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V. Adamkus — Lietuvių išeivijos 
instituto globėjas 

Kaunas, kovo 9 d. (Elta) —• 
Penktadienį Kaune, S. Dau
kanto gatves 25-ajame name, 
pirmosios nepriklausomybės 
metų Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos pastate, bu
vo iškilmingai atidarytas Lie
tuvių išeivijos institutas. Čia 
praėjo veikti ir antikomunis
tine veikla pagarsėjusio Sąjū
džio veikėjo Aleksandro Štro
mo Politinių mokslų bibliote
ka. 

Be gausaus būrio garbingų 
svečių, atidarymo iškilmėse 
dalyvavo ir prezidentas, Lie
tuvių išeivijos instituto Glo
bėjų tarybos garbės pirminin
kas Valdas Adamkus. 

Institute veiks atvira biblio
teka ir skaitykla, bus rodomos 
archyvinės parodos. Čia dir
bantys mokslininkai tyrinės 
užsienio lietuvių sukauptus 
knygų lobynus bei archyvus. 
Vėliau jų darbai bus prieinami 
plačiajai visuomenei. 

V. Adamkus prisipažino, 
kad jam, taip pat išeiviui. Lie
tuvių išeivijos instituto atida
rymas yra didingas momen 
tas. Valstybės vadovas džiau 
gėsi, kad po visą pasaulį išsi
barsčiusių lietuvių kultūrinis 
ir mokslinis turtas grįžta į 
Lietuvą ir bus parodytas atei
ties kartoms. 

Prieš metus Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) ir 
Kauno miesto savivaldybė 

įsteigė viešąją įstaigą — Lie
tuvių išeivijos institutą. Jis 
išaugo iš 1994 m. VDU įkurto 
išeivijos studijų centro. Jo įkū
rėjais buvo ilgametis „Metme
nų" žurnalo redaktorius Vy
tautas Kavolis, VDU rektorius 
Bronius Vaškelis ir kiti užsie
nio lietuviai. Tada universite
tui buvo padovanota 8 tonas 
svėrusi išeivių profesoriaus 
Broniaus Kviklio biblioteka-
kolekcija. Dabar jau į Lietuvių 
išeivijos institutą vis dar ga
benama politiko, istoriko ir fi
losofo A. Štromo sukaupta bib
lioteka bei archyvai. 

Instituto atidarymo dieną 
prezidentas V. Adamkus ant 
22-ojo Tulpių gatvės namo ati
dengė savo bendraminčiui, il-
gamečiui „Metmenų" žurnalo 
redaktoriui, sociologijos profe
soriui Vytautui Kavoliui skir
tą atminimo lentą. Preziden
tas lankėsi savo vaikystės na
mų kaimynystėje Kauno Ža
liakalnyje. Jis pasakojo, kad 
pro namą, kur vaikystėje gy
veno V. Kavolis, jis praeidavęs 
kasdien pakeliui į mokyklą, 
tačiau tada dar jo nepažinojęs. 
V. Adamkus, V. Kavolis, A. 
Štromas ir kiti žymūs lietuvių 
išeiviai susitiko 6-ame dešimt
metyje dalyvaudami visuome
niniame „Santaros-Šviesos" 
judėjime. Vakarop V. Adam
kus susitiko su Kaune atgimu
sio „Santaros-Šviesos" klubo 
nariais. 

JAV skyrė lėšų Lietuvos krizių 
valdymo sistemai pertvarkyti 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
(JAV) Lietuvai skyrė 285,000 
dolerių paramą nacionalinei 
krizių valdymo sistemai per
tvarkyti. 

Penktadienį JAV ambasa
dorius John Tefft Krašto ap
saugos ministerijoje perdavė 
daugiau kaip milijono litų pa
ramą Civilinės saugos moky
mo centrui Nemenčinėje. Per
davimo ceremonijoje dalyva
vęs krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius sakė, jog ši 
parama skirta Civilinės sau
gos mokymo centro atnaujini
mui. Šis centras ruošia krizių 
valdymo specialistus. L. Lin
kevičiaus teigimu, šios JAV 
paramos perdavimas yra ilga
laikio projekto • pradžia. „Ki
tais metais planuojame įkurti 
tokį patį regioninį krizių val
dymo centrą Kaune, o 2003 

metais — Klaipėdoje'', sakė 
ministras. 

Penktadienį Lietuvai per
duota JAV parama bus skirta 
mokymo klasių bei šildymo 
sistemos atnaujinimui, taip 
pat gyvenamojo ploto kursų 
dalyviams padidinimui. „Atei
tyje toks standartus atitinkan
tis centras galės būti sėk
mingai naudojamas tarptau
tinėms reikmėms", žurnalis
tams teigė L. Linkevičius. Jo 
teigimu, krizių valdymo cent
ruose bus ruošiami specialis
tai, galėsiantys kovoti ir su 
ekologinėmis nelaimėmis, ir 
su finansų krize. 

Dėkodamas už JAV paramą, 
L. Linkevičius teigė, jog „mū
sų tikslas nėra tik gauti pa
ramą, mūsų tikslas — pasi
rengti narystei NATO ir būti 
patikimais Aljanso partne
riais". 

Vašingtone aptarti Lietuvos 
pasirengimo į NATO klausimai 
Vašingtonas-Vilnius, kovo 

9 d. (BNS) — Lietuvos užsie
nio reikalų viceministras 
Giedrius Čekuolis ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas Vašingtone dalyvavo 
NATO generalinio sekreto
riaus George Robertson garbei 
surengtoje vakarienėje, ku
rioje aptarė Lietuvos narystės 
sąjungoje perspektyvas. 

Kaip pranešė Lietuvos am
basada JAV, ketvirtadienį vy
kusios vakarienės metu Lietu
vos diplomatai valstybės nuo
statą dėl integracijos į NATO 
taip pat pristatė JAV Senato 
Užsienio reikalų komiteto Eu
ropos pakomitečio pirminin
kui Gordon Smith ir Senato 
Užsienio reikalų komiteto na
riui Richard G. Lugar. 

Vakarienę surengė nevy
riausybinė organizacija „JAV 

komitetas už NATO plėtrą". 
Užsienio reikalų viceminist

ras, vyriausiasis integracijos į 
NATO vadovas G. Čekuolis vi
zitą JAV pradėjo trečiadienį. 

Viešnagės metu įvyko G. 
Čekuolio darbo susitikimai su 
JAV Valstybės departamento, 
Europos reikalų biuro parei
gūnais. Su JAV diplomatais 
buvo pasikeista nuomonėmis 
dėl artėjančio NATO viršūnių 
susitikimo 2002 m. bei įver
tinti dvišaliai JAV ir Lietuvos 
bendradarbiavimo santykiai. 

Prie užsienio reikalų vice
ministro vizito prisijungė ir 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Alvydas Me-
dalinskas. 

Lietuvos pareigūnai kari
nius Lietuvos pasirengimo 
NATO aspektus taip pat keti
na aptarti Pentagone. 

Kovo 11-oji — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo diena 

„Lietuvos instituto" sutarti pasirašo 'iš kairės) užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, kultūros ministras Gin
tautas Kėvišas bei švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Kestudo Vanago 'Elta; nuotr. 

Lietuvos kultūrą užsienyje 
pristatys naujas institutas 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Lietuvos kultūrą užsienyje 
propaguos naujai įsteigtas 
Lietuvos institutas.. 

Penktadienį kultūros minis
tras Gintautas Kėvišas, švie
timo ir mokslo ministras Al
girdas Monkevičius ir užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis pasirašė viešosios įstai
gos „Lietuvos institutas" stei
gimo sutartį, šios institucijos 
tikslas — koordinuoti Lietu
vos kultūros ir Lietuvos vals
tybės pristatymą užsienyje, 
rengti tarptautines kultūros ir 
meno programas, dalyvau
ti tarptautiniuose kultūros, 
mokslo ir švietimo mainuose. 

Numatoma, kad Lietuvos 
institutas užsiims knygų, laik
raščių, žurnalų ir kitų periodi
nių leidinių leidyba, garso ir 
video įrašų dauginimu. Insti

tute bus atliekami visuomeni
nių ir humanitarinių mokslų 
tiriamieji ir taikomieji darbai, 
kino ir video filmų gamyba ir 
platinimas, \vkdoma fotogra
favimo, bibliotekų, muziejų ir 
kita veikla. 

„Poreikį sistemiškai skleisti 
informaciją apie Lietuvos kul
tūrą ir puo • _<& ryšius su ki
tomis pasaulio šalimis jau
tėme jau dešimt pastarųjų 
metų. Ilgai puoselėta idėja pa
galiau tapo kūnu", sakė kul
tūros ministras Gintautas 
Kėvišas. 

Lietuvos institutą įsteigti 
padėjo Švedijos institutas, 
šiam tikslui skyrės 250,000 
litų. 

Ilgiausiai prie šio projekto 
dirbusi kultūros viceministre 
Ina Marčiulionytė pabrėžė, jog 
šalies biudžetui šios įstaigos 

įkūrimas kainuos palyginus 
nedaug — 100,000 litų. 

„Tai nėra kažin kokia nauja 
iniciatyva. Mes tiesiog apibrė
žiame dabartinę situaciją ir 
sieksime kokybiško darbo 
ateityje", sakė G. Kėvišas, pri
dūręs, jog naujoji institucija 
remsis jau egzistuojančiųjų 
kultūros įstaigų veikla. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
pabrėžė, jog ir Lietuvos atsto
vybės užsienyje, ir Užsienio 
reikalų ministerija jaučia po
reikį koordinuoti ir sistemin
gai vykdyti Lietuvos kultūros 
propagavimą. 

Viceministro elgesys 
padarė žalą Lietuvos įvaizdžiui 
Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — gina ginti susikompromitavu-

Opozicinė Socialdemokrati
nės koalicijos frakcija teigia, 
kad skandalas, susijęs su vice
ministru Juozu Galginaičiu, 
padarė didelę žalą Lietuvos 
tarptautiniam įvaizdžiui bei 
deryboms su Europos Sąjunga 
(ES). 

Penktadienį išplatintame so
cialdemokratinės koalicijos 
pareiškime reiškiamas su
sirūpinimas dėl padėties Vi
daus reikalų ministerijoje, 
„kurioje netyla skandalai, su
siję su aukščiausiais jos pa
reigūnais". „Susidaro įspūdis, 
kad ministras Vytautas Mar
kevičius, kuris, neseniai susit
ikęs su mūsų frakcija, tikino, 

sius pareigūnus u- savo mun
durą". 

Opozicinė socialdemokrati
nės koalicijos frakcija kreipia
si į prezidentą Valdą Adam
kų, vyriausybės vadovą Ro
landą Paksą ir ragina imtis 
ryžtingų veiksmų padėčiai Vi
daus reikalų ministerijoje tai
syti. 

Šią savaitę vidaus reikalų 
ministras Vytautas Marke
vičius patenkino savo pava
duotojo Juozo Galginaičio at
sistatydinimo pareiškimą. 

Žiniasklaida pranešė, esą J. 
Galginaitis per praėjusią sa
vaitę vykusį vizitą į Briuselį 
buvo „padauginęs" alkoholio ir 

jog padėtis yra valdoma, visi todėl negalėjo vadovauti VRM 
nusižengusieji pareigūnai bus delegacijai per derybas su Eu-
atitinkamai įvertinti, paskirti ropos Komisįjos atstovais. VR 
nauji, pagerės nusikalstamu
mo išaiškinimas ir t.t, nesu
sidoroja su savo pareigomis", 
teigiama rašte. 

Socialdemokratai piktinasi, 
kad valstybėje ir toliau augant 
nusikalstamumui bei mažė
jant išaiškinamumui, „vietoje 
principingo įvertinimo, mi
nistras V. Markevičius mė-

G. Čekuolio ir A. Medalins-
ko vizito programoje dar nu
matyti susitikimai su JAV At
stovų rūmų pareigūnais bei 
JAV viceprezidento raštinės 
darbuotojais. 

ministerijoje 42-jų metų J. 
Galginaitis kuravo eurointeg-
racijos reikalus. 

Atsistatydinus J. Galginai-
čiui, ministerijoje ypač junta
mas viceministrų trūkumas. 
Jų iki šiol buvo trys vietoj nu
matytų keturių, be to, pasta
ruoju metu ligoninėje gydosi 
viceministras Ramūnas Daru
lis, neseniai turėjęs aiškintis 
dėl savo nepagarbaus pokalbio 
su Šalčininkų rajono mokyto
jomis. Taigi, dabar VR minis
terijoje dirba vienas vicemi
nistras — Ričardas Malke
vičius. 

* Dėl šią savaitę Būtingės 
terminale įvykusio naftos 
išsiliejimo į Baltijos jūrą Lat
vijos aplinkos apsaugos klubo 
aktyvistai penktadienį suren
gė piketą prie Lietuvos amba
sados Rygoje. Kaip sakė Lietu
vos ambasadorius Latvijoje 
Petras Vaitiekūnas, Lietuvos 
ambasados atstovui buvo per
duota peticija, kurioje, be 
bendrojo pobūdžio teiginių, jog 
būtina išsaugoti Latviją ir Lie
tuvą jungiančią Baltijos jūrą, 
pateikiami reikalavimai ter
minale nekrauti naftos per 
audrą bei nenaudoti termina
lo, kol bus padidintas jo sau
gumas. Pikete dalyvavo maž
daug 20 žaliųjų aktyvistų. Jie 
laikė plakatus su užrašais 
„Broliai lietuviai, gyvybė ver
tingesnė už naftą" ir, imituo
dami jūrą, mojavo mėlynu per
matomu audeklu. 

* Saugantis Anglijoje 
plintančios kempinligės, Lie
tuvos ir Lenkijos pasienio Kal
varijos poste šiomis dienomis 
imtasi šios ligos užkardymo 
priemonių. Visi į Lietuvą įva
žiuojantys lengvieji automobi
liai ir sunkvežimiai privalo 
kirsti dezinfekuojančiu skys
čiu kelis kartus per parą su
mirkomus specialius kilimė
lius, rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas". Dezinfekuojančių kili
mėlių užtvaros rengiamos ir 
Lietuvos bei Rusijos pasienio 
poste Kybartuose. Pareigūnai 
teigia, kad kasdien tenka grą
žinti siuntėjams iš užsienio į 
Lietuvą vežamus krovinius, 
nes daugėja apribojimų įvežti 
produktus į Lietuvą. (BNS> 

* Lietuvos eksporto plėt
rai šiemet numatoma skirti 
53 mln. litų. Per 4 metus šiuo 
tikslu buvo paklota 100 mln. 
litų, tačiau verslo reikmėms 
atiteko tik apie penktadalį 
šios sumos. <VZ-EIU> 

Lietuva ieško pasislėpusių 
sausio perversmininkų 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Nuo tardymo ir teismo pa
sislėpę 1991 metų sausio 
13-osios perversmininkai yra 
ieškomi, tik jų paieška nėra 
vieša, pareiškė Generalinės 
prokuratūros atstovas. 

Lietuvos generalinė proku
ratūra yra pavedusi kvotos 
institucijoms ieškoti besislaps
tančių įtariamųjų, apie ku
riuos turi duomenų, kad jie 
gyvena užsienio valstybėse. 
Tačiau, aiškindama tardymo 
paslaptimi, viešai šios pa
ieškos neskelbia, penktadienį 
pranešė Lietuvos generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai 
Vidmantas Putelis. 

Vasario pabaigoje, kai Ape
liacinis teismas pakeitė nuos
prendį 1991 m. sausio 13-osios 
byloje ir paleido į laisvę du nu

teistuosius, Lietuvos spauda 
pranešė, kad praėjus dešim
čiai metų po Sausic įvykių, vis 
dar nėra paskelbta keturias
dešimties perversmo organiza
torių ir vykdytojų kriminaline 
paieška. 

Po šio įvykio Generaline pro
kuratūra atliko tarnybinį pa
tikrinimą. Lietuvos generalinė 
prokuratūra sako, kad Lietu
vos pareigūnai nuolat gauna 
informacijos iš kvotos organu 
ir kitų šaltinių apie vieno arba 
kito kaltinamojo migraciją 
arba gyvenamosios vietos kei
timą. Gavusi tokią informa
ciją, Generalinė prokuratūra 
kvotos organams paveda pa
tikrinti jos patikimumą ir 
tada teikia teisinės pagalbos 
prašymus užsienio valstybėms 
dėl kaltinamųjų išdavimo. 

Lietuvių ir lenkų karo veteranai 
taikosi 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Praėjus beveik šešiems de
šimtmečiams po mūšių, Antro
jo pasaulinio karo metais vie
ni prieš kitus Vilniaus krašte 
kovoję Lenkijos Armijos krajo-
vos ir Lietuvos Vietinės rink
tinės karo veteranai rengiasi 
istoriniam susitaikymui šį pa
vasarį. 

Krašto apsaugos ministeri
jos (KAM) pasiūlymu ketvirta
dienį Lietuvos lenkų sąjungos 
Vilniaus skyriaus būstinėje 
vyko abiejų buvusių karinių 
junginių veteranų susitiki
mas. 

Kaip sakė šiame susitikime 
dalyvavęs krašto apsaugos 
viceministras Jonas Gečas, 
renginio tikslas buvo „šiuos du 
kažkada tarpusavyje kovoju
sius ginkluotus junginius pa
sodinti prie vieno stalo, kad jie 
vieni kitiems paduotų rankų, 
ir, palikę praeitį istorikams, 
imtųsi kartu dirbti vardan 
nepriklausomos Lietuvos ir 
bendros Europos". 

Susitikime sutarta balan
džio mėnesį vienoje iš Armijos 
krajovos ir Lietuvos Vietinės 
rinktinės mūšių vietų pasi
rašyti santarvės deklaraciją. 
Pasak viceministro, deklaraci
jos tekstas dabar yra derina
mas, taip pat 'sprendžiama, 
kurioje vietoje bus pasirašytas 
šis dokumentas. 

Viceministro manymu, tokio 
dokumento pasirašymas yra 
labai svarbus žingsnis abiejų 
tautų istorijoje. „Europos vie
nijimosi, integracijos į NATO 
kontekste ir žinant labai 
tamprius Lietuvos ryšius su 
strateginiu partneriu Lenkija, 
šitoks susitikimas ir bendra 
deklaracija padės mums palai
kyt geranoriškus ir drau
giškus santykius su mums la
bai svarbia valstybe Lenkija", 
pažymėjo viceministras. 

Lenkijos žiniasklaida susiti
kimą taip pat pavadino „is
toriniu susitaikymu". 

J. Gečas taip pat informavo, 
kad gegužės 12 dieną Pane
riuose, kur II pasaulinio karo 
metais naciai nužudė apie 

* Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto generalinis 
sekretorius Vytautas Zubernis 
pranešė, kad atsisakyta keti
nimų apdovanoti Sydney olim
pinių žaidynių čempionus šau
lę Dainą Gudzinevičiūtę ir 
lengvaatletį Virgilijų Alekną 
žemės sklypais Vilniuje — to 
padaryti neleidžia Lietuvos įs
tatymai. M M 

100,000 lenkų piliečių bei 
sušaudė apie šimtą Vietinės 
rinktinės karių, numatoma 
paminėti žuvusiųjų atminimą. 

Viceministras pažymėjo, kad 
Armijos krajovos ir Vietinės 
rinktinės nariai ketvirtadienį 
susitiko pirmą kartą po II pa
saulinio karo. Pasak J. Gečo, 
susitikimas buvo labai drau
giškas, istoriniai įvykiai buvo 
prisiminti iabai geranoriškai, 
nepateikiant jokių kaltinimų 
ar priešiškų pareiškimų. Anot 
J. Gečo, susitikime dalyvavo 
10 Armijos krajovos ir 8 Vie
tinės rinktinės nariai. 

Per nacių okupaciją Antrojo 
pasaulinio karo metais gene
rolo Povilo Plechavičiaus va
dovaujama Lietuvos vietinė 
rinktinė kovojo Vilniaus kraš
te su sovietiniais partizanais 
bei Armija krajova, turėdama 
tikslą atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Armija kra
jova Vilniaus krašte kovojo 
tiek prieš nacių okupantus. 
tiek ir prieš lietuvius, laikyda
ma Vilniją Lenkijos dalimi ir 
siekdama ją vėl prijungti prie 
Lenkijos. 

* Bankrutuojančiu įmo
nių skaičius Lietuvoje spar
čiai auga. Pernai tokios pro
cedūros buvo pradėtos 406 
įmonėse. Tai 1.6 karto dau
giau nei 1999 m. Seime akty
viai svarstomas patobulintas 
Jmonių bankroto įstatymas, 
kurio esmė — pagreitinti šią. 
daug ką bauginančią proce
dūrą. Ūkio ministerijos ap
skaičiavimais, tada bankrotas 
gali būti iškeltas 15.863 įmo
nėms, kuriose kol kas užimti 
20,182 darbuotojai. Visi su
pranta, kad tokia pramonės 
(ir ne tik) tmonių griūtis gali 
grėsti socialiniu sprogimu. Vy
riausybė karštligiškai ieško 
sprendimų. KDE;U 

* Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonių ekspor
tas 2000 m. siekė 3.1 mlrd 
litų — buvo maždaug 3,3 proc. 
didesnis nei 1999 m., kai eks
porto apimtis siekė 3 mlrd. li
tų. Elta 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d.: Butgaile, Emilis, Ge 

raidas. Kandidas. Naubartas, Visvy
das. Žibuolė. 

Kovo 11 d.: Gavėnios II sekma 
dienis. Aura, Eiguste. Gedimtas 
Konstantinas (Kostas). Vįjolė, Žiedu 
nas. 1990 Lietuvos neprikJausomy 
bės atstatymas. 

Kovo 12 d.: Darmantas, Faina 
Galvirdas, Grigalius. Jorūnė, Serafi 
na, Teofanas. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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DRAUGAS, 2001 m. kovo 10 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DURYS/VARTAI/KELIAS JUBILIEJINIAIS 
METAIS NAUJI HORIZONTAI! 

2000 Moksle iv iu A t e i t i n i n k ų Ž i e m o s i d e o l o g i n i a i k u r s a i : 

A n t r a d i e n i s , g r u o d ž i o 26 
d. 

Nors buvo labai šal ta ir snie
guota žiemos savaite, mokslei
viai ateitininkai neabejojo at
vykti iš įvairių žemyno kam
pelių: Lietuvos. Kanados, Ka
lifornijos. Havajų. Omahos. 
VVisconsino. Baltimorės, Cle-
velando, Pennsylvanijos, Či
kagos. Detroito. Visi susirin
kome jaunimo mėgstamiausio
je vietoje išeivijoje: Manches-
terio miestelyje Dainavos sto
vykloje. Susirinko senieji 
draugai ir atvyko naujieji, visi 
vėl galėjo dalintis begaliniais 
įspūdžiais ir nuotykiais, juk 
visi jau seniai buvo nesimatę. 
Visi galėjo vel laisvai kalbėti 
lietuvių kalba. Tie, kurie jau 
buvo susirinkę, išžygiavo su ko
mendantu Paulium į mišką, 
pačią gražiausią eglutę suras
ti ir nukirsti, kad mes galė
tume vakare ją papuošti ir vi
są savaitę džiaugtis! Oi, kaip 
sušalę grįžome — bet atsitem-
pėm pačią gražiausią eglutę! 
Saulei nusileidus, ir mėnuliui 
pasirodžius, beveik visi kur
santai jau suvažiavo, ir galė
jome prisėsti, pirmą vakarienę 
kar tu pavalgyti. Valgiai buvo 
skaniai pagaminu Danguolės. 
kuri buvo atvykusi iš Lietu
vos. Po vakarienės perėjome į 
kitą salės pusę. oficialiam ati
darymui. 

2000-jų metų žiemos ideolo
ginius kursus atidarė Birutė 
Bublienė, kuri jau daugel me
tų organizuoja šiuos kursus. 
Ji šiltai mus pasveikino ir 
džiaugėsi, kad tiek daug jau
nuolių atvyko | kursus — net 
63 idealistiškai nusiteikę mok
sleiviai! Detaliai apibūdino šių 
metų temą: „Durys/Vartai/Ke-
lias". Kiekviena diena bus 
skirta vienai paminėtai temai. 
Pirma diena „Durys": pamąs
tykim per paskaitas klausimą: 
„Kas aš esu?" Suprasdami kas 
mes esame, galėsime žengti 
per durų slenkstį, link „Vartų" 
— antros dientis tema: ..Kur aš 
cinu0'" Tai antros dienos mįs
lė, o trečią dieną, tema bus 
„Kelias": „Kaip m e s t en pa
t eks ime?" Ar turėsime visą 
kas reikalinga keliauti per pa
saulį9 Ar turėsime drąsos, 
žengti ir vadovauti pasauliui. 
ar stovėsime vietoje? Po įžan
ginio žodžio, nuotaikingai api
būdino mums pagrindinį pas
kaitininką dr. Veją Liulevicių: 
Kun-ų dvasios tėvą — kun. 
Kęstutį Kevalą, komendantą 
Paulių Gražulį 'Pagarba!'); 
vadoves Liną Sidryte ir Laurą 
Lapšyti;. berniukų vadovus 
Kovą. Liutaurą. Neriju: ir ūk

vedį Paul ių Ju rgu t į . Po visų 
plojimų ir juokų, Biru tė baigė 
savo kalbą r imta i nus i te ikus i , 
kre ipdamasi į mus pagalvoti 
— kodėl mes čia a tvykome į 
kursus , o ne pas i r inkome su 
amerikiečiais d rauga i s pasi
likti namuose , žiūrėti televizi
jos, ir ap lamai pramogaut i per 
atostogas. Vylėsi, kad atvyko
me, nes mums rūpi aukš tesn i 
idealai ir siekis įgauti plates
nę krikščionišką pasaulėžiūrą. 
Bet d a b a r a tvykus , viskas pri
klauso nuo mūsų — pasiseki
mas šių kursų yra ku r san tų 
rankose. Skat ino mus pasi
naudoti šia atei t ies ruošos va
dovų „mokykla" — ir pat iems 
įsijungti į visas diskusijas, 
atidžiai k lausyt is paskai tų ir 
rašyti už rašus , dalyvaut i va
karinių programų ruošoje, su
s idraugaut i su visais atvyku
siais i r a r t imiau susipažint i , i r 
asmeniškai praleist i laiką su 
vadovais, kurie tik dėl mūsų 
atvyko! Po tokios uždegančios 
kalbos, susimąsčiau, ir nu ta 
riau visa širdim įsijungti į šią 
nuostabią kursų programą! Po 
to buvo vaka r inė programa, 
kurią pravedė visados šypsan
ti Lina Sidrytė . J i visiems iš
dalino spalvoto popieriaus, ir 
mes kiekvienas turėjome su
kurti eglutės papuošalą, kur is 
mums turė tų ypat ingą reikš
mę. Pada rę reikšmingą pa
puošalą, pasidal inome jo 
reikšme su visais ir pasipuo
šėme eglutę. Pasku i buvo 
linksmi susipažinimo žaidimai 
ir šokiai. J ie buvo įvairūs ir 
man labai įdomūs, nes da r 
tokių juokingų žaidimų nebu
vau mačiusi! 

Po visų l inksmumų, susi
tvarkėme salę, ir paruošėme 
salę šv. Mišioms. Salę aptem-
dėm, žvakutę uždegėm, ir ka
lėdines giesmes giedojome, su
sikaupę meldėmės. Lauke di
delės snaigės kri to tyliai. Koks 
nuostabus vaka ras su tokiais 
draugiškais bendraamžiais! 
Ačiū t au . Dieve, už tokią nuos
tabią progą! Baigėsi pirma 
kursų diena naktipiečiais. Nu
ėję į kambar ius , dar ilgai kal
bėjomės ir dalinomės įspū
džiais' 

A u š r a Ga lkytė i r Br ig i ta 
P a n t e l ė j e v a , 16 metų, 

iš Lietuvos 
(Bus daugiau) 

ATEITININKU RENGINIAI 

Č i k a g o j e 

B irže l io 3 d., s e k m a d i e n i 
— Čikagos a te i t in inkų šeimos 
šventė ir Atei t ininkų namų 
gegužinė Lemont . IL. 

Vatikane , su naujai paskirtu kardinolu, lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje vaišių metu. Iš k.: Ateitininkų federa
cijos p irmininkas Vidas Abraitis, Jo Eminencija kardir:"!as Audrys Bačkis ir buvęs Ateitininkų federacijos va
d a s Juozas Polikait is . 

„ATEITIES PROGRAMA" 
„Ateities programa", ta i sa

vaitgalių konferencijų ciklas, 
sk i r tas s t u d e n t a m s ir sen
draugiams a te i t in inkams. 
Konferencijoje apžvelgiama 
Lietuvos ir a te i t in inkų istori
nė padėtis , anal izuojama da
bart is , jos vystymosi tendenci
jos, problemos, ieškoma prob
lemų sprendimo būdų, tuo 
n u s t a t a n t pagrindines ateities 
darbų ir pašaukimų gaires. 
„Ateities programa" yra skirta 
a te i t in inkams, kur ie siekia gi
lesnio pasaul io suvokimo, 
šiandienos ir a tei t ies proble
mų anal izės. 

Ideologija — idealas , pritai
ky tas t a m t ik roms laiko są
vokoms, t.y. m ū s ų idėjos ir 
mūsų siekiai š iandien. Kaip 
šviesios a tmin t ies dr. V. Vy
gan ta s sakė , problema ta, kad 
nežinome kokios problemos iš 
tiesų dabar egzistuoja Lietu
voje, k u r m u m s nukre ip t i savo 
jėgas. Taigi, „Ateities progra
ma" visų p i rma y ra skirta 
įvardinti š iuometines proble
m a s ir ras t i joms krikščioniš
ką sprendimo būdą, bei numa
tyt i a te i t in inkų vaidmenį 
šiandienos visuomenėje. 

„Ateities programoje" iš viso 
numaty t i 8 ideologijos savait
galiai — konferencijos, 2001 
meta is numaty tos 6 konferen
cijos. Viena konferencija jau 
įvyko. 

„Pr. Dovydaičio pamatiniai 
k lausimai š iandien" 2001 m. 
vasario 3 d. Kaune , pagrindinį 
praneš imą skai tė J . E. arki-
vysk. S. Tamkevičius, simpo
ziumuose dalyvavo: Petras 

C l e v e l a n d e 

K o v o 10 i r 11 d., — Cleve-
lando atei t ininkų Šeimos 
šventė. Ruošia ..Ateities" klu
bas . 

D e t r o i t e 

Birže l io 3 d. — Detroito 
atei t ininkų Šeimos švente 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
parapijos salėje 

P<> 2000 m gruodžio neėsi Dainavoje vvku.-iu i<l» 
•to Kun-.intų ir v.itlnvu bendra nuotrauka 

įminiu kursu m i t u vykusio n iok- l ' i\ IU i i l c i tmmkų .-uvaziavi 
NiM'ii V i j o s S id r yH ' s 

Plumpa, dr. Paulius Subačius, 
Kauno arkivyskupijos jaunimo 
centro vadovas Arūnas Kuči-
kas, s tudentai ateitininkai — 
Dainius Jankauskas, Emilija 
Pundziūtė, Ramūnas Aušro
tas. 

Kitų penkių 2001 m. konfe
rencijų temos numatytos pa
gal penkis ateitininkų princi
pus: 

„Katalikiškumas" (2001 
m. kovo 17-18 d.). 

„ Š e i m y n i š k u m a s " (2001 
m. balandžio 28-29 d.). 

„Tautiškumas" (2001 m. 
rugsėjo mėn.). 

„ I n t e l i g e n t i š k u m a s " (2001 
m. spalio mėn.). 

„Visuomeniškumas" (2001 
m. lapkričio mėn.). 

2002 m. numatomos dvi kon
ferencijos: 

„Ateit ininkų organizaci
j o s t iks la i ir uždaviniai", 
bei 

„Keliai ir būdai ateit inin
k ų organizacijos t iks lams 
pas iekt i" . 

Kiekviename „Ateities prog
ramos" savaitgalyje — konfe
rencijoje dalyvauja 30-35 daly
viai — studentai, sendraugiai, 
vyresni moksleiviai ateitinin
kai, kur iems rūpi ateitininkų 
ideologija ir dabarties veikla. 

Konferencijų metu pagrin
dinį pranešimą skaitantys 
prelegentai pateikia savo po
žiūrį į konkrečias Lietuvos 
problemas, bei skatina daly
vius pačius mąstyti ir turėti 
savo nuomone. Svarbus „Atei
ties programos" savaitgalių — 
konferencijų etapas — dalyvių 
diskusijos. Diskusijos vyksta 
simpoziumo principu: keli (4-
5) prelegentai išsako pagrin
dines svarbias mintis, salėje 
esantys dalyviai taip pat turi 
teisę išreikšti savo nuomonę, 
požiūrį apie šiandienos proble
mas, iššūkius, taip yra ieško
ma krikščioniško atsakymo — 
problemos sprendimo būdo. 
Prelegentais simpoziume yra 
kviečiami ne tik ateitininkai, 
bet ir kiti toje srityje išma
nantys krikščionys, taip išven
giame organizacijos uždarumo 
bei sužinome kritišką požiūrį 
iš šalies. Konferencijų metu 
formuluojami ateitininkų or
ganizacijos š:andieniniai už
daviniai. Dalyviai kviečiami 
būti aktyvūs ne tik savo orga
nizacijos, bet ir valstybės bei 
visuomenės kūrėjai. 

Konferencijos pabaigoje dis
kusijų rezultatai yra apibend
rinami ir gaunama išvada, joje 
atsispindi p n rrindines visuo
menės a r sąjūdžio problemos, 
iššūkiai, nurodomi konkretūs 
sprendimo budai. Diskusinė 
medžiaga yra sisteminama ir 
skelbiama int. mete. bei spau
doje. Internetmėje konferenci
joje „Ateitis" toliau vystoma 
diskusija apie iškeltas proble
mas ir jų sprendimo kelius. 

ATEITININKAI 
PASVEIKINO 
KARDINOLĄ 

Buvęs Ateitininkų federaci
jos vadas, Juozas Polikaitis, 
dalyvavo naujų kardinolų pri
ėmimo į Romos Bažnyčios kar
dinolų kolegiją iškilmėse vasa
rio 21-23 d. Vatikane. Jis pa
sveikino Jo Eminenciją kar
dinolą Audrį Juozą Bačkį 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
vardu ir įteikė ŠAA Tarybos 
dovaną ir pirmininko dr. Vy
tauto Naručio sveikinimą. Va
tikano iškilmėse taip pat daly
vavo Ateitininkų federacijos 
pirmininkas Vidas Abraitis 
(Kaunas) ir Ateitininkų fede
racijos Dvasios vadas J. E. 
vysk. Jonas Kauneckas (Tel
šiai) 

DŽIAUGIASI VISI 
ATEITININKAI 

Dr. Vytautas Narutis, Šiau
rės Amerikos Ateitininkų ta
rybos pirmininkas, visų Š. 
Amerikos ateitininkų vardu, 
pasiuntė sveikinimą Vilniaus 
arkivyskupui metropolitui Aud
riui Juozui Bačkiui. Visi atei
tininkai pergyvena didelį 
džiaugsmą, kad Šv. Tėvas, 
parinkdamas jį kardinolu, su
teikė ypatingą dėmesį visai 
lietuvių tautai. 

MOKSLEIVIU DĖMESIUI 

Čikagos ir apylinkių moks
leivių ateitininkų kuopa ruo
šia susikaupimo vakarą. Šis 
susirinkimas š.m. kovo 17 d., 
šeštadienį, vyks Ateitininkų 
namuose. Lemonte. nuo 3 vai. 
p.p. iki 7 vai. vakaro. Visi 
moksleiviai kviečiami. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILER. MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Otfice 
6626 W. CermakRd., 

Berwyn. IL 60402 
Te). 708-484-1545. 

DALIAA.CEPELE.D.D.S. 
DANTL) GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tmley Park, IL 80477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127*Str. 

SuH«101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
VslarvJo* tuiltarus 
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DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Do wners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUGUUSLEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WatarSt,L**nont,IL 60439 
1301 CoppenVkl Ave., Suite 113, 

JotM.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHJs* 

Tel 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCALCUNIC 
10811W. 143 SLOnendPerk.IL 60487 

PrtMauso Palos Coramnty HuapMal 
SHver Cross HospHal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

CsnMac Dmgno$*, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawm.IL 60453 
ToL 773436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR.UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 VV. 63 S I 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNStdS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

IIHnols Paln Treatment Institute 

vietų skausmo gydymo specisf štai 
Chicago: 312 726-0800 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Monntkeiin Rd. 
VYoolcn—tof, IL601S4 

Tel. 708-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rkjge, IL 60415 

Tel. 708-636-8622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU, P0SLČS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Msdlcal Centst 
10400 75 SVKenoeha,WI 53142 

697 6900 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Bemyn, IL 
6O402, tel 708 -484 -1111 . 

Valandos kasdren, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENEC. DECKER DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79oi Ava.. Hfckory Hate, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77sM»c3300 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 586-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, MJ)., S.C. 
Specialybė - Vidaus Bgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts 5 ir 6 
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MGS ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

PUTIN IR CLINTON 
Nedaug laiko teko jiems 

bendradarbiauti, tačiau, gar
siai besiskardendami, pasau
lio politikos lauke pėdas jie 
visgi paliko. Jų žymė ryški ir 
Lietuvoje, ir, deja, daugiau 
minuso ženklu. Nors jau pu
santro mėnesio, kai Clinton iš 
pasaulio politikos scenos pasi
traukė, tačiau garsu jis dar 
nepasiduoda Rusijos preziden
tui, zvimbiančiam po pasaulį, 
kaip savo landės nerasdama 
vapsva. Ir koks jo santykių su 
Putin palikimas, naujas JAV 
prezidentas kol kas nesuvo
kia. „Rusija dabar — Ameri
kos draugas ar priešas?" — 
neseniai klausė Bush televizi
jos žurnalistė Barbara VVal-
ters. Ir, pagal „Washington 
Times" bendradarbį Jan No-
vak, JAV vyriausias vadovas, 
gana ilgai pagalvojęs, atsakė 
— nežinau, nors, tos draugys
tės ieškodama, Clinton vado
vaujama Amerika Maskvai 
„padovanojo" apie 20 milijardų 
dolerių. Žinoma, duoti pinigai 
oficialiai vadinami paskola, 
bet vargu ar Vašingtonas ka
da nors bent dalį jos atgaus. 
Taip pat, kaip niekada neat
gavo dėdei Stalinui Roosevelt 
sukištų milijardų. 

Ne tik apie tuos milijardus, 
JAV-Rusijos santykius aptar
damas, „Washington Times" 
bendradarbis Jan Novak rašo 
dienraščio vasario 26-tos lai
doje. Jam atrodo, kad Clinton, 
siekdamas Rusijos draugystės, 
-ir Jelcin, ir Putin prezidenta
vimo laikotarpiu padarė per 
daug nuolaidų, pakenkusių 
pačiai Amerikai, o dar labiau 
— Rytų Europai, tarp jų — ir 
Lietuvai. Po Amerikai ketve
rius, metus vadovavusio dabar
tinio prezidento tėvo meilių 
glamonių su Gorbačiov, vė
liau, nors ir atsargiai, bet 
draugiškai bendravusio su 
Jelcin, pareigas perėmęs Clin
ton bandė tą draugystę tęsti, 
tačiau jam ne visada sekėsi. 
Pagal Novak, santykiai pra
dėjo banguoti jau 1993 metais, 
bet gerokai pablogėjo per pas
taruosius 18 mėnesių, Krem
liaus vadeles į savo rankas 
perėmus buvusiam KGB kari
ninkui Putin. Clinton bandy
mas Rusiją įjungti į Europos -
Atlanto bendrijos, jeigu ne na
rystę, tai bent draugystę, ne
pasisekė. Amerikos populiaru
mas Rusijoje nuo 75 nuoš. 
{1993 metais) nukrito iki 37 
nuoš. Clinton buvo padėtas 
ant tos pačios pakopos kaip 
Saddam Husein. Nors Clinton 
bandė gelbėtis, neatsiliepda
mas į tiesiog kriminalinį 
Maskvos karą Čečėnijoje, ne

girdėdamas Putin užmačių sa
vo įtakoje laikyti „artimąjį už
sienį" ir leisdamas jam su
prasti, kad garsiais šūkavi
mais jis gali sulėtinti NATO 
plėtrą bei sustabdyti Baltijos 
valstybių priėmimą, bet tai 
jam nepadėjo. Rusijos bijoda
mas, Clinton nesiryžo net 
svarstyti visų kandidačių 
vienkartinio priėmimo į 
NATO, bet bandė jas įvesdinti 
dalimis, tik po kelias, ir taip 
uždelsė bei sumaitojo sąjun
gos organizavimą. Dėl tokios 
delsimo politikos atsirado 
keisti, nuolat keičiami, vis pa
pildomi, reikalavimai, ir kan
didatėms sunku buvo suvokti, 
ko NATO politikai iš tikrųjų 
nori. Prisiminkim tik'jų pri
mygtiną reikalavimą Lietuvai 
skirti 2 nuoš. vidutinio vidaus 
gaminio kariuomenei, kai pa
tys puikiai žinojo sunkią, ir 
dar daugiau Rusijos krizės nu
skurdintą, Lietuvos ekonomi
nę padėtį. Tačiau dar ir dabar 
tyli dėl Vokietijos skiriamo tik 
pusantro nuošimčio to vidaus 
gaminio, net šiomis dienomis 
Gerhard Schroeder pareiškus, 
kad jis daugiau pinigų neduos 
ir vargu ar sumokės NATO 
šiais metais dar nesumokėtus 
140 mln. dol. Tad gal ir iš tos 
tūpčiojančio Clinton laikyse
nos išsivystė mintis apgink
luoti Europos Sąjungą, į ku
rią, beje, jau skubiai ir gana 
griežtai atsiliepė Maskva. 
„Rusija rimtai baiminasi Eu
ropos militarizmo", — prieš 
savaitę pareiškė susirūpinęs 
Rusijos Federacijos tarybos 
Dūmoje pirmininkas Jegor 
Strojev. 

O Putin, atrodo, visiškai ne
svarbu, ką apie jo draugystę 
Amerika žino, ko nežino. Jis 
daro savo. Žaibu skraido po 
pasaulį ir žiūri, ką iš jo galima 
išsiderėti. Kai visų Rytų Euro
pos valstybių parlamentai kal
ba apie NATO, jis Maskvoje 
viešinčiam sąjungos gen. sek
retoriui George Robertson dar 
kartą priminė esąs prieš buvu
sių sovietų okupuotų kraštų 
priėmimą į šią sąjungą, pasi
taręs su Lukašenka, kviečiasi 
į draugystę Moldovą, atkal
bėdamas ją stoti į NATO. Tad 
ir nežinia, ką dėl to Robertson 
pasiūlys Bush, kitą savaitę at
vykęs į Vašingtoną. Pagal No
vak, Putin nori pralenkti net 
Staliną, siekdamas Kiniją su
kiršinti su Amerika, įvelti jas 
į tarpusavio karą, o pats pasi
likti neutralus. Jis parduoda 
Kinijai modernius, paskiausia 
technologija aprūpintus gink
lus, raketomis apginkluotus 
povandeninius laivus, Taiwan 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 10 d., sežtadienig 

Danutė Bindokienė 

Būk per amžius laisva, 
būk per amžius gyva! 

1990 m. kovo 11-ąją Lietuvos Aukščiausioj: Taryba pnemė istorinį dokumentą — Aktą "Dėl Lietuvos Neprik
lausomos Valstybės atstatymo", kuriame skelbiama, kad „Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nuta
ria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 melais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybes suve
renių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vei yra nepr.kiausoma valstybe... Lietuvos Aukščiausioji Taryba kaip 
suverenių galių reiškėją šiuo aktu pradeda realizuoti \ :są Valstybes suverenitetą". 

puolimo atveju galinčius rim
tai pasipriešinti Amerikos lai
vynui ir padaryti jam daug 
žalos. Tokius pat ginklus Pu
tin parduoda ir Iranui, kvies-
damasis į draugystę, siūlo 
juos ir arabų kraštams. Nors 
jam ir nepavyko sutelkti opo
zicijos prieš Bush planuojamą 
Amerikos gynybą nuo raketų, 
bet, dar kartą pamėginus, gali 
ir pasisekti. Į Putin „koaliciją" 
jungtis nesutikusi Šiaurės Ko
rėja nuomonę gali pakeisti, 
nes Bush atsisakė Clinton-
Albright su ja puoselėtos sku
bios draugystės. JAV prezi
dentas Vašingtone viešintį 
Pietų Korėjos prezidentą Kim 
Doe Jung, taip pat ieškantį 
draugystės su Šiaurės Korėjos 
diktatorium, nuvylė, pareikš
damas, kad su šia komunistų 
valdoma valstybe derėtis kol 
kas jis nenumato. Tai Putin 
gali išnaudoti ir derybas su 
Šiaurės Korėja atnaujinti. 

„Chicago Tribūne" bendra
darbis Colin McMahon kovo 8 
d. rašo apie Kinijos prezidento 
Jiang Zemin kelionę į Maskvą 
liepos mėnesį ir ta proga gali
mas naujas ginklų prekybos 
sutartis. Nors jis nemano, kad 
iš tos viešnagės išsivystytų 
kokia nors artimesnė drau
gystė: per dideli ir ideologi
niai, ir politiniai skirtumai. 
Taip pat neatrodo, kad daug 
naudos Putin gaus ir iš savo 
kelionės į Hanoi, ir turės pasi
tenkinti tik nuotraukomis prie 
jo aplankyto Ho Chi Minh 
kapo. Bet pradžia vis tiek pa
daryta. 

Taigi Putin savo pirmtaku 
pramintais keliais veržiasi su
sigrąžinti Rusijos imperiją ir 
jos didybę, — samprotauja 
Jan Novak. Neryžtinga Clin
ton politika tik dar labiau jį 

paskatino. Novak mano, kad 
Rusijos prezidentas turi būti 
sustabdytas, ir tai galima pa
daryti tik stipriomis užkar
domis. Vakaruose — drąsia 
NATO plėtra, į sąjungą įjun
giant ir Baitijos valstybes. 
Aišku, teigia Novak, Baltijos 
valstybių NATO neapgins, bet 
Rusijos puolimą sulaikyti gali. 
Pagal jį, NATO sustabdė tre
čiąjį pasaulinį karą, ji turi su
stabdyti ir antrą šaltąjį. Ir juo 
greičiau, tuc geriau. Todėl 
NATO plėtros negalima nei 
lėtinti, nei ją vykdyti dalimis. 
Priimamos visos kandidatės iš 
karto. 

Šaunu. Kad taip tie žodžiai į 
Dievo, arba bent jau prez. 
Bush, ausį. Tie, o ne anie, 
praėjusią savaitę šioje skiltyje 
minėti, „NYT" vedamojo teigi
niai. Lietuva pripažinta kaip 
geriausiai besiruošianti kandi
datė. Per paskiausius dvejus 
metus Lietuvos gynybos mi
nistras C. Stankevičius ir ka
riuomenės vadas brig. gen. J. 
Kronkaitis. per „ugnį ir van
denį". Lietuvos gynybą tvirtai 

įrašė į NATO reikalavimų 
sąrašą. Č. Stankevičių pakei
tęs, Linas Linkevičius tą dar
bą ryžtingai tęsia. Jau ir tas 
W D siekia 1.95 nuoš. (Latvi
joje jis dar tik 1.75 nuoš). Gen. 
Kronkaitis paskiausia viešna
ge Lietuvos pažangą Briuse
liui jau įrodė, įtikindamas jo 
biurokratus Lietuvos nauda ir 
NATO pajėgoms. „Jeigu ne-
padėsit, ginsimės vieni, terito
riniu, partizaniniu karu. Lie
tuvos kariuomenė ruošiama ir 
tokiam atvejui", — aiškino 
generolas. Tai geri ženklai. 
Bet pastaruoju laiku vėl kaž
kokios piktžolės dygsta baigia
moje purenti derlingoje dir
voje. Kažkoks briuselietis prie 
alaus ar konjakėlio jau porina 
apie Lietuvos „liaudies" nusi
teikimą. Jūs būkit geriausiai 
pasiruošę, bet jeigu „liaudis" 
nepritars, į NATO jūs nepa-
kliūsit. Statoma kažkokia 
nauja kliūtis? Kas ją renčia? 
Putin? Jo pasamdyti pakali
kai? Reikės nuo jų gintis? 
Viską pradėti iš naujo? Bet ir 
čia... visgi nenusileiskim. 

Vasario 27 i Lietuvos Banko muziejuje pristatyta nauja 50 Lt sidabrine 
progine moneta, skirta vysk, Motiejaus Valančiaus 200-osioms gimimo 
metinėms ruminėti. Moneta į apyvarta išleista vasario 28 d., kurią, isto
rikų teigie iimo Motiejus Valančius Kęs tuč io Vanago F.ita' nuotr. 

Geležinė uždanga, pusšimtį 
metų saugojusi „raudonojo ro
jaus" sienas, kad laisvojo pa
saulio idėjos pro ją neprasi
veržtų ir neužkrėstų „rojaus 
įnamių" (arba — vergų) nepa
geidaujamais troškimais, buvo 
veiksminga tik iš vienos pu
sės: vakarų. Iš rytų joje nesto
kojo plyšių plyšelių, pro ku
riuos įvairios žinios lengvai 
prasprūsdavo į laisvę. Tad ne
nuostabu, kad ir užsienio lie
tuviai buvo neblogai susipa
žinę su tikrąja padėtimi oku
puotoje Lietuvoje, kai tuo tar
pu mūsų tautiečiai tėvynėje 
apie Vakaruose gyvenančius 
tėvynainius žinojo palyginti 
nedaug. Juo labiau, kad ko
munistinė propaganda pasi
stengdavo skleisti klaidingą 
informaciją, piešdama kiek 
galima neigiamesnį pasitrau
kusiųjų į Vakarus įvaizdį. 

Dar ir šiandien, po vienuoli
kos metų gyvenimo nepriklau
somoje Lietuvoje, tam tikra 
dalis tautiečių į užsienio lietu
vius, vadinamąją išeiviją (o 
kaip nemaloniai skamba tas 
nevykęs žodis!) žiūri nelabai 
palankiai. Vis dar išlikęs ne
pasitikėjimas, pastangos su
menkinti užsienio lietuvių 
veiklą, ypač susijusią su Lie
tuvos laisvinimo darbais oku
pacijos dešimtmečių būvyje. 
Juk nelengva pernakt užmirš
ti giliai į pasąmonę įkaltą nu-
sustatymą, kad visi, pabėgu
sieji į Vakarus, yra tėvynės 
išdavikai, palikę ją pavojin
giausiu, sunkiausiu metu. O 
jeigu ir ne išdavikai, tai bent 
nusikaltėliai, liaudies išnau
dotojai (kitaip nebūtų bėgę 
nuo užpelnytos bausmės, kuri 
laukė proletariškos valdžios 
santvarkoje). 

Prieš mėnesį paminėtų Sau
sio 13-osios įvykių proga pasi
girdo net kaltinimų, kad, gir
di, Lietuvoje sovietų tankai 
traiškė beginklius žmones, o 
užsienio lietuviai vartėsi savo 
„minkštoje prabangoje" ir nie
ko nedarė... Tad šiandien, Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo šventei, „Draugo" ketvir
tame puslapyje spausdiname 
mažutėlaitę dalelę nuotraukų 
iš įvairių demonstracijų, ku
rios buvo ruoštos kasmet kelis 
kartus visuose didesniuose 
miestuose, kur tik gyveno lie
tuviai, pasitelkiant ne tik kitų 
pavergtų tautų žmones. 

Jeigu reikėtų išspausdinti 
visų demonstracijų nuotrau
kas ir jas aprašyti, susidarytų 
keli storiausi tomai. Bet ir iš 
to pluoštelio galima matyti, 
kad į Lietuvos laisvės gynimo 
darbą jungėsi įvairaus am-

• _ . 

žiaus, įvairiu laiku į Ameriką 
atvykę (arba net čia gimę) 
žmonės. Kasmet buvo ruo
šiamos Pavergtų tautų sa
vaites, kurių eisenos sutrauk
davo tūkstančius dalyvių su 
plakatais, šūkiais, įvairiomis 
vaizdinėmis priemonėmis, pa
dėjusioms praeiviams suprasti 
okupuotoms tautoms daromas 
skriaudas. Į demonstracijas 
dosniai atsiliepdavo ir Ameri
kos politikai, priimdami ati
tinkamas rezoliucijas Kon
grese, Senate, valstijų sosti
nėse išleisdami proklamacijas. 

Kas gi kitas, jei ne Ameri
kos lietuviai išreikalavo, kad 
JAV nepripažintų Baltijos val
stybių aneksijos, nepaisant 
priešiško sovietų nusistatymo. 
Tereikia paskaityti šiuo metu 
„Draugo" trečiame puslapyje 
spausdinamą buvusio šio dien
raščio vyr. redaktoriaus ir 
ALTo pirmininko Leonardo 
Šimučio dienoraščio ištraukas, 
kaip buvo darbuojamasi, kad 
1953-1954 m. JAV preziden
tas, Kongresas ir Senatas 
priimtų nutarimą dėl tos Bal
tijos valstybių aneksijos. Be
skaitant tą dienoraštį, kyla 
pagarba anuometiniams vei
kėjams, kurie, nepaisant par
tijų ir ideologijų skirtumo, sto
jo petys į petį, kad pasiektų tą 
svarbų tikslą. 

Tai mums ir pamoka, ir 
padrąsinimas, siekiant, kad 
Lietuva (su kitomis dviem 
Baltijos valstybėmis) būtų 
2002 metais pakviesta kandi
date narystei NATO. Jeigu 
anuomet buvo įmanoma pa
kreipti Amerikos valdžios nuo
monę norima kryptimi, tai ir 
dabar galimybių yra. Nereikia 
abejoti, kad anuomet buvo 
lengviau — Maskvos spaudi
mas buvo tiek pat kietas ir 
tiek pat pavojingas, kaip da
bar. O vis tik laimėti pavyko, 
nes pagrindinis tos kovos 
ginklas buvo visų lietuvių-vie
ningos pastangos! 

Švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo vie
nuoliktąsias metines, daug 
kas mus džiugina, daug kas 
kelia rūpesčių ir net nepasi
tenkinimo. Tačiau, beieško
dami neigiamybių, neužmirš
kime paties svarbiausio įvy
kio: būtent. 1990 m. Kovo 11-
osios! Dabartiniai sunkumai 
nei kiek jo nesumenkina. 
Užuot nuolat dejavę ir skun
dęsi, pagalvokime, kaip ga
lime padėti savo tautai, savo 
tautiečiams ir patys sau. kad 
nepaskęstume svetimuose 
vandenyse, nes mūsų tėvynei 
dar esame reikalingi! 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M 
DIENORAŠTIS 

I š t r aukos 
(Ką Šimutis rašė ap ie Ats tovu rūmų nar io C. Kersten ir 

j o komi te to ty r inė j imus JAV Kongrese) 
Nr.9 

1953 liepos 27 d. P i rma
dienis 

Po pusryčių tuoj vykau į 
."Kersteno kabinetą susitarti 

dėl dienos darbo. Susitariau 
dėl spaudos konferencijos ry
toj, jei mūsų rezoliucija pra
eitų. Patikrinus atitinkamus 
šaltinius, neatrodė, kad mūsų 
rezoliucija šiandien būtų 
svarstoma. Todėl ramiai leido
me pusdienį. Pietavome Cong-
ressional viešbutyje. Po pietų 
teko atlikti kai kuriuos dar
bus, ryšium su kontaktavimu 

.fcongresmanų ir spaudos at
stovų. 

Staiga ir netikėtai pašaukė 
Kerstenas, pranešdamas, kad 
HR 346 bus svarstoma šian

dien pavakary. Skubėjom abu 
su žmona į Kongreso rūmus 
apie 6:20 v. p.p. Perskaitytas 
rezoliucijos tekstas. Kongres-
manas Hugh Scott daro siū
lymą ją priimti. Kalba Kerste
nas ir kiti atstovai: opozicijos 
nėra. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai ap ie 6:50 v. po 
pietų. Mūsų tarpe didžiausias 
džiaugsmas. Skubiai prane
šiau (telefonu) „Draugui". At
siliepia kun. P. Cinikas. Svei
kina. Susirenkame Congres-
sional. Atsirado šampano, etc. 
Celebruojame. Su mumis ir 
Kerstenas su žmona. Vėliau 
keliolikos žmonių kompanija 
vykstame į Occidental garsųjį 
restoraną, vakarieniauti. Nuo

taika puikiausia. Jaučiame 
pasiekę didelį laimėjimą. Ce
lebraciją baigėme, grįžę į Con-
gressional. 

1953 liepos 28 d., Antra
dienis 

Šį rytą skaitome dienraščius 
ir matome, kad Lietuvos rei
kalas vis dėlto yra garsina
mas. Didis pasitenkinimas. 
Vykstame pas Kersteną. Ta
riamės dėl sudarymo tyri
nėjimo komiteto. Susitariame. 
Bėgu į savo kambarį skubiai 
išsiųsti reportažą „Draugui". 
Po to spaudos konferencija 
Kersteno kabinete, kuri visais 
požvilgiais pavyksta. Pietau
jame Kongreso rūmuose. Kiek 
vėliau, susirinkę į vieną kam
barį, pakartojame celebraciją. 
Savo tarpe turime ir kitatau
čių žurnalistų. Spaudos konfe
rencija sėkminga. Vakare bu
vome Rudžių svečiai puošnia
me Shoreham viešbutyje. Puo
ta šauni. Joj dalyvaujam abu 
su žmona, Kerstenai, VVill Al-
len su žmona (žurnalistas), 
Manhigan su žmona, Grigai

tis, Kižytė ir, žinoma. Rudžiai. 
Vakarieniavome lauke, mėnu
liui šviečiant, gėlių daržely, 
gražaus miško apsuptam. 
Klausėmės orkestro ir fontano 
šniokštimo. Į viešbutį parvežė 
kongr. Busbey. 

1953 liepos 29 d. Trečia
dienis 

Šiandien, pastebėjom, kad 
vakarykščios spaudos konfe
rencijos rezultatai nemenki. 
Jau vakar ir per televiziją kai 
kas matė ir per radiją girdėjo 
Kersteną. kalbant apie 346 re
zoliuciją. 

Aplankėm Kersteno ofisą. 
Vykom į Kapitolių. Sutikom 
kongr. J. Kiučinskį, kuris mus 
ir kongr. Machrovich iš Det
roito nuvedė į Atstovų rūmų 
restoraną ir pietus užfundijo. 
Su manim buvo Rudis, Grigai
tis ir Kižytė. Čia sutikome 
daug savo pažįstamų kongres-
manų ir su daugeliu susipa
žinom. Pasisveikinome ir su 
„speakeriu" Martin. Vėliau su 
Martin jo kabinete drauge nu
sifotografavome. Nusifotogra

favome ir su kongr. L. AUen. 
Ir vienam, ir antram nuošir
džiai padėkojome už pagalbą 
pravesti HR 346. Ir jie dabar 
patenkinti, kad rezoliucija 
praėjo Kongr. Kerstenas už
suko į Congressional su mu
mis atsisveikinti. Grigaitis ir 
aš vizitavome Žadeikį, kuris 
gana blogai atrodė. Grįžę į 
viešbutį, ruošėmės kelionėn. 
Iš viešbučio su žmona savo 
Buick išvykom 6:00 v. po 
pietų. 

1953 rugpjūčio 3 d. Pir
madienis 

Po trijų savaičių nebuvimo 
„Draugo" redakcijoj susikrovė 
daug visokios literatūros — 
laiškų, sveikinimų, straipsnių, 
laikraščių ir net naujų leidi
nių — knygų. Visą priešpietį 
sugaišau (priiminėdamas?) 
steikinimus telefonu. Radau 
ir sveikinimų laiškais ir net 
su aukomis Alto veiklai remti. 
Specialiai Kersteno rezoliuci
jos vykdymo reikalais skambi
no Jonas Rimašauskas iš 

Clevelando, Daužvardis, Gri
gaitis, Rudis (pastarasis no
rėtų vykti į Europą, jei jo ke
lionė būtų naudinga Altui). 

1953 rugpjūčio 4 d. Antra
dienis 

Vliko vadai — prel. M. Kru
pavičius ir K Zaikauskas pri
siuntė Altui mano vardu stip
rų ir nuoširdų sveikinimo žodį 
dėl Kersteno rezoliucijos pra-
vedimo. Taip pat prisiuntė 
sveikinimą ir piniginę auką 
generalinis konsulas New 
Yorke Jonas Budrys. Dr. Ed. 
Turauskas sveikina iš Ispani
jos, pabrėždamas faktą, kad 
antrą dieną po Kersteno rezo
liucijos priėmimo iš ispanų 
spaudos žinių apie tai išskai
tęs. Reiškia, kad žinios apie 
HR 346 pasklido po visą civi
lizuotąjį pasaulį. Tad ir šiuo 
žvilgsniu Alto laimėjimas yra 
didelis. 

Alto vykdomojo komiteto su
sirinkimas, kurin buvo pa
kviestas ir Jonas Rimašaus
kas. Jisai išdėstė savo planą, 

kad surinkti dokumentus ir 
(suverbuoti?) liudininkus 
Kersteno komisijai, kuri jau 
sudaryta iš šių Atstovų rūmų 
narių, Kersten (pirm.), Bus
bey, Bentley, Bonnin. Dodd, 
Madden ir Mackrovich. 

1953 rugpjūčio 5 d. Tre
čiadienis 

Vis dar tebegyvename isto
riškų „atostogų" įspūdžiais, 
ypač įvykiais VVashingtone, 
dėl kurių gauname sveikini
mus laiškais, telegramomis, 
telefonais. Neteko dar susitik
ti tokio pažįstamo, kuris ne
pasidžiaugtų Alto laimėjimais. 

1953 rugpjūčio 7 d. Penk
tadienis 

Vysk. Vincentas Paddlsks 
kun. Igno Albavičiaus , gydi
mas, specialiai atvyko į fadak 
riją pasveikinti mane ir mano 
asmeny visą Alto vadovybe del 
didžiojo laimėjimo, pravedant 
JAV Kongrese Kersteno rezo
liuciją. Kun. dr. J. Vaikai taip 
pat užsuko tokį pat sveiki
nimą pateikti. (B.d.) 
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Pirmasis pastatas Rancho Cucamonga, CA. atlaikantis žemes drebėjimus, naudojant amortizatorių techniką 

PASTATAS, ATLAIKĄS ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ 
VIKTORAS JAUTOKAS 

Nukenčia daug žmonių nuo 
žemės drebėjimų, ypač kai 
papurtomi miestai, kuriuose 
esama daugiaaukščių namų. 
Namams griūvant, būna daug 
užmuštų, sužeistų, o išlikę gy
vieji palieka benamiai. Prisi
minkime pastaruosius žemės 
drebėjimus Meksikoje, Armė
nijoje, Turkijoje, San Salva
dore, Indijoje ir patį vėliausią 
Amerikoje, Washington valsti
joje, netoli Seattle miesto. Gal 
daugiausia išryškėjęs 1906 m. 
balandžio 18 d. San Francisco 
mieste, ku r buvo sugriautas 
beveik visas miestas. Įdomu, 
kad „Draugo" vyr. red. Da
nutė Bindokienė pastebėjo 
savo vedamajame „Visos au
kos dar negreit bus suskai
čiuotos" (2001 m. vasario 20 
d.). Čia ji klausia: v \ r gali 
žmogus suprojektuoti ir pasta
tyti dangoraiži, kurio 'iš šak
nų' neišverstų pajudėjusi 
žemė?" Norint atsakyti \ šį 
klausimą, reikia pažvelgti, 
kas daroma ir kiek pasiekta 
šioje srityje, kad sumažintų 

žemės drebėjimo pasekmes. 
Statybos inžinieriai ir archi
tektai (ypač Kalifornijos uni
versitetuose) jau kuris laikas 
daro tyrimus, kaip suprojek
tuoti pastatus, atsparius ju
dančiai žemei. 

Bandomi įvairūs pastatų 
konstrukcijų variantai, kai 
kurie jau įgyvendinti. Todėl 
dabar panagrinėkime vieną 
jų, atsparų žemės drebėji
mams. Tai ne dangoraižis, bet 
tik keturių aukštų pastatas, 
skirtas teismams bei rašti
nėms, pastatytas Rancho Cu
camonga, Kalifornijos valsti
joje. Šis statinys nėra įtvir
t intas į žemę, bet pastatytas 
an t specialiai suprojektuotų 
pamatų, skiriančių pastatą 
nuo žemės. Svarbiausioji pa
matų dalis yra amortizatorius 
(izoliatorius, smūgio slopinto
jas), pagamintas iš disko for
mos 30 colių diametro plokš
čių, susidedančių iš plieno ir 
gumos. Jų aukštis iki 16 colių, 
o amžius — 100 metų. Amor
tizatorių (smūgslopių. V. J.) 

pagrindinis t iks las slopinti 
žemės judėjimus, o ne per
duoti į pastatą. Pamatams pa
naudoti 98 amortizatoriai, 
kurių viršutinės plokštės su
jungtos plieno sijų santvara, o 
apatinės pritvirtintos prie 
rūsio cementinių grindų. Ant 
tokių pamatų pastatytas na
mas liečia žemę tik per amor
tizatorius. 

Šalia kiekvieno amortizato
riaus prie sijų santvaros pri
tvirtinta plieninė a t rama, ne
siekianti rūsio grindų, nes pa
liktas vieno colio tarpas . Atra
mos tikslas pakeisti amortiza
torių, jeigu netikėtai sugniuž
tų. Pastatas gali atlaikyti 
8.3 Richter skalėje žemės 
drebėjimą. J\ projektuojant, 
turėta omenyje ir audrų, ypač 
Santa Ana Kalifornijoje, vėjai, 
kad, jiems pučiant, pastatas 
nesiūbuotų. 

1985 m. įvykus žemės dre
bėjimui 4.9 Richter skalėje ne
toli šio pastato, dirbę jame 
žmonės nieko nejautė. Ki
tuose gretimuose pastatuose 
indai iš spintų, paveikslai nuo 
sienų, lempos nuo lubų krito 
žemėn. 

Kam teko pergyventi žemės 
drebėjimą, žino tą bauginantį 

jausmą — žmogus pasidaro 
bejėgis. Pats patyriau du. Pir
masis , būnant pirmose fronto 
linijose, Korėjos karo metu. 
Mūsų patrulių grupe, užko
pusi į kalną, per žiūronus 
stebėjome priešų kiniečių ju
dėjimą. Staiga kalnas po kojo
mis pradėjo judėti, akmenys 
riedėti žemėn. Pradžioje nesu
vokėme, kas čia darosi. Tik 
vienas mūsų, jau turėjęs pa
tirtį Amerikoje, suriko: „Že
mės drebėjimas". Kiek vėliau 
sužinojome, kad pats centras 
buvo vandenyne, netoli Japo
nijos. Antrą žemės drebėjimą 
pajutau JAV pietvakarinėje 
dalyje. Būnant dvidešimtame 
pastato aukšte, staiga nakties 
metu viskas pradėjo linguoti, 
sienos traškėti, baldai judėti 
— jaučiau lyg čia pat važiuotų 
tratėdamas traukinys. Nors 
centras buvo toliau nuo šios 
vietos, bet bejėgiškumo jaus
mas buvo tas pats. 

Anksčiau minėtas, naudo
j a n t amortizatorių techniką 
sukonstruotas pastatas yra 
pirmasis JAV. Architektams 
ir statybos inžinieriamas tai 
lyg geras pavyzdys, kaip pro
jektuoti atsparius žemės 
drebėjimams pastatus. Tokie 
pastatai sudaro didesnes iš
laidas, gal dėl šios prežasties 
ne visi statybininkai ir ne vi
sos valstybės domisi šia a r 
kita žemės drebėjimams at
sparia technika. Daugiau 
dėmesio turėtų atkreipti tie 
kraštai, kur vyksta daugiau
sia žemės drebėjimų. Panau
doti amortizatoriai ar kitokie 
išradimai išgelbėtų daug žmo
nių gyvybių, sumažintų mate
rialinius nuostolius. 
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* Nors „Ali tos" gami
n i a i ka sme t a p d o v a n o j a m i 
įvairiais medaliais, vyndariai 
skundžiasi, kad netobula akci
zų sistema ir kontrolės stygius 
mažina apyvartą -»ki kritinės 
ribOS. Eltai 

1-800-325-6000 
ww*.vwsterrtur»en.COt*l 

' »i«»%»įj negj, >on p j r .M j i l pir gus i Kanada 
*»ip par s-trvcdar.! »wijų? i tr««-sru Boston. 0«n»tr. Rjl<s vh Surfiani it S«*ttt< 

Iki kovo 22, 21)01, jūs p\\U pasinaudoti 
5-minučių nemokamu tdefono 
pokalbiu, kiekviena kartą pervedant 
pinigu* per VVestern l nton. 
Naudokitės proga paskambinti smo 
artimiesiems bet kur pasaulyje. 
Naudokite* NVcUtrn linkui pajfoujM pcrtiųtn 
pinigu* į \w fcur u? Jungtinių ABKrikos Yulnijų ribų. 

¥;j litvlnikcitf raviu- ant k\it«. 

* y Sautfr'kita proga paskambinti ir N-mlrnufi «*i uvn 
artin»i*ui«. 

WESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Urrii'i,iu\iii\ pinigu fwr\iiitttiiHit\ KWI/W pa\antyįr 

a u g i n t i n i a i 
Amerikos, Azijos gyvūnai pa
mažu prisitaiko prie šiaurie
tiško klimato ir veržiasi iš šil
to tvarto į lauką net tada. kai 
temperatūra nukrinta gerokai 
žemiau nulio paga! Celsijų. 

* V y t a u t o D i d ž i o j o u n i - B e r l y n o . F r a n k f u r t o , 
v e r s i t e t e p a s i r a š y t a moksli- A m s t e r d a m o o r o uostų duo-
nio, pedagoginio, kul tūr inio ir menimis. ..Lietuvos avialinijų" 
dvasinio bendradarbiavimo LAL ; skrydžiai pateko į ge-
sutar t i s su Liublino katali- riausiųjų penketą. 
kiškuoi u univers i te tu . Ek*> . z - - . 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

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

\ /f—rrst 
— Personai 

Bank 
BuiUing Personai Banking Relationsnips** 

CTARFIF.1l.n RTPCiE 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(between Austtn and McVicker) 
(773) 767-5188 

ORLANDFARK 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 60462 
(n*ar Dcminick's and Waigreen's) 
(708) 226-2727 

Member 
FDIC 

5MO«« 

Annuai Percentage Yield (APY) is effectrve as et january 29. 2001 and is sjbįect to change vvithout notice. 
Minimum deposit of $100 is 'ecuired to obtain tne APY. 

GYTIS LIVE ON STAGE 
% W n 

"V 

h 

. . * 

l is* J 

GYTIS PASKEVI 
su EugenijumiJonaviciimti 

200lwukovo 17d.,šeštadienį 8v.v. 
Marijos mokyklos koncertų salėje,6727S.California 

Bilietai parduodami tlf: 708 386 0556 arba 2616 W.69-str. 
UgHVANlAN PLAZA BAKERY & DELI 

Rengėjai: EįTIIUANIAK ISEHS RAMO 1080 AM- 'jfiTl DUA /?" 

York H^ F urna WESTERN PINIGU 
UNION PERLAIDOS 

Ml)(i SS \ ()r,'t t 
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S i ū l o d a r b ą 
Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 

metų amžiaus darbininkai. 
sunkium darbui Skokie 

kraustymo kompanijoje 
Atlvginimai S8-S12 per vai. 
Jei 847-675-6617. Alvidas. 
3555 W. Hovvard. Skokie. 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

Tel. 847-928-1000, ext. 131. 
Adresas: 9755 W. Farragut, 

Rosemont, IL 60018. 

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

ALL CARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Ieškoma atsakinga moteris 
namų ir aplinkos priežiūrai 

geromis sąlygomis. 
Reikalingas darbo leidimas. 
Skambinti 860-928-5294. 

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. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year We need 100crews 
No exp necessary. Vv'iil train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent n; English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Ieško darbo 
Ieškau darbo pakeitimui 

antradieniais arba ketvirtadieniais 
Siūlyti įvairius variantus 
Tel. 708-756-4214 arba 

773-434-3218. Kviesti Nerijų. 

1 Employment agencv | 
| „Carlisle Staffing, Ltd" vviil | 
m hire vvithout any fee • 
_ persons «i th good English, . 
J legal documents and • 
I experience on the follovving I 
1 positions: 1 
| • CNC Programmers | 
m* CNC Lathe and Mill Operators | 
m • CNC Leadman • 
• • Forklift Operators with certificates J 
• • Maintenance • 
I • Warehouse 1 
| a Electronic Assembly | 
g Very good environment and pay. | 
• Lots of overtime every day, • 
—possibility to regulate own _ 
Jvvorking hours and days. ~ 
• Part time for CNC Operators 1 
l i s available. too. 1 
| Please, call Halina or M arėk | 
| for more information. | 
| Phone: 630-920-0238. I 

Perku darbą — pastovų ar 
laikiną. Siūlyti "įvairius 

variantus. Kalbu angliškai. 
Tel. 773-386-6588, 

773-476-1898, Vaiva. 

40 metų tvarkinga moter is 
ieško darbo šeimoje. '_ 

Gali gyventi kartu. 
Vairuoja automobilį. 
Tel. 630-654-1375. 

35 metų vyras ieško darbo 
prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmogų Gali gyventi kartu. 

Vairuoja. Gal; dirbti statybose 
kitur. Tel. 630-896-1718. 

jy&au&Mėmtorsm 

| v a i r ū s 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 VV. Archer Ave . , Chicago , IL 60638 
Tel . 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir {vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

mies to centre 
S<ivoitga!| uždaryta 

Įvairus 
Butai pensininkams, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 
gražioje aplinkoje. Manjos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
PxMnaudokite šia proga, kreipkitės: 
Villa Maria, P. O. Box 155. 
Thompson. Ct. 06277 

Dėl ligos 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. 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
Tel. 630-365-1066, 

Ed Moore. 

Jei esate vieniša, 
pavargote nuo kasdieninės 
buities, o į senelių namus 
nesinori, kviečiu gyventi 

į savo namus šeimoje. 
Tel. 708-598-6114, Loreta. 

Parduoda 
Parduodami baldai: 

svetainės sofa, kavos stalelis. 
dvi komodos (viena su 
veidrodžiu), šaldytuvas. 

Tel. 7 7 3 - 7 4 1 0 7 2 0 . 

Parduodu 1990 m. 
automobilj Honda Civic. 

Dvejų durų. gerame stovyje. 
Skambinti vakarais 

773-776-9801. 

Kaune nebrangiai parduodamas 
4 kambarių butas. 5 aukštų 
plytiniame name, su garažu kie
me. (Blokiniai namai sovietiniais 
laikais buvo statomi iš labai 
didelių, žemos kokybės cemento 
blokų su 25 metų garantija, todėl 
dabar reikalingas kapitalinis 
remontas, nes sienos skiriasi. 
Vienas blokas — tai viena buto 
siena su skyle langui ar durims. 
Toks blokas buvo atvežamas su 
specialia mašina.) 
Parduodamame bute naujai 
padarytas gražus remontas: 
parketo grindys, miegamuosiuose 
— brangi kiliminė danga, 
apšvietimas — šviestuvai su 
..fan'*, sienos — tapetai arba 
dažytos, vonioje — vokiškos 
plytelės, nauja automatinė 
skalbimo-džiovinimo mašina, 
naujas šaldytuvas, nauji ndai, 
baldai. patalynė, naujas 
televizorius. Karštas vanduo — 
miesto arba savo iš 80 litrų talpos 
įrenginio, šildomo elektra. Yra 
apsauga, sujungta su policija 
(kainuojanti $120 metams), taip 
pat kabelinė (cable) televizija 
(kainuojanti $120 metams) ir t.t. 
Atvažiuok su asmeniniais rūbais ir 
gyvenk be rūpesčių. Teirautis tel. 
727-360-0421. 

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

No one makes round-trii; travel to Lithuania easier and rnore conventent than SAS. 
From O.icago. we offer daiiy servtr.e to Vilnius witrt a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you ii enjov sarre-day trave! back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find-ou? wha? a wor'.C of difference SAS 
can make for yeur next tnp. Just can yourTravei Agert or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at wwvv,scanc!inav:ar rišt. • 
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P a s 1 a u g o s 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje tr 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS \ 
AUTOMOe«JO. NAMŲ. SVEIKAToi 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse 

S. Kane Kaiba lietuviškai 
FRANK ZAPOUS 

32081/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits*, •rjecks", "gutters". plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

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

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

ITC!>leo7ca7TrTnHišportatH>nTjoT 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias, 
parduotuves', oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė informacija tel. 773-283-
6922 fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. Iki 7 v.v. 

Reikia jhitomobilio? Neturite 
kreditalbtorijos? Neseniai iš 

Lietuvos? Ne* problema! 
Surasime tinkamą finansavimą 

žemiausiais procentais. Tel. 773-
544-2062 arba 773-860-8810. 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpilde pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 SL, 
Oak Lawn, IL 60453. , 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

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

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Acccunting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Quick & Kasy Bookkeeping Services 
•Tiksliai , 
•Teisingai 
*Ir JUMS pelningai 

Apskaičiuosime Jūsų MOKESČIUS. 
Kreipkitės RENATA BLIL'MAITĖ 
Tel. 630-X48-0382;Fa\. 630-848-0382 

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 r ibų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816V7114. 

Pigiai nu vežu žmones į 
parduotuves, pas gydytojus. 
Mokau vairuoti automobilį. 

Atiduodu akvariumą žiurkėnams 
laikyti su visa įranga. 
Tel. 773-925-1805. 

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. 

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, '-

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

namų teL 708-612-9526. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambint i Vandai , 
tel . 708-422-6558. 

Nebrangiai atlieku elektros. 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

DJIAUGO 8ŠZLAHA 

mmmm 
Veikio nuo 

1921 m. 
8900 SO.TH ARCHKK HŪMD, WILI.OT SMUNOS, ILLUOIS TEL 708.839.10OO 

Šeiiosjįokylįų įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

35 iki 40 svečių 

T 
40 ik 60 svari u 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

m 

"7̂ fW t » i 
* t . » o * \ O O M 
60 iki 100 svočių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekviena dieną: 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniam groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene vyksta 

pamokos) 

100 Sri 135 svečių 

a 
125 iki 175 svečių 

llftUI! 

225 Įq 550 sveflų 

TTTTi ašis turtas 

fcSH 
• 

k««H—1| 

PARDUODAME AUTOMOBILIU IŠSIMOKEJIMUI; 
PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 

SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

įm 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VokeMai:773«S4-7ffiD 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

* M r MUS 
Aleunder J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvainų nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. T73-7*7-«655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

^JJL RE/MAX 
^REALTORS 

OffC.I77J) 22t-1761 
H0MI (70S) 425 - 71«e 
MOM. (773) 5*0420$ 

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

Au*d"lu8" Mikulis "nJI2 " 
Tel.: 630-660-5988 _^r72l 
Pager. 773-260-3404 ŝ ««nc« 
E-mail: amikulisOusa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GnMfc 21. 
Accent 

Homeflnders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
BUftMM (708) 42M111 
Voice MaH (708) 23^3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-€120 
Re«. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Butų n u o m a 
Išnuomojamas 

apšildomas 4 k a m b . 
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 

$415 į mėn. + „security" 
TeL 773-434-4543 

Tetou paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą. 

O'FLAHERTYREALTORS 
t BUILDER8, Ine . 

Kompaniapagil)oou užsakymą 
stato naujus namut. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

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

Išnuomoju vieną atskirą 
kambarf ir vieno miegamojo 

butą prie 63 St. ir Archer 
Ave. Tel. 708-594-1184. 

Išnuomojamas 
vienas atskiras kambarys. 

Tel. 773-581-8982. 

Parduodu ar išnuomoju 
dviejų kambarių, 74 m2 butą 
Vilniaus senamiestyje. Puiki 

vieta, prieškarinė statyba. 
TeL 202-484-2107. 

mūs 

LITHUANIA 
$0.21 p9)r/mln 

GnMrt ratą* to tha AMt of tnt worid • any day. any Ame. 
ForbtfbrmMHoncattlAmgDistancePoat: 

Ufi0n-449-044Fi\ 
N A U J I E N A ! 

Lietuviški šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos! 
Tai pat švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 

grybų mišrainės, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 
Čikagoje ir priemiesčiuose: 

Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery, Talman 
Delicatessen, Baltic Bakery.Garden Frerfi. GilMart, Ukrainian Village 

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

Brookhaven Foods; Erergreen Park — A-J Meats; Benryn — Benvyn 
Foods, Berwya Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland 

Artisants; Lak* Zurfch — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh. Mt, 
Piasptit — 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; 

Munddein — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 
Lincolnvrood — Lincolnwood Produce; \Vood Dale — Georgetovvn 

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

Hinsdale — Wild Oats Market ir kt. 
Mušto produktai tarp pat parduodami 

Milwaukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver, San Francisco. 
Los Angeles ir Mlami. 

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

pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų te le fonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d D e p o t In ternat iona l 

"mrWIEiL» 
4738 W. 103 rd ST 

O A K LAWN, IL 60453 
708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWW.MAZEIKA.COM 

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

4738 VV. 103 rd ST. , OAK LAVVN, IL 60453 
708-422-3922 

* DRAUDiMO AGENTAI 

mailto:Pransee@aol.com
http://amikulisOusa.com
http://lonaviclus9homa.com
file:///Vood
http://WWW.MAZEIKA.COM
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KARDINOLO 
V. SLADKEVIČIAUS 

MUZIEJUS 

Sausio 31 d. Kaune, pas
kutinėje kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus rezidencijos 
vietoje, Kauno arkivyskupas 
S. Tamkevičius, SJ, ir kul
tūros ministras G. Kėvišas pa
sirašė Kauno arkivyskupijos 
kurijos ir Kultūros ministeri
jos bendradarbiavimo sutarti 
dėl kardinolo V. Sladkevi
čiaus memorialinio muziejaus 
steigimo. Muziejų numatoma 
įkurti Kaune, Valančiaus g. 6, 
ekspoziciją lankytojams keti
nama atidaryti per kardinolo 
mirties metines — birželio 2 
d. Prieš pasirašydamas ben
dradarbiavimo sutartį arkiv. 
S. Tamkevičius, SJ, pažymėjo, 
kad kardinolo V. Sladke
vičiaus muziejaus įkūrimas — 
tai vienas pirmųjų žingsnių 
įsteigiant Kauno arkivyskupi
jos istorijos bei sakralinio 
meno muziejų. Arkiv. S. Tam
kevičius pristatė tris numato
mus šio muziejaus plėtimo 
etapus: pirmasis — kardinolo 
V. Sladkevičiaus memoria
linės ekspozicijos atidarymas, 
antrasis — istorinės ekspozi
cijos įrengimas, trečiasis — 
sakralinio meno vertybių eks
ponavimas. Anot arkivysku
po, muziejų nuspręsta įrengti 
svarbiame istoriniu bei strate
giniu požiūriu pastate —jame 
gyveno ne tik kardinolas V. 
Sladkevičius, bet ir vyskupas 
Motiejus Valančius, o pats 
pastatas yra Senamiestyje, 
labiausiai turistų lankomoje 
vietoje. Arkiv. S. Tamkevi
čius, SJ, padėkojo prezidentui 
Valdui Adamkui už padrą
sinimą steigti šį muziejų. Ga
nytojas sakė, tikįs, kad ben
dradarbiavimas su Kultūros 
ministerija, kurį paskatino ir 
sulai Cių tarp Šventojo Sosto 
ir Lietuvos Respublikos pasi
rašymas, atneš visai Lietuvai 
naudingų vaisių. Kultūros 
ministras G. Kėvišas savo 
ruožtu pasidžiaugė galimybe 
bendradarbiauti su Bažnyčia 
ir sakė jaučiąs prisidedąs prie 
gero darbo, įamžinsiančio ver
tybes. 

Kultūros ministerijos ir 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
pasirašytoje bendradarbiavi
mo sutartyje išsamiai iš
dėstyti abiejų šalių įsipareigo
jimai bei teisės. Kultūros mi
nisterija įsipareigoja padėti 
parengti kardinolo V. Sladke
vičiaus memorialinio muzie
jaus statutą, iš dalies finan
suoti muziejaus veiklos pro
gramas, pasirūpinti profesio
naliu muziejaus administravi
mu, pavesti Maironio lietuvių 
literatūros muziejui įrengti ir 
parengti V. Sladkevičiaus me
morialinę ekspoziciją. Kauno 
arkivyskupijos kurija įsipa
reigoja finansuoti ir išlaikyti 
muziejų, patvirtinti jo statutą, 
sudaryti muziejaus tarybą, at
likti muziejaus patalpų re
montą. Kiekviena šalis būsi
mam darbui kuruoti sudarė 
kompetentingą komisiją. Kau
no arkivyskupijos komisijos 
darbą prižiūrėti pavesta vysk. 
R. Norvilai, šioje komisijoje 
taip pat darbuosis kun. E. Vi
tu lskis, dr. L. Šinkūnaitė, I. 
Petraitienė ir menotyrininkė 
I. Randarčikaitė. Kultūros 
ministerijos sudarytai komisi
jai priklauso Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius meno
tyrininkas R. Budrys, prof. V. 
Daujotytė, Vilniaus paveikslų 
galerijos vedėjas V. Balčiūnas, 
dr. R. Janonienė, komisijai 
vadovauja Kultūros ministeri
jos Muziejų skyriaus vadovas 
R. Senapėdis. 

BŽ. 2001 m. Nr. 3 

* Ir netikintis į Dievą negali 
negirdėti bažnyčios varpų 
skambėjimo. 

A.tA. 
FRANK JOHNSON 

mirus. Washington valstijos Lietuvių Bendruomenė 
reiškia gilią užuojautą jo sūnui ALLAN JOHNSON, 
velionio marčiai bei Bendruomenės ilgalaikei valdybos 
narei IRENAI BLEKYTE1, anūkėms ONUTEI ir 
JESSIE VASAREl. 

Bendruomenės valdyba 
Seattle 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

Iš New Yorko 
Iš New Yorko 
Iš Čikagos 
Iš Čikagos 

$275 viena kryptimi 
$375 ten ir atgal 
$317 viena kryptimi 
$435 ten ir atgal 

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

A. t A. 
PETRUI GRIGANAVIČIUI 

mirus, mylimų žmonų, mūsų jaunystės draugę 
DANGUOLE- sūnų ŠARŪNĄ ir jo seimą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Buvę „Dainaviečiai": 

Roma ir Algis Balčiūnui 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Bronė Juozaitienė 

Albina ir Vytas Gailučiai 

Nijolė ir Leonas Kalvaičiai 

Emilija ir Povilas Kantai 

Virginija ir Vytautas Kupcikevičiai 

Onutė Liškūnienė 

Feliksas Mataitis 

Irena ir Vladas Meilės 

Margarita ir Vacys Momkai 

Aldona ir Juozas Patekai 

Adelė Plienienė 

Birutė Padienė 

Irena Radienė 

Aleksas Smilga 

Danutė Stankaitytė 

Gražina ir Leonas Troškai 

Laima Vaičiūnienė 

Regina ie Vincas Vaitkevičiai 

Juozas Žygas 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo tes tamente. 

'. . 

Sutikime pavasarį kar tu su LOT 

15% sumažintos visos kainos 
Tiktai interneto svetainėje 

www.lot.com 

Sis pastatymas apjma visas kainas skrendant i daugel} Europos miestu, 
iškaitant Vilnių: Skristi galima is daugelio Amerikos oro uostų, Kuriuose lenkų 

LCf oro linija bendradarbiauja su Amerikos oro linijomis. 
/Išvykimo laikas nuo 2001 m. kovo 3 d. iki gegužės 24 d. \ 

BILIETAI SU SIA NUOLAIDA GAUOJA TIKTAI IKI 2001 m. kovo 2i d 
/ - PIRMOSIOS PAVASARIO DIENOS. 

/Nedelsiant apsilankykite Internete wwwJotcom ir pasinaudokite \ 

mošų žemoms kainoms ir specialia 15X nuolaida. \ 

POUSH AIRLINES 

LOT 
U2sakymai: 

wwwiotcom 
Papildoma informacija: 

800-223-0593 
TlCKETSONLlNE* 

DRAUGAS, 2001 m kovo 10 d., šeštadienis 

A. t A, 

Elektr. inžinierius 

STASYS BAGDANAVIČIUS 
* Mire2001 ra. kovu 4 d. 

Gyveno Kaune, Lietuvoje. 
Gimė 1910 m. gruodžio 7 d. Slavikuose, Šakių 

apskrityje. 
Nuliūdę liko: duktė Kristina ir jos vyras Vidmantas 

Zavadskiai, jų sūnūs - Giedrius ir Marijus, daug giminių 
iš Būčių ir Povilaičių šeimų, gyvenančių Lietuvoje. 
Amerikoje liko a.a. dr. Prano sunūs Tomas Bagdas, P.E. 
su šeima, sesuo Ona Strimaitiene ir jos vaikai Jūra ir 
Jonas su šeimomis, sesuo Elena Marija Juškiene ir jos 
vaikai: Kristina. Vincė, Eglo ir Juozas Juška su šeimomis. 

Velionis buvo brolis a.a. kun. Vytauto ir a.a. dr. Prano. 

Visiems giminėms ir draugams su liūdesiu ir 
malda praneša Ona Strimaitienė. 

ALVVAYS W I T H FLOVVERS! 
' Skintos ir vazoninės gėles 
* Vainikai, krepšeliai CQj 
' Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 W. 79 St., Justice, IL 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

SĄJUNGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 

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 Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CH1CAGO 1773-476-2345 

NATIONWIDE 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 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
P a l o s Hills, IL 
708-974-4410 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.lot.com
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DRAUGAS, 2001 m. kovo 10 d., ie itadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

Vyresn iųjų l i e tuv ių cent
re „Seklyčioje" kovo 14 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. kalbės 
inz. Algis Licpinaitis tema 
..Skriaudžiami vaikai". Taip 
pat parodys istorine vaizda
juostę apie stebuklingo Dievo 
Motinos paveikslo perkėlimą 
iš Kauno Bazilikos katedros į 
Pažaislio vienuolyną, įvykusį 
2000 m. liepos 15 d. Procesijo
je dalyvavo šv. Kazimiero se
serys, jaunimas, kariuomenės 
dalinys. Lietuvos aviacijos ka
rininkų atstovai, tikinčiųjų 
minios, Čikagos atstovai, kun. 
Ignas Urbonas ir seselės kazi-
mierietės. Visi maloniai kvie
čiami, nepraleiskite progos 
pamatyti. Po programos -
bendri pietūs. Atvykite! 

42-ją Kaz iuko m u g ę ren
gusiej i Č ikagos ir apyl in
k ių skaut i šk ie j i v i ene ta i , 
mugės sėkme džiaugdamiesi, 
jiems talkinusiam „Draugui" 
vietoj tradicinės Kaziuko šir
delės įteikė 100 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkodamas, „Drau
gas" linki skautams ir skau
tėms puoselėti lietuviškas 
tradicijas ir dar daug gražių 
Kaziuko mugių surengti. 

Da i l in inko J o n o Kele-
č i a u s korinių parodos atida
rymas vyks kovo 17 d., šešta
dienį, 7:30 val.v. Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte. 

LIETUVAITĖS 
KVIEČIAMOS 

ATSTOVAUTI LIETUVAI 
Lietuvos ambasada Vašing

tone kviečia jus pasiūlyti mer
giną, kuri galėtų atstovauti 
Lietuvai tarptautiniame festi
valyje „Cherry Blossom'2001", 
kuris vyks kovo 29-balandzio 
6 6. Vašingtone. Iš merginų, 
pateikusių savo kandidatūrą 
iki š. m. kovo 15 d., ambasada 
pasirinks labiausiai tinkančią 
kandidatę. 

Pagrindiniai reikalavimai 
kandidatei: Lietuvos pilietybė; 
ge'ras lietuvių ir anglų kalbų 
žinojimas; amžius - 19-23 me
tai; turi būti netekėjusi ir nie
kada nebuvusi ištekėjusi, stu
dentė; galinti savo lėšomis at
vykti į Vašingtoną ir dalyvau
ti festivalio renginiuose; orien
tuotis Lietuvos ir pasaulio įvy
kiuose; išmanyti pagrindines 
etiketo taisykles; privalumas 
būtų aktyvi visuomeninė veik
la bei meniniai sugebėjimai. 

Amerikos ambasados pasi
rinkta mėgina arba ją dele
guojanti organizacija būtų at
sakinga už merginos kelionės 
į Vašingtoną išlaidas ten ir at
gal ( -500 JAV dol.), viešbudo 
(-150 JAV dolerių per parą) 
bei maitinimosi išlaidas. Ats
kirais atvejais ambasada gali 
padėti apgyvendinimo klausi
mu. Mergina turi turėti orga
nizatorių reikalavimus atitin
kančius drabužius bei paruoš
ti apie 60-70 smulkių lietuviš
kų suvenyrų festivalio daly
viams iš 50-ties JAV valstijų 
bei užsienio šalių. 

Merginos gyvenimo aprašy
mas anglų kalba bei dvi juodai 
baltos nuotraukos turi pasiek
ti ambasadą ne vėliau kaip š. 
m. kovo 15 d. (priimsime ir 
pradinę informaciją, atsiųstą 
Internetu, taip pat ir nuotrau
kas). Informacija apie festivalį 
bei reikalaujamų dokumentų 
kopijas rasite internetiniame 
puslapyje 
www.statesocieties.org Amba
sada pasiruošusi suteikti pa
pildomą informaciją. 

• Nuoširdžiai kvieČJartejįaV 
kreipti dėmesį j Sf fes^pralf, 
dalyvauti ar siūlyti savo atsto
vę - jei ne šiais metais, tai 

"ateinančiais, nes festivalis 
vyksta kasmet jau daugiau 
kaip 50 metų. 

Ri ta Kazrag ienė , 
pirmoji ambasados sekretorė 

Solistų Gintarės Skėrytės, 
Vytauto Juozapaičio ir akom-
paniatorės Melitinos Kuprie-
nės koncertas Čikagoje vyks 
kovo 25 d., sekmadienį. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai -
„Seklyčioje". 

Pažais l io vienuolyne Lie
tuvoje kasmet rengiamos jau
nimo stovyklos „gatves vai
kams" (benamiams^ alkoholi
kų ar sunkiai besiverčiančių 
tėvų vaikams ir t.t. Galbūt or
ganizacijos iš JAV. Kanados ir 
Australijos norėtų Pažaislyje 
surengti savo jaunimo stovyk
las (jose gali būti 80 asmenų)? 
Prašome kreiptis šiuo adresu: 
Lietuvos Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija, T. Masiulio g. 
31, Pažaislis, 3014 Kaunas, 
Lietuva; Pažaislio te!. 7-45-64-
85; fax 7-45-86-47. Prašome 
kreiptis į seselę Virginįją ar 
seselę Jutą. 

Dantų gydytojų sąjunga 
kasmet ruošia pasivaišinimo 
cepelinais popietę. Šios vaišės 
įvyks sekmadienį, kovo 18 d., 
12 vai. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Valdyba prašo ko
leges susirinkime pasižadėju
sias ir taip pat susirinkime 

^tedalyvavusias kviesti svečius 
ir ruošti laimikius laimėjimų 
traukimui. Sudarius svečių 
stalą, pranešti kolegei Liūdai 
Butikienei tel. 815-293-3617 
arba kolegei Česlovai Bačins-
kienei tel. 630-243-1027. Lai
mikius laimėjimams sunešti 
vaišių dieną, sekmadienį, į sa
lę 11 val.r. 

Internete jau galima rasti 
ir užpildyti Lietuvių fondo pa
ramos prašymo formą. Šią už
pildytą formą reikia patiems 
išsispausdinti, pasirašyti ir 
paštu išsiųsti į Lietuvių fondo 
raštinę iki 2001 m. kovo 15 d. 
Formas galima rasti Lietuvių 
fondo tinklalapyje 
www.lithfund.org Pirmajame 
puslapyje ieškoti „Download 
the 2001 Grant Request 
Form" ir paspaudus ant žpdžio 
„Grant" atsidaryti formą, ku
rioje vėliau bus galima rašyti. 
I Lietuvių fondo puslapį gali
ma įeiti ir per PLB puslapius 
www.pasauliolb.org 

Rel iginės muzikos kon
certą girdėsime šį Gavėnios 
sekmadienį, kovo 11 d., 4 vai. 
p.p. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventėje Švč. 
M- Marijos šventovėje, Mar-
ąuette Parke. Programoje 
skambės L. Cherubini ,,Re-
ąuiem", apie kurį muzikos ge-
nyus L. Beethoven yra pasa
kęs, kad tai geriausias kūri
nys, kokį jis tik yra girdėjęs, 
grigališkasis vyrų choro ,,Mi-
ssa de Angelis" ir kiti kūri
niai. Koncertą atliks Forest 
Park Singers - profesionalų 
choras, su kuriuo dirba muz. 
Ričardas Šokas, ir jo vadovau
jamas vokalinis moterų an
samblis. Koncertą parengė ir 
diriguoja savo neseniai miru
sios sesers atminimui pats 
muz. Ričardas Šokas. 

Balzeko l ietuvių kul tū
ros muziejaus Moterų gil
dija ir šiemet ruošia pavasari
nę „Nature and Nurture 
Tour" išvyką penktadienį, ko
vo 23 d. Autobusas nuo muzie
jaus, 6500 So. Pulasky Rd., 
Čikagoje, išvyks 9 vai. r. ir 
grįš 4 vai. p.p. Informacijai ir 
registracijai kreipkitės į Irene 
Norbut, tel. 708-974-2946 

Vilniaus radijas užs ieniu i 
laidas Šiaurės * Amerikai 
transliuoja nauju 9875 kHz 
dažniu (arba 31 metro bangos 
ruože) 6 vai. vakaro Čikagos 
laiku. Naujuoju dažniu laidos 
turėtų būti girdimos daug di
desnėje Šiaurės Amerikos da
lyje, įskaitant ir Jungtinių 
Valstijų vakarus. 

„Sietuvos skaut in ink iu ir 
vyr. skauč ių d r a u g o v ė s su
eiga, šeštadienį, kovo 17 d. 
vyks nuo 2 iki 5 vai. p.p. Le
monte, PLC posėdžių kmb. Vi
sos sesės prašomos dalyvauti. 

Šv. Onos bažnyč io je , Be-
verly Shores, IN, lietuviškas 
Mišias kovo 18 d., sekmadienį, 
1 val.p.p. aukos kun. Jaunius 
Kelpšas. Po Mišių Tautos 
šventės proga bus ruošiamas 
minėjimas ir programa, kurią 
atliks Meno mokyklėlės daly
viai. 

Šiais meta i s Lietuviu 
opera s tato G. Donizetti 
„Meiles eliksyrą". Jame Adi-
na bus Nida Grigalavičiūtė, 
Nemorino - Edgaras Prud-
kauskas, Belcore - Laimonas 
Pautienius, daktaras Dulca-
mara - Sigitas Dirsė, Giannet-
ta - Lijana Kopūstaitė-Paule-
tti. Operos meno vadovas ir 
dirigentas - Alvydas Vasaitis. 
pastatymo direktorius - Eligi-
jus Domarkas, apšvietimą ir 
pastatymą padės tvarkyti 
Thomas Rusnak ir Laima 
Day. Su Lietuvių operos choru 
dirbs Gitana Snapkauskaitė ir 
Manigirdas Motekaitis (taip 
pat jam ir akompanuos). G. 
Donizetti operą „Meilės elik
syras" žiūrovai išvys ba
landžio 29 d., sekmadienį, 3 
val.p.p. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin Blv.. Chicago, 
IL. Pooperinis koncertas vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. J 
operos spektaklį autobusai 
išvažiuos 1:15 val.p.p. nuo 
Marquette Parko bažnyčios 
(69 ir Washtenaw).ir 1:30 vai. 
p.p. nuo Brighton Parko baž
nyčios (44 ir California). Visi 
bilietai parduodami „Sekly
čioje" savaitės dienomis nuo 9 
val.r. iki 4 val.p.p., šeštadie
niais nuo 10 val.r. iki 2 vai. 
p.p. ..Seklyčios" adresas -
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL 60629, tel. 773-476-2655. 
Paštu bilietus užsisakyti gali
te rašydami: Lithuanian Ope
ra Co., 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629; tel. 773-
925-6193. 

„THE CHICAGO 
SUN-ITMES" RAŠYS 

APIE LDETUVĄ 
Šį sekmadienį, kovo 11 d., 

Amerikos lietuvių televizija 
siūlo jums žiūrėti pasakojimą 
apie dar vieną amerikiečių su
sidomėjimo Lietuva apraišką. 

Kada paskutinį kartą Lietu
va buvo plačiai minima Ame
rikos spaudoje? Kada apie Lie
tuvą buvo daug rašyta Čika
gos didžiuosiuose laikraščiuo
se? Tikriausiai nuo to laiko 
praėjo dešimt ir daugiau me
tų. O štai „The Chicago Sun-
Times" ruošiasi tai daryti. 

Nuo kovo 18 d. visą savaitę 
šiame viename iš dešimties di
džiausių visos Amerikos dien
raščių, bus skelbiami straips
niai apie Lietuvos gyvenimą. 
Tai reiškia, kad apie Lietuvą 
turės galimybę skaityti dau
giau kaip milijonas žmonių. 

Kaip atsitiko, kad vienas iš 
žurnalistų Neil Steinberg, jau 
keturiolika metų dirbantis 
„The Chicago Sun times" ir 
rašantis apie įdomius, dėmesį 
patraukiančius ir neįprastus 
reiškinius, susidomėjo Lietu
va? Kokį Lietuvos ir lietuvių 
įvaizdį šis amerikietis buvo 
susidaręs prieš vykdamas į 
mūsų tėvynę ir ar jis pasikeitė 
po savaitę trukusios viešnagės 
penkiuose Lietuvos miestuo
se? Su kokiais žmonėmis šis 
gana išsamiai apie Lietuvą ra
šysiantis žurnalistas susitiko 
Lietuvoje ir kokias vietas ap
lankė? 

Apie tai sužinosite šį sekma
dienį pasižiūrėję Amerikos lie
tuvių televizyos programą, 
kuri rodoma per 23 Čikagos 
kanalą nuo 7 iki 8 val.v. Dau
giau informacijos teikiama 
paskambinus j Amerikos lietu
vių televiziją tel. 708-839-
9022. Kari le Vaitkute 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , I L 60629 

T E L . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

SVEIKINAME LIETUVIŲ FONDĄ 

Draugo fondas sveikina 
savo didįjį brolį — Lietuvių 
fondą 2001 m. kovo 19 d. 
švenčiantį keturių dešimčių 
metų sukaktį. Esame tos pa
čios šeimos, todėl esame bro
liai, nors ir skirtingo amžiaus. 
Abu „pagimdė" ta pati mama 
— Lietuvos ir lietuvybės iš
laikymas. Abu pradėjo lėšų 
telkimą, siekdami milijono do
lerių. Lietuvių fondas šian
dien jau turi 15 milijonų kapi
talą, kaip kad šakojo steigėjas 
dr. Antanas Razma pokalbyje 
su Vaiva Ragauskaite („Ame
rikos lietuvis" Nr. 9, 3 psl.). 
Draugo fondas dar tik prade
da antrąjį milijoną, norėda
mas stipriau paremti dien
raščio „Draugo" leidybą, kurio 
1960.XII.8. laidoje buvo iš
spausdintas ir tas pirmasis dr. 
Antano Razmos straipsnis 
apie milijoninio fondo reika
lingumą. Per Lietuvių fondo 
40 metų veiklos laikotarpį 
„Drauge" nuolatos buvo ra
šoma apie Lietuvių fondo 
veiklą, darbus, aukų telkimo 
vajus, narių suvažiavimus ir 
pačius aukotojus. Lietuvių 
fondas parėmė „Draugą" ir 
Draugo fondą, tapdamas DF 
aukščiausio laipsnio garbės 
nariu. Nėra abejonės, kad 
„Draugas" daug prisidėjo prie 
Lietuvių fondo išaugimo į 15 
milijonų dblerių finansinę jė
gainę per 40 metų iki šių 
dienų. 

Draugo fondo idėja ir organi
zavimas atėjo iš ilgamečių Lie
tuvių fonde vadovų dr. Antano 
Razmos, Marijos Remienės ir 
Broniaus Juodelio, kuris Lie
tuvių fondo pelno skirstymo 
komisijoje išbuvo 9 metus ir 
valdyboje ėjo spaudos vadovo 
pareigas. Pažvelgus į Draugo 
fondo garbės narių sąrašus, 
juose randame didžiuosius 
Lietuvių fondo augintojus ir 
rėmėjus. Lietuvių fondas ne

sustojo, sutelkęs vieną mili
joną dolerių. Jo vadovybė fon
do auginimą tęsė toliau iki 
dviejų, penkių, dešimt ir pen
kiolikos milijonų per 40 metų 
ir, be abejo, tęs tą auginimą 
toliau, kad kapitalas atneštų 
didesnį pelną, kas metai dali
namą lietuvybės išeivijoje pa
laikymo reikalams. 

Didžiojo brolio pavyzdžiu 
turi sekti ir Draugo fondas, 
telkdamas lėšas antrajam mi
lijonui, kad gautų daugiau pa
jamų „Draugo" leidybai pa
remti. 

Nuo kovo mėnesio pradžios 
prasidėjo Draugo fondo lėšų 
telkimo pavasario vajus. Jau 
turime šio vajaus pirmąsias 
„kregždes". Jų reikia žymiai 
daugiau. Jų labai laukiame. 

Linkėdami Lietuvių fondui 
sėkmingo tolimesnio augimo, 
visi auginkime Draugo fondą, 
didesne ar mažesne auka atsi
liepdami į DF pavasario va
jaus laiškus. 

Bronius Juodelis 
DF tarybos pirmininkas 

Draugo fondo III metiniam narių 
suvažiavimui 1996 metais pirmi
ninkavo DF direktorius dr. Anta
nas Razma. Lietuvių fondo, įkurto 
prieš 40 metų, pradininkas. 

PAGALBA IŠ BEVERLY SHORES PASIEKĖ 
NAUJĄJA AKMENE 

„Vaiko vartų į mokslą" bū
relio savanorėms besidarbuo
jant Lietuvoje, kartais nusi
šypso laimė. Jos tai vadina 
„mažais stebuklais". Per Be-
verly Shores, IN, gyventoją 
Marytę Ambrozaitienę būrelis 
gavo 2,300 dol. Daug nereikėję 
galvoti, ką su pinigais daryti. 
Juos kreipėme tenai, kur vai
kams daugiausia reikia pagal
bos. Tai buvo Naujoji Akmenė. 
Buvome ir spaudoje skaitę, 
kad Naujojoje Akmenėje, už
sidarius cemento gamyklai, 
vienintelei industrijai šiame 
mažame miestelyje, prasidėjo 
didelė bedarbystė. Žmonės iš 
desperacijos nežinojo ko grieb
tis, iš ko pragyventi. Bedar
bystė ir alkoholis ėjo ranka 
rankon. Tokiais atvejais dau
giausia nukenčia vaikai. Jie 
atsiduria gatvėje, alkani ir be 
priežiūros. O ką jau kalbėti 
apie mokyklos lankymą, kai 
vaikas neturi ko valgyti? Dar 
pereitą rudenį aplankę Nau
jąją Akmenę ir pamatę vaikų 
dienos centro liūdną padėtį, 
neabejojame, kad šiuos vaikus 
ir jų dabartinę globėją, nuo
širdžią pensininkę gydytoją 
Aldoną Užicienę turime gelbė
ti i i liūdnos padėties. { centrą 
ateina apie Įimtas vaikų ieš
kodami sriubos ir duonos rie
kelės, kurtos ne visuomet dr. 
Aldona turi. Ji eina pat kai* 
mynus, tolimesnius ūkinin
kus, kad kaip nors vaikus pa
valgydinus. 

Pridėję dar 700 dol. prie Be-
verly Shores geraširdžių mo

terų sukauptų pinigų, už 
3,000 dol. supirkome Naujo
sios AKmenės vaikų centrui 
būtiniausius reikmenis, kad 
šis centras galėtų veikti ir al
kanus vaikus pavalgydinti. 
Dr. Aldona džiaugiasi nauja 
virykla (plyta), ant kurios ga
lima ir didesnį katilą sriubos 
išvirti. Virtuvėje atsirado di
delis šaldytuvas, kad nereiktų 
kiekvieną dieną bėgioti maisto 
supirkinėti. Maisto sandėliu
kas uždaromas stipriomis ge
ležinėmis durimis, kad apsau
gojus vaikams skirtą maistą 
nuo vagių, o taip jau yra ne 
kartą pasitaikę. Bedarbiai 
miestelio gyventojai įsijungė į 
darbą, centro valgyklai sukal
dami naujus stalus ir suolus, 
vietoje jau aplūžusių kėdžių. 
Sienas puošia naujai padary
tos knygų lentynos. Ir šis vis
kas atsirado iš Beverly Shores' 
moterų gerumo ir noro padėti 
nelaimingiems vaikams. 

Rita Venclovienė neseniai 
aplankė Naujosios Akmenės 
vaikų centrą su krepšiais 
maisto. Šio centro vaikučiai 
neieško saldumynų, jie džiau
giasi kaip iš „dangaus iškri
tusią" dešra, duona ir maistin
ga, tiršta sriuba. Naujosios 
Akmenės dienos centro vaikai 
per „Vaikų vartų į mokslą" sa
vanorę darbuotoją Ritą Venc
lovienę dėkoja Beverly Shores, 
IN, geraširdėms moterims ut 
labai didelę paramą, kuri įga
lino šį centrą ir toliau „alkaną 
papenėti" ir „nuliūdusį pa
guosti". Aldona Kamantienė 

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

• Automobi l io , n a m u ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas AXauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A ve. , Evergreen Pk. , 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

• Ieškome m ū s ų m a m o s 
Emilijos Gaška (Gaškienės) , 
g y v e n u s i o s 5154 S. C a l i 
f o r n i a A ve . , C h i c a g o , I L 
60632 , m i r u s i o s 1998 m . 
gruodžio 4 d., t e s t a m e n t o 
arba asmenų, liudijusių jį su
darant. Ką nors ž inančius , 
prašome pranešti D a l i a i i r 
Kęstučiui Gaškams. TeL 734-
482-3699. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos P AL sistemos į ameri
kietišką] ą NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. A r c h e r Ave. , C h i 
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas . 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą aplankykite S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h S t. 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 i r 
Vilimas Nelsonai . TeL 773-
233-6335. 

• L a b a i d a u g l i e t u v i ų 
Amerikoje g loboja n a š l a i 
č ius-vargšui va ikus L ie tu 
voje. Pratęsdami paramą ki
tiems metams, po $ 1 5 0 at
siuntė: Lemon Bay High School, 
FL, mokiniai; Dana ir John 
Trotter, Raeine, WI; Our L a d / s 
Prayer Group; c/o J e s s i c a 
Tomblin, Englewood, FL; Stasė 
Mikelevičienė, Hometown, IL. 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! „Lie tuvos N a š l a i č i ų 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
West 71 Str. , C h i c a g o , I L 
60629. 

• D ž i a u g i a m ė s s u t e i k t a 
p a l a i m a L i e t u v a i — n a u 
j u o j u k a r d i n o l u t a p o ar 
k ivyskupas Audrys J . Bač-
kis . Savo kalboje kardinolas 
kreipės į žmones prašydamas 
„atjautos, supratimo, pasiau
kojančios meilės". Norintys 
pasveikinti kardinolą, kvie
čiami pasiųsti auką „Dieviško 
Kryžiaus" fondui. JAV gyve
nančio anoniminio mecenato 
įkurtas fondas remia Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenančius 
benamius. Mecenato pageida
vimu fondo direktorius Lie
tuvoje 1998 m. tapo arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis, o 
JAV— IndrėTįjonėlienė. Fon
das remia labdaros virtuves, 
nakvynės namus, t ies ia pa
galbos ranką šeimoms ir mo
tinoms beviltiškoje padėtyje. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. Nuoširdžiai dėkojame. 
„Dieviško Kryžiaus" fondas , 
419 W e i d n e r Rd . , B u f f a l o 
Grove, IL 60089. 

• N a m a m s p irkt i pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
TeL (773) 847-7747. 

• A .a . I r u t ė s M i t k u t ė s 
a t m i n i m ą p a g e r b d a m a s , 
Algis Tamošiūnas aukoja $50 
Lietuvos naš la i č iams . Reiš
kiame užuojautą velionės ar
timiesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaič ių glo
bos'' k o m i t e t a s , 2711 West 
71 Str„ C h i c a g o , I L 60629. 

• A . a . R i m ą S k o r u p s -
k a i t ę - T a m o š i ū n i e n ę prisi
mindami, tautinių šokių grupė 
„Grandis" skiria $ 1 0 0 auką 
Lietuvos našlaičiams. Reiškia
me užuojautą Rimos vyrui ir 
sūnui, o aukotojams dėkojame! 
„Lie tuvos Naš la i č ių g lobos" 
komite tas , 2711 West 71 Str., 
Chicago , IL 60629. 

• D ė m e s i o l i e t u v i a i , gy
v e n a n t y s C i c e r o , B e r w y n , 
Rivers ide! P r a š o m e aps i lan
k y t i B e r w y n F i n e r F o o d 
parduotuvė je , 6323 W. Cer
m a k R d . , B e r w y n , IL . Sa
v i n i n k a s J o e G u l b i n a s . Pre
kiaujame marinuotais grybais, 
salotomis, kopūstais , saldai
niais bei šokoladu iš Lietuvos, 
uogienėmis ir padažais — iš 
Latvijos. Turime labai gero 
lietuviško alaus. 

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t i 
L i e t u v ą , 5.5 c n t JAV, 24 vai . 
p e r parą, 7 d i e n a s p e r savai
t ę , 6 s e k u n d ž i ų i n t e r v a l a i . 
J o k i ų m ė n e s i n i ų mokesč ių 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l i e t u v i š k a i į T R A N S P O I N T 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. T R A N S P O I N T 
— p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su 
L i e t u v a be i v i s u p a s a u l i u ! 

• „Saulutė" , Lietuvos vai
kų globos būrel is , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams .vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei s tudentams Lietu
voje. Aukojo: Bernardas Slan-
čauskas $60; Judy Liautaud 
$ 2 5 0 savo dukters Tessie Snow 
vardu paremti mergaitę Lie
tuvoje. Labai ačiū! „Sau lu tė" 
( „ S u n l i g h t O r p h a n Aid") , 
4 1 9 W e i d n e r R d . , B u f f a l o 
G r o v e , I L 6 0 0 8 9 . T e l . 847-
537-7949 T a x ID#36-3O03339. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPulaskiRd., Chicago. IL 60629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vyten i s L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 0SO-2S7-OSOO, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Oibait is 

Cnrittnasir 
kriminalines bylos 

SS47 8. Kedrie A 
Cbioago, IL eO**S 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gfhaitiefteol.com 
ToD free 24 hr. 888-77*4742 

Darbo vai. nuo 8 vjr. iki 6 v.v. 
Seštad.8v.r.ikilv.p.p. 

^ r -
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Neringa Inc. su Nek.Pr.Mari/os Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos"'stovyklavietėje Vermonte 

"NERINGOS" STOVYKLOS 
U F T U V n i K A I B A 

J M L liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
\g4T Kepo* 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 
" • liepos 22-28 d-d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29-nigp. 4 d.d. - š e i m o m s su mažais vaikais 

ANtiMJ KAIJIA - immZBSm KllMftS - £ 
ragp. 5-18 d.d, - vaikams 7-16 metų Ęįo/Į 

rugp. 18-21 d.d - Š e i m o m s su mažais vaikais 

iMPontisr^Ar 416-537-7363, fietmgai@yahop.com 

http://www.statesocieties.org
http://www.lithfund.org
http://www.pasauliolb.org
http://Gfhaitiefteol.com
http://Nek.Pr.Mari/os
mailto:fietmgai@yahop.com

