus nuotrauka. 

PRISIMINIMAI IŠ PREZ. 
GEORGE W. BUSH 
INAUGURACIJOS 

VYTAUTAS JASINEVIČIUS 

Gavęs pakvietimą ir šeimoj 
pri tar imą, pasiruošiau kelio
nei i sostinę Washington. DC. 
Kiek teko sužinoti, iš Lietuvių 
respublikonų lygos tik aš ir 
Cas imir pakviesti dalyvauti 
inauguracijoje, nors pakvieti
m u s gavo ir kiti mūsų valdy
bos nariai . 

Viską susi tvarkius, ketvirta
dieni, anksti ryte. iš Midvvay 
lėktuvas pakilo link sostinės. 
Nors ir apsiniaukę, bet virš 
debesų buvo saulėta. Po va
landos ir dvidešimt minučių 
nusileidom Ronald Reagan 
oro uoste. Čia taip pat buvo 
aps in iaukę ir lynojo, bet šil
čiau. Paėmęs taksi, nuvykau į 
savo žento butą, netoli oro 
uosto. Pagal mūsų susitarimą, 
nuvykau j FBI rūmus, kur dir
ba mano žentas Jonas . Pasiro
do, j is buvo paruošęs su va
dove apžiūrėti FBI veiklą ir 
pasimatymą su direktorium 
Louis J . Freeh. Aplankėm 
šaudyklą, milžinišką ginklų 
kolekciją ir DNA laboratori
ja. Po to pasikėiėm į viršutinį 
aukštą , kur yra FBI direkto
r iaus raštinė. Įėjom į didelį 
laukiamąjį, papuoštą Ameri
kos ir Department of Justice 
vėliavomis. Už kelių minučių 
įeina gana lieknas, aukštas, 
t amsiu kostiumu, apyjaunis 
vyras . Mano žentas mane jam 
pr is ta tė . Su šypsena jis pada
vė man ranką ir pradėjo kal
bėti. Matyt, buvo gerai infor
muotas , nes padėkojo man už 
tarnybą Korėjos kare. Taip 
pa t pasakė, kad buvo Vilniuje 
ir teko kalbėtis su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkum 
Ir nepagailėjo j am kompli
mentų. Vėliau atėjo jo foto-

• 

grafe ir nufotografavo su di
rektorium. Aš padėkojau j am 
už laiką mus priimti, ir taip 
pat už jo įnašą Amerikos pi
liečių saugumui. Atsisveiki
nom. Po to nusileidom į ma
no žento raštinę, kur turėjau 
progos susipažinti su jo kole-
gomis-agentais. 

Penktadienis, apsiniaukę ir 
lyja. Mes turim paskirtą pa
simatymą su Lietuvos Res
publikos ambasadorium dr. 
Stasiu Sakalausku. Važiavo
me per Potomas upę, pro Bal
tuosius rūmus, 16-ta gatve 
dvi mylias j šiaurę. Surandam 
ambasadą pagal namo nume
rį. Atsidarom geležinius var
tus ir prieinam prie durų, ku
rias atidaro ambasados tar
nautoja ir pakviečia į vidų. 
Tik mums įėjus, atvyko ir Ca
simir Oksas. Taip mes bu
vom susitarę. Pasisveikinom, 
kaip seni pažįstami. Supa
žindinau su Casimir Oksu ir 
žentu Jonu. Pirmiausia aš per
daviau laišką nuo mūsų ly
gos pirmininko Anatolijaus 
Milūno. Laišką jis tuojau pers
kaitė ir prižadėjo parašyti A. 
Milūnui. (iurkšnodami kavu
tę, pasikallKjom įvariomis te
momis: ekonomika, korupcija, 
nusikaltimai, naujai išrinktą 
Seimą, valdžią ir naujai pas
kirtą ambasadorių, kuris jį pa
keis. Ambasadorius priminė, 
kad Lietuvoje yra ir pozity
viai nuveiktų darbų. Pavyz
džiui demokratija. Jis pabrė
žo, kad toje srityje yra toli 
pažengta. Labai smagiai pra
leidom visą valandą laiko ma
lonioj ir šiltoj atmosferoj. At
sisveikindami palinkėjom am
basadoriui sėkmės ir geriau

sių vilčių Lietuvai. 
Po to vykom visi kar tu j 

Kongreso rūmus. Pirmiausia 
turėjau sustoti pas mūsų at
stovę Judy Biggert. Ji turėjo 
mano bilietus į prezidento 
priesaiką. Jos nebuvo — pieta
vo. Raštinės vedėjas perdavė 
man bilietus. Padėkojau ir 
ėjome ieškoti atstovo John 
Shimkus. Aš jam turėjau laiš
ką nuo mūsų lygos pirminin
ko A. Milūno. Deja, ir nera
dom. Laišką perdaviau jo 
raštinės darbuotojui. Kitas 
sustojimas turėjo būti pas at
stovą Henry 'Hyde . Aš j a m 
taip pat turėjau laišką. Po 
ilgo ėjimo suradom jo rašt inę, 
bet ir jo nebuvo. Palikęs laišką 
sekretorei, apleidom Kongre
so rūmus. Nuo vaikščiojimo 
pradėjo skaudėti kojas. Tuo ir 
baigėsi šios dienos programa. 
Ryt turim sunkią dieną. Trys 
renginiai. Gerai užkąsim ir 
poilsis. 

Šeštadienis. Lauke lyja. 
Priesaika pusę dvylikos. Šiaip 
taip suradom taksi ir nuvy
kom prie Capitol rūmų. Gat
vės aplink buvo uždarytos, to
dėl ilgą kelią reikėjo nueiti . 
Praėję kontrolę, susiradom 
patogesnę vietą stovėti. Tai 
Ulysses Grant paminklas. J i s 
turi cementinį paaukštinimą, 
ant jo mes su Jonu išstovė
jome per visas ceremonijas. 
Pradžioje grojo graži muzika, 
choras ir solistai dainavo. 
Žmonių prisirinko keli šimtai 
tūkstančių. Visokio amžiaus. 
Aš turėjau kepurę ir tas labai 
padėjo. Tik pasibaigus prie
saikai, mes turėjome skubėti į 
namus. Buvau pamiršęs bilie
tus į paradą. Jonas skynė ta
ką per didelę masę žmonių. 
Bandėm prasiveržti link gat
vės, kur buvo mašinų judėji
mas. Gatvėse buvo jaunų žmo
nių, daugiausia merginų, ku
rios nešėsi plakatus su ne
gražiai parašytais protestais, 
su „F" raide, žodžiais. Aš nu
stebau, kad taip žemai yra 
kritusi jaunimo moralė. Paga
liau nuvažiavom iki namų. 
Jonas užbėgo į butą, pasiė
mėm bilietus ir su tuo pačiu 
taksi skubėjom prie Pennsyl-
vania Avenue. Čia turėjom 
stoti j dviejų blokų ilgio eilę, 
kad galėtume pereiti per 
„metai deteetor tęst", ir t ik ta
da priėjom prie suolų, kur 
galėjom atsisėsti. Mes sėdėjom 
tarp 10-tos ir 11-tos gatvės, 
Pennsylvania gatvėje. Mato
mumas buvo geras. Sėdėjome 
ant paaukštintų suolų. 

Antroje pusėj gatvės, už už
tvaros buvo apie šimtas de
monstrantų, į kuriuos niekas 
nekreipė dėmesio, tik policija, 
kurie atidžiai juos stebėjo. Pa
radas, gal dėl lietaus, taip pat 
vėlavo daugiau valandą, bet 
lietus nesustojo lijęs. Labai 
nedėkinga diena fotografuoti. 
Pagaliau, apie 3 vai., prasi
dėjo paradas. Pirmiausia mo
tociklais važiavo policija. To
liau nešė visų karinių dali
nių vėliavas, didelis karinis 
orkestras. Toliau raitoji poli
cija. Skirtingos kariuomenes 
rūšys, įskaitant ir senovės 

anglų ir prancūzų armijų uni
formomis. Po to važiavo prezi
dento trijų mašinų kolona. Už 
jo sekė viceprezidento dviejų 
mašinų kolona. Praleidus 
Washington mero limuziną 
mes susirūpinome grįžimu na
mo persirengti. Liko tik pora 
valandų iki inauguracijos. Illi
nois valstijos puota vyko Wa-
shington Hilton viešbutyje. 

Sugrįžę greitai persirengėm 
ir nuskubėjom \ Hilton. kuris 
yra apie pusantros mylios nuo 
Baltųjų rūmų į šiaurę. Vyko 
aštuoni tokie pokyliai ir juose 
dalyvavo apie 36,000 svečių. 

Pagaliau esame viešbutyje. 
Didelis judėjimas. Atidavę 
paltus ir pasiėmę- programas, 
nuėjom į didžiulę salę, kurioje 
buvo apie 4,000 svečių. Grojp 
„Big Bend" orkestras, muzika 
iš 50-ųjų metų. Tik įėjus į sa
lę, pamačiau Casimir Oksą su 
dukra Mary. Pasisveikinom ir 
susipažinom. Labai simpa
tiška moteris. Casimier 
paaiškino apie tvarką dėl 
maisto ir gėrimų. Aš su Jonu 
po skubėjimo buvom ištroškę 
ir nuėjom prie alaus. Pradė
jom žvalgytis, pamatyti pažįs
tamų politikų. Abiejuose sales 
galuose buvo pastatyti dideli 
TV ekranai, kuriuose ir save 
galėjai pamatyti . Aplink salę 
buvo balkonėliai, kuriuose 
buvo kėdžių ir stalų. Prie jų 
sėdėjo gražiai apsirengusios 
moterys. Salėje jautėsi pakili 
nuotaika. Viduryje salės an t 
parketo, šoko link.-mos poros. 
Pirma sutikau senatorių Pe-
ter G. Fitzgerald Pasiveiki-
nom. pasikalbėjom ir nusifoto
grafavom. Kitoj salės pusėj 
sutikom mūsų lietuvių drau
gą Edward Dervvinski. Sekre
torius paklausė apie A. Milū-
ną ir prašė perduoti j am lin
kėjimus. Netrukus pamačiau 
mūsų Lt Governor Corinne 
Wood. Su ja pasikalbėjom apie 
mūsų lygą ir jos ateities pla
nus. Lygos vardu pažadėjau 
jai paramą, už tai ji mums 
dėkojo. Mano nusivylimui, 
nemačiau atstovo John Shim
kus, nei atstovės Judy Big
gert bei iždininkes Judy Baar 
Topinka. Apie 10 vai. atvyko 
viceprezidentas Richard B. 
Cheney su žmona. Pasveikino 
mus, padėkojo už paramą, 
sušoko trumpą šokį ir išvyko 
į kitą renginį. Apie 11 vai. at
vyko prezidentas George W. 
Bush su žmona. Prezidentas 
pasveikino ir padėkojo už visą 
paramą ir daug įdėto darbo, 
kuris atnešė pergalę į Baltuo
sius rūmus. 

Po to dar vaikščiojom ir ieš
kojom laisvų kėdžių, nes kojas 
skaudėjo. Pagaliau suradom ir 
aš su Jonu atsisėdom pailsėti. 

Sekmadienis. Atsikėlę atsu-
kom televiziją ir stebėjom Mi
šias, kurios vyko Washington 
National katedroje. J a s aukojo 
kelių religijų kunigai. Jose da
lyvavo prezidentas ir vicepre
zidentas su šeimomis. Šian
dien diena saulėta, bet šal
tesnė. Gera diena fotografuo
ti Pavalgę pusryrius. su Jono 
mašina išvykom į sostinės 
centrą pasižiūrėti ir pafoto-

grafuoti. Visos barikados bu
vo nuimtos. Visur galima bu
vo privažiuoti. 

Pirmiausia aplankėm Korė
jos karo paminklą. J i s labai įs
pūdingas. Tai laukas, pilnas, 
kareivių skulptūrų, natūra
laus dydžio, su visa kario ap
ranga. Po to aplankėm Viet
namo karo paminklą. Priekyje 
yra trijų karių s tatula, repre
zentuojanti trijų rasių karius. 
Toliau pakalnėje yra aukšta 
ir labai išilga granito siena, 
kurioje yra įrašytos žuvusių 
vardai ir pavardės. Fotografa-
vom Lincolno paminklą. Tai 
labai įspūdingas ir didžiausias 
paminklas. Turi daug laiptų. 
Taupydamas kojas, (į jį neli
pau). Pravažiavom pro Bal
tuosius rūmus. Paskui susto
jom prie Capitol rūmų. Tai 
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gražiausias pastatas sostinėje. 
Toliau važiavom prie Jeffer-
son paminklo. Mažesnis už 
Lincoln, bet įspūdingas. Ka
dangi atrodė mažesnis, surizi
kavau užlipti. Šiaip taip už
lipau ir pasižiūrėjau to garbin
go žmogaus 30 pėdų statulą. 
Jis yra Amerikos konstituci
jos tėvas. Po to grįžom namo. 
Mano viešnagė sostinėje bai
gėsi. Ryt anksti išskrisiu at
gal į namus. Aš labai dėkingas 
žentui Jonui. Nežinau, kaip 
būčiau apsiėjęs be jo pagalbos 
ir rūpesčio. 

Vašingtonas yra labi įdo
mus miestas, bet reikia turėti 
geras kojas ir stiprią širdį, gal 
per mėnesį galėtum viską pa
matyti . 

KARIŲ SVEIKATAI PAVOJUS NEGRESIA 
NATO valstybių bei valsty

bių, siunčiančių savo pajėgas į 
taikos tarnybą Balkanų regio
ne, medicinos žinovai nerado 
duomenų, kad nuskurdintas 
uranas turi įtakos karių svei
katai ir sukelia kokius nors 
sutr ikimus. Tokia išvada buvo 
padaryta penktadienį NATO 
būstinėje Briuselyje vyku
siame medicinos specialistų 
susitikime, pranešė Lietuvos 
misijos prie NATO karinis at
stovas. 

Susitikimo metu buvo infor
muojama apie nuskurdinto 
urano problemą NATO požiū
riu, taip pat dauguma susiti
kimo dalyvių skaitė praneši
mus apie mokslinius tyrimus 
bei karių sveikatos tikrini
mus , vykdomus jų valstybėse. 

Lietuvai susitikime atsto
vavo vyriausiasis kariuome
nės gydytojas Gintaras Berke-
vičius. J i s metų pradžioje tvir
tino, kad Lietuvos kariai , da
lyvavę tarptautinėse taikos 
užduotyse Balkanuose, nepa
tiria jokių sveikatos sutriki
mų, kuriuos būtų galėjusi su
kelti silpnai radioaktyvi 
NATO ginkruotė. 

Lietuvos sveikatos apsau
gos ministerijos Radiacinės 
saugos centro laboratorijose 
šiuo metu dar tebetiriamas 
keturių atsitiktine tvarka pa
rinktų Kosove tarnaujančių 
karių šlapimas. Medikų nuo
mone, vienas efektyviausių ty
rimų yra urano paieška žmo
gaus šlapime. 

Lietuvos krašto apsaugos 
vadovybė ne kartą pareiškė. 

kad toje Kosovo provincijos 
teritorijoje, kur tarnauja Lie
tuvos taikdariai, radioaktyvus 
NATO ginklas naudotas nebu
vo. Lietuviai dislokuoti pietry
tinėje Kosovo dalyje aplink 
Kačaniko miestą. 

Iš viso įvairiose užduotyse ir 
įvairiu laikotarpiu Balka
nuose tarnavo per 400 lietuvių 
karių. Nuo 1999 m. pavasario 

iki 2000 m. pavasario Kosove 
t a rnavo dvi karių grupės po 
30 žmonių. Šiuo metu Bosni
joje ir Hercegovinoje tarnybą 
at l ieka 74. o Kosove — 30 Lie
tuvos karių. 

Visų karių sveikata t ikr ina
ma kar tą per trejis me tus , 
ta ip pat prieš vykstant į tar
nybą, prieš skiriant paaukš t i 
nimą, po ligos ir esan t kitai 
būtinybei. (BNS) 

ŠYPSENA.. . 
Kiekvienam suteikta ši do

vana. J i nieko nekainuoja, bet 
yra labai brangi ir reikalinga 
šalia esant iems Ji sukur ia 
laimę namuose, sušildo žvar
biausias sielas, meiliai paglos
to nusiminusį , suteikia ramy
bės ir šilumos, gyvenimo 
džiaugsmo ir palaimos. 

Šypsena tokia galinga, kad 
sugeba ištirpinti storiausią le
dą žmonių širdyse ir bendra
vime. J i yra slaptažodis drau
gystei, meilei. 

Šypsena tai gerumas , meilė, 
š i luma ir džiaugsmas. 

* V i l n i a u s Š i r d i e s c h i r u r 
g i jos c e n t r o b a z ė j e pradėjo 
veikti Plast ines chirurgijos 
k l i n i k a . Eita 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

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

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

P l i u s m o k e s č i a i 
N u o l a i d o s gal ioja i r i š k i t ų J A V m i e s t ų " ' ' 

VYTIS T R A V E L 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Lietuvos Respublikos ambasadoje VVashington, DC U kairė*: ambasado
mis Stasys Sakalauskas. Casimir Ok—• iluhn Mc Ivor, Vytautas Jasine-
viems 

Prez. Georg W. Bush inauguracijom pokylyje. Washin(rtor., DC. sausio 21 
d Ia kairės: Illinois gubernatoriaus pavaduotoja Connnt Wood. Vytautas 
Jaainevičius ir Mary Oksas John Mc Ivor nuotrauka 

NENUSIMINKITE, 
Jcad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

Atsidarę taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimtį. 
Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui 

— Persona 
/ \ Bank 

BuiUing Personai Banking Relationsktps*" 

fiAlHBLD MIKiF 
6162 S. Archer Ave. 
Chkago,IL6063* 
(betweenAu»tinandMrVkker) 

(773) 767-5188 

ORIAMPPARK 
150I4S.LaGrangeRd. 
Orland Park, IL 60462 
(near Domlnick't and Wajgreer/s) 
(708) 226-2727 

Merr.brr 
FDIC 

Annual Parcantaga YMd (APY) it affactlva M of january 29, 2001 and is subjact to chanoe without nottce 
Mmimum dapoatt of $100 ia raquirad (o ottain »» APY 

m m 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai S7-

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

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai. ; 
Skambinti: 630-920-0238; ~ 

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

Kalbame angliškai. lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Halmą arba Marek. J 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių valymui 
Indianos, Michigan valstijose ir 

kitur. Tel. 773-476-2247, 
773-612-6136. Palikti žinutę. 

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. 

Į v a i r ū s 

Gavėnios Rekolekcijos Putname 
Vėl artinasi Gavėnia — šventas laikotarpis, skirtas maldai. Kristaus 
Kančios apmastymui ir atgailai. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų 

vienuolyne Putname 
Gavėnios rekolekcijos įvyks š.m. kovo 16-18 d. 

Jas praves svečias iš Lietuvos, kun. Eugenijus Troickis. 
kuris šiuo metu studijuoja Washington. DC. 

Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 16 d. 7val. vak. ir baigsis 
pietumis sekmadienį, kovo 18 d. Jei kam nors sąlygos neleidžia 

dalyvauti pilną savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną, šeštadienį, kovo 
17 d. 9 vai. ryte. Pilnas savaitgalis $80 (nuo penktadienio vakaro iki 

sekmadienio pietų). Viena pilna diena (be nakvynės) $25. Dvi dienos 
su nakvyne $50. 
Visi kviečiami! 

Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 9 d. kartu su $25 įmokėjimu. 
^ užtikrinant rezervuotą vietą, arba skambinti 860-928-7955. 

N A U J I E N A ! 
Lietuviški šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos! 

Tai pat švieži, natūralus ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišraines, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 

Čikagoje ir priemiesčiuose: 
Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery, Talman 
Delicatessen, Baltic Bakery.Garden Fresh, GilMart, Ukrainian Village 

Groceries, Gene's Sausage SViop and Deli, Joe and Frank's, Three 
Sisters, Ted's Fruit Market, Happy Foods, Healthy Foods; Lemoate — 
Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL European Deli; Darien — 

Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Bersvyn 
Foods. Berwyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland 
Artisants, Lake Zurkb — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; Mt 
Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenwood Fruit Market; 
Morton Grove — Produce World; Skokie — European Style Deli, 
Market Place on Oakton; Schiller Park — BB*s Produce and Meat; 

Mundelein — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 
Lincolnwood — Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetown 

Foods and Helen's Delicatessen; VVheeling — Garden Fresh; 
Bloomingdale — Springbrook Market: Melrose Park — Caputo Foods; 

Hinsdale — Wild Oats Market ir kt. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

MUVaukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver, San Francisco, 
Los Angeles ir Miami. 

Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 
parduotuvėse, paskambinkite mums ir mes 

pristatysime produktus į jūsų siūlomas parduotuves. 
Mūsų telefonas: 847-327-9000. 

Food Depot International 

Padedame pigiai nusipirkti 
automobilius asmenims, 

neturintiems kredito istorijos. 
Tel. 773-860-8810 arba 

773-544-2062. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331. 

Padedu nusipirkti automobilius 
SUV'S, VAN'S naujus ir naudotus. 

Tel. dieną 708-687-2800. 
Anksti rytą ir vėlai vakare 

tel. 773-772-1182. 
Galite palikti žinutę. Asta K. Pieler. 

ASHBURN AUTO SERVICES, Inc. 
3672 W. 83 rd. PL 
Tel. 773-585-4008. 

Varikliai, transmisijos, 
važiuokles, diagnostika. 

Arūnas, Audrias. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOeaJO.NAMUSVBKATOfi! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kafca lietuviškai. 

FRANK2APOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting apphcants for 
Permanent Residence! 

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

GTS concentrating in immigrauon 
wwwJrnmigration-service.com 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sioSngs", 

•sotfits', "decks", "gutters", plokšti 
ir *shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

u S.Benetis, te/. 630-241-1912.x 

• ^ • • " » ^ R . ; . ^W^P^lĮ->SMp^&].':. 

Ieškau darbo bet kurioje 
valstijoje. Turiu geras 

rekomendacijas, kalbu angliškai. 
Siūlyti [vairius variantus. Gerai 
atsilyginsiu. Tel. 773-386-6588, 

773-476-1898, Jolita. 

A M B E R CONSTRUCTION Co . 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

Įriti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Vairuotojas, turintis CDL 
ieško darbo tolimiems 

reisams. 
Tel. 708-952-0891. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

, Moteris iš Lietuvos, turinti 
ilgalaikę vizą, ieško bet kokio 
darbo. Gali dirbti bet kurioje 

JAV valstijoje. 
Tel. Toronte 416-233-5996; 

416-993-5996, Angele. 

Hair Stynsts— Earn More 
Des Plaines Salon is seeking 

licensed cosmetologists 
who want great pay and 

benefits. If you're customer 
focused and growth oriented. 

Call: 847-317-1382, 
after 6 PM. 

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

Medicinos seselė, masažistė, 
turinti ilgą darbo patirtį 
Lietuvoje, ieško darbo 

prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones arba darbo su vaikais. 
Tel. 708-458-1921, Antanina. 

PARDUODAME AUTOMOBILIUS IŠSMOKEJMJI; 
PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 

SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ. 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 

KVIEST! MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

34 m. mergina ieško bet 
kokio darbo. 

Vairuoja automobilį. 
Tel. 773-471-5090, Giedrė. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEV1ČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting ix Services). 
Pageidaujant,; pyksta į namus. 

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 
mokesCių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516W.95St M 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
ir blakstienas, darau manikiūrą ir 

pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 

vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų Tel. namų 708-422-9861, 

mobilus 773-317-6965. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

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

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

Siuvu užuolaidas, staltieses, 
dekoratyvines pagalvėles, 
taisau rūbus. Turiu darbo 

patirtį Amerikoje, galiu dirbti 
su dizainieriu. TeL 708-749-

4304 arba 708-261-4882, Zita. 

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 vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 

Tel. 773-776-8998 

TTTITfê ičarTTrTaSpiBrtaSonToT 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
MDsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo ištaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesne Informacija tel. 773-283-
6922. faz 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 v.v. 

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, 3 

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

namą tel. 708-612-9526. 

Del Ilgos Ir 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. 

Window YVasber* Needed! 
40,000 per year. We need 100crews. 
No exp. necessary Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portarion. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Wlndow VVashtng. 
Tel. 800*20-6155. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

y j i < 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No o^e r̂ aKes round-tnp trave! to Lrtriuania eas* r and more convenient than SAS. 
Frorr Chicago. we dffer daily sen/ice to Vilnius with a hassle-tree connection via 
Stockhoįrn, When you're ready to return. you'il enjoy sane-day trave! back to 
Chicago trirough our Copenhagen hub. Find out wftat a vvorld of difference SAS 
can make for your r>ext tnp. Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebs'te at wwwscandinavian,net. 
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Šoktai vyksta 

kiekvieną dieną; 
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10 irhonių orkestras 
(galite pasitobulina 
šokio mene - vyksta 
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New Vision 
Bus.: 708-361-6800 
VcfaeMnt 7738547820 
Faz: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Atatander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-33*3 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
v REALTORS 
0nC(773| 22*- t7 t l 

MOK (701142S-71C0 
(77»! 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

Gnfufc 
21. 

Accent 
Homefinders 
t 9201 S. Cicero 

Oak Lawn, linois 6 0 4 0 
Pu tn iu (706) 423-9111 
VoiceMal (708) 2X3-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R M . 708-«3-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių piname ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

S%L 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-650-6878 

Pager 
773-2*0-3404 

CelLteL 
630-660-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butt| nuoma 
Išnuomojamas kambarys 
vienam dirbančiam vyrui. 

Skambinti Loretai, 
tel. 708-598-6114. 

TeMu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine, paskolą. 

O F L A H E R T Y R E A L T O R S 
t B U I L D E R 8 , I n e . 

KompartĮa pagal )oeų užsakymą 
n b nauju* namua. 

ORA2INA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-899-4399 

mob. 708-203-5242 
JonavlcluaOhoma.com 

Išnuomojamas vieno 
miegamojo atskiras butas 
Brookfield priemiestyje. 

Tel. 708-485-4804. 

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. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modernus, erdvus, savarankiškai 

tvarkytis gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

seserų globoje. Pasinaudokite šia 
proga, kreipkitės: V i l a Mar ia , P. 

O. Box 155, Thompson, Ct 
06277-2236. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 į roėn. + „security" 
TeL 773-434-4543 

Oak Lawn ifanomej—įes butas. 
Beverly iinuomojamas 4 

miegamųjų namas, yra 2 mašinų 
garažas. 

Vakarinėje Oak Lawn dalyje, 
ramioje vietoje parduodamas 4 
mieg., 2 vonių „townhouse". Yra 

didelis 2 automobilių garažas. Arti 
golfo laukas, baseinas, parkas. 

TeL 773.767-2400, First Rate R.E., 
Anira Padalino. 

Brookfield išnuomojamas 
atskiras kambarys. Kaina 2 

asmenims $320, vienam 
$250. Tel. 708-485-8276. 

LITHUANIA 
$0.21 

OMD mm to *» m* of M vortd - mr šm any tJree. 
For btformmtion eaū Long Dtstunce Votk 

1-300-440-04451 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 
""' ~ ' ' Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAJCEresdMfjl 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, H 60610 

Tel . 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

22S»a560—aų 

4738 W. 103 rdST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEIKA.COM 
e****************************************************** 

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

473S W. 103 rd ST., OAK LA WN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

http://www.carlislestatfing.com
http://wwwJrnmigration-service.com
mailto:Pransee@aol.com
http://JonavlcluaOhoma.com
http://WWWMAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

IR BUTUOSE 
GYVENANTYS TURĖTŲ 

TAUPYTI ŠILUMĄ 

Yra nemažai rašoma ir kal
bama apie būdus taupyti šilu
mą namuose. Bet ne tik namų 
savininkai, bet ir nuomininkai 
turėtų tai daryti. 

Čia keletas patarimų nuomi
ninkams, nes yra nemažai 
nuomininkų, kurie patys turi 
apsimokėti išlaidas už buto 
apšildymą. 

Už keletą dolerių galite su
tvarkyti langus, kad pro jų 
plyšius nešvilptų vėjai. Tam 
tikslui yra specialūs plastikos 
paklodžių pakietėliai, gauna
mi visose namų reikmenų 
krautuvėse. O jei dar pridėsite 
porą dolerių, nusipirkite 
„caulk" — kito ir užkituokite 
visus plyšius tarp lango rėmų 
ir sienos, tuo būdu šaltis neis į 
jūsų namus. 

Labai svarbu yra aklinai už
dengti languose ar sienose 
esančius oro vėsintuvus. Ge
riausia juos užkloti — uždeng
ti iš lauko ir iš vidaus. Ant du
rų, kurios eina į lauką ar ne-
apšildytą koridorių, apačios 
uždėkite vadinamą „door 
sweep" — priklijuotą ar kitaip 
pritaisomą plokštę, kuri ne
praleidžia oro tarp grindų ir 
durų apačios. Tai trunka tik 
keletą minučių ir namų reik
menų krautuvėje galite tą da
lyką nupirkti už maždaug 5 
dol. Jei to negalite padaryti, 
uždėkite kilimėlį ar susuktą 
rankšluostį durų apačioje, kad 
šaltas, oras neitų į kambarį. 
Kada išeinate į darbą, ar nak
čiai, kai miegate, nusukite ter
mostatą 5-10 laipsnių žemiau. 
Pamatysite, kiek sutaupysite, 
mokant šilumos energijos są
skaitą. Taip pat galite įsigyti 
ir programuojamą termostatą, 
kuris automatiškai, kaip jūs 
užprogramuosite, pakels ar 
nužemins temperatūrą. 

Pastatykite baldus ir paka
binkite užuolaidas taip, kad 
neblokuotų šilumos takų — 
„vents", radiatorių ar kitokių 
šildymo įrangų. Kai šviečia 
saulė, atitraukite sunkias 
užuolaidas ir leiskite saulei 
šildyti jūsų butą. 

Pagalvokite ir prisitaikykite 
šilumos apsaugos būdus savo 
butui. Pamatysite, kad kartais 
maži dalykai jums sutaupys 
daug pinigų. 

Naudotasi įvairia spauda. 

ŽINOTINA VEŽANTIEMS 
VAIKUS 

Važiuojant automobiliu, ne
žinai, kada gali atsitikti ne
laimė. Reikia pačiam atsargiai 
važiuoti ir kitų saugotis. Oro 
maišai ir apsaugos diržai daž
nai automobilio nelaimės me
tu apsaugoja žmogaus gyvybę. 
„The National Highway Traf-
fic Safety Administration" sa
ko, kad, automobiliui turint 
oro maišus ir naudojant ap
saugos diržus — per petį ir 
juosmenį, nelaimės atveju su
mažina galimybę rimtiems 
galvos sužeidimams iki 81 
proc., o, jei naudojami tik ap
saugos diržai — mašina neturi 
oro maišų, galimybė galvos 
sužeidimams yra 60 proc. 

„The National Safety Coun-
cil* rekomenduoja: 

1. kūdikiai turėtų visada bū
ti vežami užpakalinėje sėdy
nėje, teisingai įtaisytoje vai
kiškoje automobilio kėdelėje. 
Niekada nesodinkite kūdikio 
priekinėje sėdynėje automobi
lio, kuris turi šalia vairuotojo 
sėdinčiam oro maišą; 

2. maži vaikai turėtų sėdėti 
užpakalinėje sėdynėje, spec. 

kėdutėje — „child safety seat", 
kuri yra pritaikyta jų amžiui, 
ūgiui bei svoriui ir tinkamai 
įdėta; 

3. vaikai, 12 metų ir jaunes
ni, visada turėtų sėdėti užpa
kalinėje sėdynėje pririšti ap
saugos diržais; 

4. visi automobilyje važiuo
jantieji turėtų būti prisirišę 
apsaugos diržais; 

5. vairuotojas turėtų sėdėti 
taip, kad jo krūtinė būtų ma
žiausiai 10 colių nuo vairo; 

6. važiuojant suaugusiems ir 
jaunuoliams, sėdynė sėdin
tiems šalia vairuotojo turi būti 
pastumta kiek galima toliau 
nuo „dashboard"; 

7. patarimai apie pakeltas 
vaikų kėdeles (booster seats). 
Jei vaikas sveria mažiau, ne
gu 80 svarų, bet daugiau negu 
40 svarų ir yra neaukštesnis, 
kaip 4 pėdų ir 9 colių, tai toks 
vaikas, važiuojant automobi
liu, turėtų sėdėti pakeltoje 
vaikų kėdelėje. Ši sėdynė pa
deda automobilyje esantiems 
apsaugos diržams tinkamai 
apjuosti vaiką. 

Dažnai nekreipiama dėme
sio į tinkamą vaikų sėdėjimą, 
važiuojant automobiliu. Ta
čiau visi, kurie veža vaikus 
automobiliu, turėtų atkreipti 
dėmesį ir turėti tinkamas sė
dynes vaikams. Netinkamai 
automobilyje sėdintis vaikas, 
ne tik nelaimės atveju, bet ir 
staigiai mašinai sustojus, gali 
būti skaudžiai užgautas ar 
sužeistas. Tėvai, seneliai, dė
dės, tetos, jei vežiojate vaikus, 
įsitaisykite jiems reikiamas 
sėdynes. 

Naudotasi įvairia spauda. 

KĄ REIKIA ŽINOTI, 
PERKANT AUTOMOBILI 

1. Pirmiausia žinokite, kiek 
galite išleisti naujam automo
biliui ir tik tada pradėkite jo 
ieškoti. 

2. Pasirinkite keletą auto
mobilių ir viską apie juos su
žinokite. Kai nuspręsite, kokį 
automobilį norite pirkti, su
žinokite viską apie jį, kaip 
„consumer rating" — kaip jį 
vertina vartotojai, kiek naudo
ja benzino per mylią, specifi
nius pasirinkimus, įvairias 
pardavėjų nuolaidas ir kiek 
tam automobiliui kainuos ap-
drauda. Tik gerai informuotas 
pirkėjas gali nusipirkti jam 
tinkamą ir gerą automobilį. 

3. Išbandykite pasirinktą 
automobilį prieš perkant. Gal 
jis gražiai atrodo ir jums pa
tinka, bet gal nepatogus bus 
jums vairuoti. Taip pat patik
rinkite automobilio kainą ke
liose mašinų parduotuvėse, 
kad geriau orientuotumėtės ir 
nepermokėtumėte. 

4. Būkite pasirengęs derėtis. 
Jei, pirkdamas naują automo
bilį, atiduodate naudotą auto
mobilį, žinokite jo vertę pir
miau, negu pradėsite derėtis. 

5. Perskaitykite pirkimo su
tartį prieš pasirašant. Jūs jau
sitės geriau, jei žinosite, kad 
pardavimo sutartyje yra įrašy
tos sąlygos, su kuriomis su
tinkate. 

* Nuo praėjusių metų 
lapkri t i padaugėjo pritari
ančiųjų greitai Lietuvos na
rystei Europos Sąjungoje (ES). 
Sausio mėnesį atliktos ap
klausos duomenimis, 22.9 
proc. pasisakė už kuo greites
nį Lietuvos įstojimą į ES. Per
nai lapkritį greitesnę narystę 
palaikė 19.6 proc. apklaustų
jų. 15.9 proc. mano, kad Lietu
vai tikslingiausia įstoti į ES 
yra 2002-2005 metais. <EIU. 
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JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė ir t. jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas Saulaitis, SJ, „Seklyčioje" 

ALWAYSWITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai C§u 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 W. 79 St, Justice, IL 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 
A. t A. 

LINO JURCIO 
Minint mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos sekmadienį, vasario 18 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. Claremont Ave. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį 
Liną. 

Nuliūdę draugai i r artimieji. 

,DRAUGAS" l ietuvybės švyturys ir sargas! 

JAV ir Kanadoje teiraukitės 

1-800-325-6000 
www w»«t»rnur>ion oom 

- * • ja, ptnitimt pmąin j Kaudą. 
įĖiėęut i i i — I I I ; • • • I M I , Oanvar, lUtaah Durtiam w 

Iki kovo 22,2001. jOs gulite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekviena kartą pervedant 
pinigus per VVestem Union.** 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artintiesiems ty kur pasaulyje. 

O NtoifcUlh Wc»ttrn Unitui patlaap perkąsti 
pinkui | brt kur u? Jungtinių AHK-IHHH Vatetifo rtoą. 

6 ) Imtnikdjf ratiU' ant kvito. 
c ) Katidnkittt pro?i |»<Urahtnti ir tw«dnwti «• ut o 

srtimiMiii. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N ! TRANSFER 

PADĖKA 
A. t A. 

ADOLFAS LEONAS JELIONIS 
Mūsų mylimas Vyras. Tėvelis, Uošvis ir Senelis mirė 
2000 m. gruodžio 16 d. Palaidotas gruodžio 21 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Reiškiame nuoširdžią padėką Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos kapelionui kun. Algirdui Paliokui, SJ. už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias, turiningą pamokslą ir 
apeigas kapinėse. 
Dėkojame muzikams Herkuliui ir Faustui Stroliams už 
puikią smuiko ir vargonų palydą šv. Mišių metu. 
Gili padėka nešusiems karstą: Gediminui Kazėnui. Liudui 
Kirkui, Leonui Maskaliūnui, Pranui Nariui, Liudui Slėniui 
ir žentui Tariq. 
Tariame nuoširdų ačiū sesei Irenai Kirkuvienei, 
vadovavusiai bendrai maldai šermenyse. 
Su dideliu dėkingumu prisimename visus, atvykusius 
atsisveikinti su velioniu koplyčioje bei dalyvavusiems 
laidotuvėse. 
Puikios gėlių puokštės, žodžiu, raštu ir per spaudą 
pareikštos užuojautos guodė mus liūdesio valandose. 
Nuoširdi padėka visiems už aukas šv. Mišioms, lietuviškai 
labdarai bei Partizanų ir Tremtinių grįžimo fondams. 
Dėkojame laidotuvių direkt. Donald M. Petkui ir jo 
talkininkams už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Visiems, buvusiems šalia mintimis ir malda, tariame 
nuoširdų ačiū! 

Žmona Sofija, dukterys Raminta i r Guoda su 
šeima 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miego 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

12401 S. Arche r Ave. 
(& Derby Rd.) 

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

IACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

9900 W. 143 St. 
O r l a n d Park , IL 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
..DRAUGĄ" a tm ink ime savo tes tamente 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE 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 

' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 21 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuoste iš ciklo 
,.Mūsų miesteliai" - „Žemai
čių Kalvarija", II dalis. Malo
niai kviečiame atvykti, susipa
žinti su Žemaitija ir įdomiai 
praleisti trečiadienio popietę. 
Iki pasimatymo „Seklyčioje"! 

P r a n e š i m ą apie dabartinę 
Lietuvos politinę ir ekonominę 
padėtį LR Seimo narys ir 
Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininkas Andrius Kubilius 
skaitys vasario 25 d „ sekma
dienį, 2 vai.p.p. Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC. Į susitiki
mą kviečia Tėvynės sąjungos 
rėmėjai ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. 

E s a t e 16-35 metų lietu
viai? Atvykite į Čikagos Lie
tuvių jaunimo sąjungos susi
rinkimą, kuris vyks vasario 18 
d., sekmadienį, 2 val.p.p. PLC 
konferencijų kambaryje. Le-
monte. Turite klausimų, bet 
negalite atvykti? Skambinkite 
Auksei tel. 773-334-9044. 

KIEK BRIDGEPORTE 
LIETUVIŲ? 

Bridgeporto apylinkės lietu
viai yra kviečiami į susibūri
mą (Užgavėnių blynus). Su
sibūrimas vyks vasario 25 d., 
sekmadienį, 6 val.v. „Healthy 
Food" lietuvių restorane, 3236 
S. Halsted. Daugiau informa
cijos skambinant Gražinai tel. 
312-326-2761 ir Neliai tel. 
312-225-5225. 

Bus šokiai, žaidimai, dainos 
ir...blynai, blynai! Atsineškite 
atgaivos (gėrimų). Kviečiame 
atvykti! Nepasididžiuokite, 
bus smagu. Laukiame svečių 
nuo 21 metų ir vyresnių. Gal
būt po to ir dažniau susitiksi
me? 

Seimo narys Andrius Kubilius kitą 
savaitę lankysis Čikagoje 

Čikagos mies to c e n t r e va
sario 23 d., penktadienį, 12 
vai. įvyks susitikimas ir pie
tūs su Andriumi Kubiliumi, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu ir buvusiu Lietuvos Res
publikos ministru pirmininku. 
Priėmimas vyks Chicago Ath-
letic Association. Crystal 
Room, 12 South Michigan 
Avenue. Vietas užsisakykite 
skambindami į ALTo būstinę 
tel. 773-735-6677 savaitės die
nomis tarp 11 vai.r. ir 3 vai.p. 
p„ faksu 773-735-3946 arba e-
paštu AltCenter@aol.com Vi
sus maloniai kviečia Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba. 

Solistė Aušra S t a s iūna i t ė 
yra atlikusi atsakingus vaid
menis lietuvių kompozitorių 
sukurtose operose, kaip an
tai, V. Klovos operoje „Pilė
nai", A. Bražinsko „Kristijo
ne", B. Kutavičiaus „Lokyje" 
ir kt. Solistės Aušros Stasiū
naitės koncertas rengiamas 
vasario 25 d., sekmadienį, 3 
val.p.p. Jaunimo centre. 
Akompanuos Gintė Čepinskai-
tė. Koncertą rengia Amerikos 
lietuvių radijas. 

t .Jht D R A U G O F O N D A S 
4545 W E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , I L 60629 

T E L . : 773-585-9500 

NAUJAS ŠIMTMETIS DRAUGO FONDE 
Šiais metais pradėjome dvi

dešimt pirmąjį šimtmetį. Jo 
perspektyvoje reikia žvilgtelė
ti į Draugo fondo uždavinius 
tolimesnio lietuviškos spaudos 
išlaikymo darbuose išeivijoje, 
prisidedant prie dienraščio 
„Draugo" leidybos. 

Esant labai nepastoviai in
vestavimų biržai, nesunku nu
smukdyti milijoninį Draugo 
fondo kapitalą rizikingais in
vestavimais. Tokia rizika ne
gali vadovautis visuomenės lė
šomis sukurtas. „Draugo" 
skaitytojų aukomis išugdytas 
Draugo fondas. Investavimai 
be rizikos duoda 6-7 nuošim
čių pelną. Norint stipriau pa
remti ..Draugo" leidybą, nepa-
naudojant milijoninio kapitalo 
lėšų, reikalinga padidinti ka
pitalą fonde iki dviejų milijo
nų, kad jo investavimai atneš
tų daugiau peino. Antrojo mi
lijono auginimas ir yra konk
retus Draugo fondo naujojo 
šimtmečio uždavinys. 

Sunku numatyti Amerikos 
ekonomines raidos ateitį. In
vestavimų prognozės yra įvai
rios. Yra kalbama ir apie 
nuosmukį bei federalinių fon
dų procentų mažinimą ekono
mikos pakėlimui. Draugo fon
do investavimai, iki šiol buvę 
sėkmingi, nepalietę pagrindi
nio kapitalo ir ten pasiekę 
gražų prieauglį, ir toliau bus 
tvarkomi konservatyviai pade
dant First Union Securities 
firmos patyrusiems finansi
ninkams. 

Antrojo milijono auginimas 
Draugo fonde yra svarbiausias 

• Almos fondas 
Joe Račius, Phoeniz, AZ, 

aukoja $25 Lietuvos vaikams 
per Almos fondą. Almos ir 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID # 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lithuanian 
Orphan Care", pažymint, 
kad skirta Almos fondui. 
S iųs t i : 2711 West 71 St. , 
Chicago, IL 60629. 

Patys mažieji krepšinio entuziastai, vadinami „Molekulėmis", Pasaulio lietuvių centre sekmadienį, vasario H 
d., turėję progos susitikti su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum (trečioje eil. viduryje,' Kartu — jaunųjų 
krepšininkų treneriai. Edvardo Šulaičio nuotrauka. 

naujojo šimtmečio uždavinys, 
kurį reikia intensyviai tęsti to
liau. Šių metų žiema jau eina į 
pabaigą Čikagoje. Su kovo 
mėn. pradžia prasidės ir pa
vasaris. Jis atneš ir naują 
Draugo fondo lėšų telkimo va
jų, toliau auginant fondo kapi
talą. 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Šių metų žiemos laikotarpis 
neturėjo Draugo fondo lėšų 
telkimo vajaus, bet mieli 
Draugo fondo nariai ir rėmėjai 
nepamiršo atsiųsti naujų įna
šų. 

Su 1,000 dolerių: 
Patricia Kamarauskas, 2-jo 

la ipsnio garbės na rė , iš viso 
3,400 dol., Brookfield, IL 

Su 250 dolerių: 
Dana Bendikas, garbės na

rė, iš viso 1,750 dol., Deer-
field, IL. 

Su 200 dolerių: 
Julius ir Birutė Lintakai, 

garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Oak Lawn, IL. 

Sofija Jelionienė, vyro a.a. 
Adolfo Leono atminimui, iš 
viso 800 dol., Darien, IL. 

Su 100 dolerių: 
Alfonsas Pundys, iš viso 100 

dol., Hertel, WI. 
Su 50-40 dolerių: 
Marija Ročkus, garbės na

rė, iš viso 1,250 dol., Chicago, 
IL. 

Marija Titienė, iš viso 440 
dol., Cleveland, OH. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

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

Algimantas Kezys ir Eu
genijus Krukovskis kviečia 
jus į fotografijos darbų paro
dos atidarymą, vyksiantį kovo 
2 d. 7:30 val.v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. 

Paaugl iams Meno mokyk
lėlėje kiekvieną ketvirtadienį 
vyksta salės (sočiai ballroom-
dance) šokių pamokos. Priima
mi visi norintys. Pamokų lai
kas - nuo 7 iki 8 val.v. 

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime, ruošiamame 
Brighton Parke vasario 18 d., 
žodį tars advokatas Saulius 
Kuprys. Minėjimo pradžia 
bažnyčioje - 10:30 val.r. šv. 
Mišiomis. Giedos solistai Algi
mantas Barniškis, Vladas Ky
bartas bei parapijos choras. 
Mišias laikys ir pamokslą sa
kys kunigas Jaunius Kelpšas. 
Po Mišių salėje vyks akade
minė ir meninė dalis. Menine 
dalį atliks solistė Adriana 
Karkaitė. jai akompanuos Ma-
nigirdas Motekaitis. Maloniai 
kviečiame atvykti, po minėji
mo pabendrausime prie kavu
tės. 

AVARIJA PIETŲ 
ČIKAGOJE 

Šį ketvirtadienį Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kyklos krepšinio komanda, su
daryta iš aštuntos ir septintos 
klasės mokinių, vykdama į 
krepšinio varžybas su St. Ri-
chard katalikiška mokykla, 
pateko i netikėtą avariją. Ties 
50-ąja ir Lamon gatve ,,Ford 
Crown Victona" automobilis, 
nesustojęs prie ..Stop" ženklo, 
trenkėsi į mokinukus vežusį 
privatų autobusiuką ir įstūmė 
jį į ugnies gesinimo kraną (fire 
hydrant.1. 

Trylika žmonių sužeista. De
šimt vaikų, buvusių autobu
siuke, autobuso vairuotojas, 
ir du žmonės, buvę mašinoje, 
išvežioti į tris ligonines: Cook 
County, Christ ir Mt. Sinai 
Hospital Medical Center. Ke
leto iš jų būklė sunki. „Drau
go" redakcijos duomenimis, 
tarp sužeistųjų yra ir vienas 
lietuviukas. 

„Chicago Tribūne" dienraš
tis praneša, kad kardinolas 
Francis George, ketvirtadienio 
vakarą atlaikęs Mišias vienoje 
iš Čikagos bažnyčių, pasakė, 
jog jis meldžiasi už visus ava-
rijon patekusius žmones ir ti
kisi, kad čikagiškiai taip pat 
bus kartu su n u ken tėjusiai
siais savo maldose. 

Prašomas atsiliepti Wal-
teris (Vladas?) Tanis, anks
čiau gyvenei Justice, IL. Jo 
ieško senas draugas Algirdas 
iš Kanados. Jis pats ar apie jį 
žinantieji, prašomi skambinti 
Algirdo pusseserei Stasei tel. 
773-734-2958. 

Meno mokyklėlėje Le-
monte, PLC. pradeda veikti 
baleto klase. Pamokėlė vyks 
kiekvieną antradienį, nuo 6:15 
iki 7 val.v. Dėstytoja - Klaipė
dos universiteto absolventė 
choreografė Diana Gudavičiū
tė. Priimami vaikai nuo 3.5 
metų. 

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. 

Visi tie, kuriems rūpi alko
holio problemos, dabar renka
si ketvirtadieniais 7 val.v. St. 
Adrian mokyklos kambaryje, 
7014 S. Washtenaw. Daugiau 
informacijos skambinant Jur
giui tel. 773-881-1451. 

Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinė ruošia Užgavėnių 
pasilinksminimą vasario 25 d. 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 Street, Chicago. Bus šo
kiai, užkarda, baras, laimėji
mų traukiniai. Visi kviečiami 
atsilankyti 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus moterų giidija Lie
tuvos nepr.klausomybės minė
jimą rengia vasario 25 d., sek
madienį. Bus paminėtos abi 
svarbios datos - Vasario 16-oji 
ir Kovo ll-oji. Minėjimo pro
grama prasidės 2 val.p.p. mu
ziejaus g.ntaro kambaryje. 
Žodį tars Mary Krauchunas, 
svečius lir.smins Stasės Jag-
minienės vadovaujama liau
diškos muzikos kapela „Tėviš
kė". Daugiau informacijos 
skambinant Irene Norbut tel. 
708-964-2946. 

Kiek lituanistinių mo
kyklų gyvuoja Amerikoje? Pa
sirodo, net 20! Lituanistinių 
mokyklų mokytojų darbo kon
ferencija rengiama vasario 25 
d., sekmadienį. 9 val.r. - šv. 
Mišios Pal. J. Matulaičio misi
joje, 10 val.r. Bočių menėje, 
PLC, prasidės programa -
„apvalaus stalo" pasitarimas, 
kuriame bus aptarti mokyto
jams svarbus klausimai. Po to 
vyks pavyzdines pamokos, jas 
ves klasių mokytojai. Bus ir 
pietūs. Dienos programa turė
tų baigtis apie 3 val.p.p. Malo
niai kviečiami ir laukiami visi 
mokytojai. Konferenciją ren
gia JAV LB Švietimo taryba, 
atvyks ir tarybos pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė. 

8801 S. 78th Ava 
Bridgeview, O, 60455 
Tel:(708)-599-9680 
Fax:(708)-599-9682 

Uyfos Arti JĄ 
Josų siuntinys yra labai laukiamas Lietuvoje. 

Jau pats metas pradėti ruoštis šiai šventei. 
2719 W«st 71 Str.. Chicago, IL 60629 

8801 S. 78 th Av«. Bridg«vi«w. IL 60455 
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Pavasario semestras Pe
dagoginiame lituanistikos ins
titute prasideda vasario 17 d. 
Priimami ir nauji studentai, 
ypač į neakivaizdinį skyrių. 
Informacija tel. 773-847-1693 
arba 773-434-4545. 

Apie imigracijos reikalus, 
naująjį „Life" įstatymą kalbės 
imigracijos advokatas Paul 
Costronovo šį sekmadienį, va
sario 18 d., po 10:30 val.r. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Marąuette 
Parke. Jis taip pat atsakys į 
47 neatsakytus praėjusio su
sitikimo klausimus. J lietuvių 
kalbą vers advokatas Algi
mantas Kėželis. Susitikimą 
rengia parapija ir JAV LB So
cialinių reikalų taryba. 

Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) centro valdyba ir 
Čikagos skyrius kviečia visuo
menę vasario 23 d., penktadie
nį, 7:30 val.v. atvykti į Bočių 
menę, PLC, kur vyks susitiki
mas su dabartinio Seimo na
riu Andriumi Kubiliumi. 

Čikagos lietuvių moterų 
klubo narės Lietuvos neprik
lausomybės šventę paminės 
vasario 21 d., trečiadienį. 
11:30 val.r. - pasisvečiavimas, 
12:30 val.pl.p. - pietūs, o po to 
- programa. Ją atliks poetė 
Eglė Juodvalkė, neseniai išlei
dusi savo ketvirtąją - šįkart 
prozos - knygą „Cukraus kal
nas". Bilietus užsisakykite 
skambindami Birutei Zalato
rienei tel. 708-788-2781, Prau-
rimei Ragienei tel. 730-529-
0955 ir Irenai Buchbinder tel. 
773-334-3343. 

Iki vasario 28 d. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
veiks Džojos Barysaitės fotog
rafijų paroda apie preziden
tūrą ir prezidento Valdo 
Adamkaus keliones. Visi Či
kagos lietuviai kviečiami ap
lankyti šią įdomią parodą. 

PATIKSLINAME 
Mirus senatoriaus Rich-

ard Durbin broliui William 
Durbin, apie jo mirtį buvo 
paskelbta vasario 10 d. 
„Draugo" pirmame puslapyje, 
pagal informaciją, gautą iš 
sen. Diek Durbin įstaigos. 
Straipsnelyje pažymėta, kad 
William Durbin su savo broliu 
senatorium Richard, „Pade
dant JAV Lietuvių Bendruo
menei", teikė įvairiopą pa
galbą Jurbarko vaikų ligo
ninėje. Tai netiksli informa
cija, nes abudu broliai Durbin 
(jų motina Ona Kutkaitė buvo 
kilusi iš Jurbarko) dirbo tik 
per Lithuanian Mercy Lift, su 
šia labdaros organizacija susi
rišę ir pradėję partnerystę dėl 
paramos Jurbarko ligoninės 
vaikų skyriui 1997 m. spalio 
mėnesį. Šią žinutę pateikė 
Jurgis Lendraitis, buvęs il
gametis LML pirmininkas. 

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Taz 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite; 708-
424-4425. Naujas adresas: 
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
60453. Sekmadieniais nuo 
vasario 4 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemont, LL, nuo 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iž Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąjį NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Amerikos l i e tuv ia i 
remia-palengvina Lietuvos 
vaikų gyvenimą. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, at
s iuntė : Česlovas Masait is , 
Thompson, CT, globoja du 
vaikus Lietuvoje, jų paramai 
atsiuntė $440. Mirgos Kižienės 
Maldos būrelis Cleveland'e 
remia vieną vaiką Lietuvoje. 
Per Jadvygą Kliorienę atsiuntė 
$250. Po vieną vaiką Lietuvoje 
remia ir atsiuntė po $150 me
tinį mokestį šie asmenys: ponia, 
nenorinti skelbti pavardės; 
Nijolė Warner, Delran, NJ; 
Gražina G. Herzog, Rolling 
Hills Estates, CA; Millie Helt, 
Boothwyn, PA; William Snyder, 
Elmhurst, IL. Visiems rėmė
jams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• A.a. Adolfo Leono Jelio-
nio atminimą pagerbdami, 
Lietuvos našlaičiams aukoja: 
Stasys Žilevičius, Palos Hills, 
IL, Aldona Šmulkštienė, Chi
cago, IL; Eleonora Sczwed, 
Chicago, IL; Arūnas Zailskas. 
Viso šia liūdna proga Lietuvos 

aikams suaukota $130. Reiš
kiame užuojautą velionio žmo
nai Sofijai Jelionienei, visiems 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

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

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

• ^ B ^ I N I N K O " žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• Šv. Velykų proga, Juzefą 
Pivoriūnienė, Racine, WI, Lie
tuvos vaikų paramai atsiuntė 
$100. Jonas Kvietys, Dayton, 
OH, atsiuntė $20. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtMAS 
6436SJ«ul««ddRd.,Chicf«o/IL60S» 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4638 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 77S-S84-0100. 

T«L«M-S57-0t00,Lflaont,IL 

Advokatai 
Jonas GibaJtis 

Chrumaair 
kriminalines byloa 

#347 S. M * Areno* 
Chsetgo, H, MOt 
TeL 773-7766700 

E-msil: GibaitiaOaoLeom 
Toli free 24 hr. 886-7766742 

Darbo vai. nuo 9 r s. iki 5 v.v. 
8eitad.9v.r.ikilv.p.p. 

Stasės Jagminienėa vadovaujama „Tėviškės" kapela gros „Margučio II" 
radijo laidos metinėje vakarienėje, kuri rengiama kovo 10 d 6 vai v Jau
nimo centre. Botinai atvykite! Pasiklausysite smagios muzikos, pašoksite 
ir taip paremsite „Margučio* radijo laidą. 

mailto:AltCenter@aol.com

